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ABAIXO-ASSINADO:  
– de carteiro da Diretoria Regional dos 
Correios e Telégrafos do Rio Grande do 
Sul, solicitando melhoria de situação ........... 

 
 

473 
  
ADIAMENTO:  
– da votação da Proposição nº 110  
de 1947. Requerimento do Sr. Ivo  
d'Aquino ........................................................ 

 
 

98 
  
AGRADECIMENTOS:  
– do Sr. Presidente da República pelas 
homenagens prestadas nas exéquias da 
sua espôsa; presença de seu emissário ...... 

 
 

294 
  
ALENCAR ARARIPE:  
Carta do Gel. Juarez Távora ao Deputado  
–, contestando afirmações feitas pelo Sr. 
Pedro Pompar na tribuna da Câmara dos 
Deputados. Discurso do Sr. Fernandes 
Távora .......................................................... 

 
 
 
 

328 
  
ALFABETIZAÇÃO:  
Considerações em tôrno do problema  
da – no Brasil. Discurso do Sr. Flávio 
Guimarães .................................................... 

 
 

208 
  
APÊLO:  
– aos Srs. Senadores, para que rejeitem o 
Requerimento nº 156 de 1947, do Sr. 
Carlos Prestes. Discurso do Sr. Alfredo 
Neves ........................................................... 

 
 
 

197 
– no sentido de não serem discutidas antes 
de se ultimarem entendimentos com 
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o Sr. Ministro da Fazenda, as Proposições 
referentes a isenções de direitos e taxas. 
Discursos diversos ....................................... 

 
 

370 
  
APOIAMENTO:  
– negado a emendas apresentadas em 
plenário. Discurso do Sr. Aloysio de Carvalho. 

 
408 

  
APOIO:  
– ao ato do Govêrno da República, que rompeu 
as relações diplomáticas com a Rússia. 
Discursos diversos ............ 390, 391, 393, 394 e 

 
 

395 
  
APROVAÇÃO:  
O Sr. Luís Gallotti agradece ao Senado a – 
da escolha de seu nome para o cargo de 
Procurador Geral da República .................... 

 
 

322 
  
ARGENTINA:  
Protesto contra a Portaria do Sr. Ministro da 
Fazenda, autorizando a exportação de toros 
de pinho para a – Discurso do Sr. Arthur 
Santos .......................................................... 

 
 
 

379 
  
ATA:  
– da Comissão de Finanças, em 24 de 
setembro de 1947 ........................................ 

 
361 

  
AVISO:  
– do General Canrobert P. da Costa, 
apresentando informações do Ministro da 
Guerra, sôbre o Projeto de lei nº 171 de 1947  
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– nº 423, do Sr. Ministro da  
Fazenda, transmitindo es- 
 

 

 

 



– XX – 
 
 Págs. 
  
clarecimentos prestados pelo Instituto 
Nacional do Pinho sôbre a exportação de 
laminados e compensados ........................... 

 
 

472 
– do General Secretário do Ministério da 
Guerra, respondendo ao ofício nº 41-C-
1947 do Senado Federal .............................. 

 
 

475 
  
AZEVEDO RIBEIRO:  
Designação do Senador Synval Coutinho 
para substituir o Senador – na Comissão de 
Finanças ....................................................... 

 
 

226 
  
BANCADA UDENISTA:  
Manifesto da – na Câmara dos Vereadores. 
Discurso do Sr. Hamilton Nogueira .............. 

 
476 

  
BASE MILITAR  
Inconveniência em ser declarada a  
cidade de Pôrto Alegre –. Discurso  
dos Srs. Salgado Filho e Carlos Prestes ...... 
.........................................................41, 42 e 

 
 
 

43 
  
BROCA DO CAFÉ:  
Adoção de medidas urgentes e necessárias 
para salvaguardar a economia do Brasil 
Discurso do Sr. Sá Tinoco ............................ 

 
 

16 
Discurso do Sr. Attilio Vivacqua sôbre – ...... 152 
  
CALDAS JÚNIOR:  
Homenagem à memória de – Discurso do 
Sr. Carlos Prestes ........................................ 

 
15 

  
CÂMARA DOS VEREADORES:  
Manifesto da Bancada Udenista na –. 
Discurso do Sr. Hamilton Nogueira .............. 

 
476 

Desagravo a membros da –. Discursos 
diversos .............................. 476, 477, 480 e 

 
482 
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CARTA:  
– do General Juarez Távora contestando 
afirmações feitas da tribuna da Câmara dos 
Deputados: discurso do Sr. Fernandes Távora  

 
 

328 
  
CASSAÇÃO:  
Diferença entre a – do registro do Partido 
Comunista e dos mandatos de parlamentares 
filiados a qualquer partido político. Discurso 
dos Srs. Arthur Santos e Carlos Prestes ... 52 e 

 
 
 

55 
Sôbre o Projeto que trata da – de mandatos 
legislativos. Discursos diversos ............ 488, 
494, 514, 613, 621, 650, 661 e 

 
 

681 
  
CEARÁ:  
Telegrama do Governador do – e nota do 
Secretário de Segurança. Discurso do Sr. 
Bernandes Távora ....................................... 

 
 

289 
  
CENTENÁRIO:  
Homenagem a Carlos Maximiano Pimenta de 
Laet, pela passagem do – do seu nascimento. 
Discurso do Sr. Hamilton Nogueira .................. 

 
 

44 
  
CHILE:  
Atitude conjunta do Brasil e –, suspendendo 
relações diplomáticas com a Rússia ............ 

 
442 

  
COMISSÃO:  
– para introduzir o Sr. Synval da Silva 
Coutinho, no recinto ..................................... 

 
152 

– designada para representar o Senado nas 
homenagens fúnebres à espôsa do Sr. 
Presidente da Repúbmlica .......................... 

 
 

189 
  
COMISSÃO CENTRAL DE PREÇOS:  
Extinção da –. Discurso do Sr. Andrade Ramos  716 
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COMPROMISSO:  
Comissão para introduzir o Sr. Synval da 
Silva Coutinho no recinto, para prestar – ..... 

 
152 

  
CONGRATULAÇÕES:  
– com o povo português pela sua data 
nacional. Discurso dos Srs. Alvaro Maia e 
Carlos Prestes ...................................... 93 e 

 
 

97 
– com o Govêrno, em nome do Maranhão e 
do Partido Social Trabalhista, pelo 
rompimento das relações diplomáticas com 
a Rússia. Discurso do Sr. Victorino Freire .... 

 
 
 

390 
  
CONSELHO DE SEGURANÇA NACIONAL:  
Pedido de informações ao – Discurso do Sr. 
Aloysio de Carvalho ..................................... 

 
339 

  
CONSTITUCIONALIDADE:  
Sôbre a – do Projeto nº 7 de 1947. Discurso 
do Sr. Flávio Guimarães ............................... 

 
721 

  
CONSTITUIÇÃO FEDERAL:  
Projeto que regula a ação popular instituída 
no art. 141 da Constituição Federal. 
Discurso do Sr. Ferreira de Sousa ............... 

 
 

11 
Fechamento do Partido Comunista do 
Brasil, em face da –. Discurso do Sr. Ivo 
d'Aquino ........................................................ 

 
 

47 
  
DECLARAÇÃO:  
– do Sr. Carlos Preste, sôbre a Proposição 
nº 72 de 1947 ............................................... 

 
203 

– do Sr. João Villasboas, ao Requerimento 
nº 163 de 1947 ............................................. 

 
486 

  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE SAÚDE 
PÚBLICA: 
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Louvor ao Substituto do Sr. Diretor do – por 
ter impedido que pretenso "doutor" 
exercesse a medicina na Capital da Bahia. 
Discurso do Sr. Hamilto Noguera .............. 

 
 
 

154 
  
DIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS:  
Transcurso do –. Discursos dos Srs. 
Salgado Filho e Hamilton Nogueira .....587 e 

 
589 

  
DIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS:  
Comemoração do –. Discurso do Sr. Carlos 
Saboyya ....................................................... 

 
613 

  
DIA DOS COMERCIÁRIOS:  
Manifestações pelo transcurso do –. 
Discursos diversos ..... 686, 687, 688, 712 e 

 
716 

  
DIÁRIO DO POVO"  
A respeito do caso do – de Fortaleza, no 
Ceará. Discursos diversos ......... 289, 291 e 

 
293 

  
DISTRIBUIÇÃO:  
Irregular – do "Diário do Congresso"............. 35 
  
ECONOMIA:  
Broca do café, adoção de medidas urgentes 
e necessárias para salvaguardar a – do 
Brasil. Discurso do Sr. Sá Tinoco ................. 

 
 

16 
  
EMENDA:  
– ao art. 3º do Projeto nº 18 de 1947, do Sr. 
Ferreira de Souza ......................................... 

 
34 

– ao art. 1º do Projeto nº 45 de 1947, do Sr. 
Augusto Meira .............................................. 

 
340 

– supressiva, ao art. 1º do Projeto de lei nº 
748 de 1947, do Sr. Calos Prestes .............. 

 
355 

– à Proposição nº 141 de 1947 .......... 396 e 397 
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EMENDAS:  
– nos 1 a 6, à Proposição nº 142 de 1947 
............................................................ 595 a 

 
597 

 – nos 1 e 2, do Sr. João Villasbôas ao 
Projeto nº 24 de 1947 ................................... 

 
660 

– à Proposição nº 63 de 1947 ............ 693 a 696 
  
ENTENDIMENTOS:  
Apêlo no sentido de não serem discutidas 
antes de se ultimarem – com o Sr. Ministro 
da Fazenda, as Proposições referentes a 
isenções de direitos e taxas. Discurso do 
Sr. Ferreira de Souza ................................... 

 
 
 
 

376 
  
ENTRONIZAÇÃO:  
No recinto do Senado Federal, da imagem 
de Jesus Crucificado. Discursos diversos 
.................................................... 465, 366 e 

 
 

467 
  
ESTADO:  
Combate a intervenção do – na economia 
brasileira. Discurso do Sr. Andrade Ramos . 

 
716 

  
ESTADO DO RIO:  
Comentários em tôrno de questões político -
partidárias do –. Discurso do Sr. Pereira Pinto  

 
172 

  
ESTADOS CAFEEIROS:  
Providências para a solução de problemas 
com relação aos –. Discurso do Sr. Sá Tinoco . 

 
443 

  
ESTUDANTES:  
Permanência de comunistas na União Nacional 
dos –. Discurso do Sr. Hamilton Nogueira ........... 

 
58 

Considerações em tôrno da declaração do Sr. 
Hamilton Nogueira sôbre fato que diz respeito 
aos – brasileiros. Discurso do Sr. Carlos Prestes  

 
 

57 
  
EXÉQUIAS:  
Comissão para representar o  
Senado Federal nas – da 
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espôsa do Sr. Presidente da República ....... 189 
  
EXÉRCITO:  
Criação de unidades agrícolas e pecuárias 
no –. Discurso do Sr. Andrade Ramos ......... 

 
323 

Telegrama do Governador de Pernambuco, 
a respeito de incidente em Goiana, causado 
por fôrças do –. Discurso do Sr. Apolonio 
Sales ............................................................ 

 
 
 

553 
Envio de fôrças do – para Goiana, em 
Pernambuco, nas vésperas do pleito 
eleitoral. Discurso do Sr. Novaes Filho ........ 

 
 

554 
  
EXTINÇÃO:  
Sôbre a projetada – do Instituto do Açúcar e 
do Álcool. Discurso do Sr. Pereira Pinto....... 

 
274 

  
FACULDADES FEDERAIS DE MEDICINA:  
Criação da cadeira de Tisiologia nas –. 
Discurso do Sr. Hamilton Nogueira .............. 

 
468 

  
FRANCISCO BIANCO FILHO:  
Necrológio do Desembargador –, 
Presidente do Tribunal de Apelação do 
Estado de Mato Grosso. Discurso do Sr. 
João Villasbôas ............................................ 

 
 
 

226 
  
FUNERAIS:  
Designação dos Srs. Senadores que devem 
representar o Senado Federal nos – da 
espôsa do Sr. Presidente da República ....... 

 
 

189 
  
GOIANA:  
Telegrama recebido do Sr. Governador de 
Pernambuco, a respeito de incidente 
ocorrido em Goiana. Discurso do Sr. 
Apolonio Sales ............................................. 

 
 
 

553 
  
GOVÊRNO:  
Apêlo ao – Federal para uma cooperação 
no sentido de ser solucionado o problema 
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da broca do café. Discurso do Sr. Attilio 
Vivacqua ....................................................... 

 
152 

Comentários em tôrno do – alagoano. 
Discurso do Sr. Carlos Prestes ...........193 e 

 
344 

Apoio ao ato do – Federal, que rompeu as 
relações diplomáticas com a Rússia. 
Discursos diversos ..... 381, 390, 391, 494 e 

 
 

395 
Manifesto contrário às congratulações do 
Senado pelo rompimento de relações 
diplomáticas do Chile com a Rússia. 
Discurso do Sr. Aloysio de Carvalho ............ 

 
 
 

484 
  
HENRIQUE WANDERLEY:  
Necrológio do Dr. –. Discurso do Sr. Attilio 
Vivaqua ........................................................ 

 
396 

  
HOMENAGEM:  
– a Carlos Maximiano Pimenta de Laet. 
Discurso do Sr. Hamilton Nogueira .............. 

 
44 

– à memória de Santos Dumont. Discurso 
do Sr. Salgado Filho ..................................... 

 
480 

  
IMPRENSA NACIONAL:  
Irregular distribuição do "Diário do 
Congresso" em face de desarranjo nas 
máquinas da – .............................................. 

 
 

35 
  
INDICAÇÃO:  
– nº 7 de 1947, propondo a entronização, 
no recinto do Senado Federal, da imagem 
de Jesus Crucificado .......................... 464 e 

 
 

468 
– nº 9 de 1947, elevando de uma letra o 
padrão de vencimentos dos funcionários do 
Senado Federal ............................................ 

 
 

340 
  
INSTITUTO DO AÇÚCAR E DO ÁLCOOL:  
Sôbre a projetada extinção do –. Discurso 
do Sr. Pereira Pinto ...................................... 

 
274 

 

 Págs. 
  
ISENÇÕES DE DIREITOS E TAXAS:  
Apêlo no sentido de não serem discutidas, antes 
de se ultimarem entendimentos com o Sr. 
Ministro da Fazenda, as Proposições referentes 
a –. Discurso do Sr. Ferreira de Souza ................ 

 
 
 

376 
Vantagens no andamento das Proposições 
referentes a –. Discurso do Sr. Andrade 
Ramos .......................................................... 

 
 

877 
  
JESUS CRUCIFICADO:  
Entronização, no recinto do Senado 
Federal, da imagem de –. Discursos 
diversos ...................................... 465, 466 e 

 
 

467 
  
JOÃO AFONSO DE SOUZA FERREIRA:  
Pesar pelo falecimento do General de 
Brigada –. Discurso do Sr. Pinto Aleixo ....... 

 
98 

  
JOÃO PAES DE CARVALHO BARROS:  
Pesar pelo falecimento do Desembargador 
–. Discurso do Sr. Etelvino Lins ................... 

 
278 

  
"JORNAL DO COMÉRCIO":  
Congratulações pela passagem do 120º 
aniversário de relevantes serviços prestados à 
Nação pelo –. Discurso do Sr. Andrade Ramos  

 
 

18 
  
LISTA:  
Republicação da – de Suplentes, por causa 
de omissão. Discurso do Sr. Salgado Filho . 

 
436 

  
MENSAGENS:  
– do Sr. Presidente da Republica, enviando 
as seguintes: 

 
 

nº 119 de 1947 ............................................. 169 
nº 116 de 1947 ............................................. 150 
nº 117 de 1947 ............................................. 150 
nº 118 de 1947 ............................................. 150 
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nº 109 de 1947.............................................. 283 
nº 112 de 1947.............................................. 3 
nº 113 de 1947.............................................. 3 
nº 114 de 1947.............................................. 3 
nº 115 de 1947.............................................. 44 
nº 120 de 1947.............................................. 204 
nº 122 de 1947.............................................. 346 
nº 123 de 1947.............................................. 472 
nº 124 de 1947.............................................. 480 
nº 125 de 1947.............................................. 586 
nº 126 de 1947.............................................. 586 
nº 127 de 1947.............................................. 586 
nº 128 de 1947.............................................. 586 
nº 129 de 1947.............................................. 586 
  
MESA:  
Associa-se a – às homenagens fúnebres 
que serão prestadas à espôsa do Sr. 
Presidente da República .............................. 

 
 

190 
  
MINISTRO DA FAZENDA:  
Sôbre decisão do Sr. – sustando despacho 
contrário aos interêsses da indústria 
madeireira do Paraná. Discurso do Sr. 
Arthur Santos ............................................... 

 
 
 

552 
  
MINISTRO DA VIAÇÃO:  
Comentário em tôrno da visita do Sr. – ao 
Nordeste Discurso do Sr. Ribeiro Gonçalves  

 
331 

  
NAÇÃO PORTUGUÊSA:  
Congratulação com a – pela sua data. 
Discursos dos Srs. Alvaro Maia e Carlos 
Prestes ................................................. 93 e 

 
 

97 
  
OFICIO:  
– do Sr. Ministro da Fazenda, agradecendo 
a comunicação de haver sido enviada à 
sanção as seguintes Proposições: 

 

nº 86 de 1947 ............................................... 3 
nº 30 de 1947 ............................................... 3 
nº 134 de 1947 ............................................. 3 
nº 140 de 1947 ............................................. 4 
nº 135 de 1947 ............................................. 4 
nº 133 de 1947 ............................................. 4 
– do Presidente da Associação  
dos Contabilistas de Tau- 
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baté, sôbre a repulsa, na classe, pelo novo 
provisionamento de práticos ........................ 

 
35 

– do Sr. Ministro da Viação e Obras 
Públicas, sôbre pagamentos a pensionistas, 
reformados e aposentados do Ministério ..... 

 
 

36 
– do Sr. 1º Secretário da Câmara dos 
Deputados, encaminhando as seguintes 
Proposições: 

 

nº 178 de 1947 ............................................. 66 
nº 179 de 1947 ............................................. 67 
nº 182 de 1947 ............................................. 69 
nº 183 de 1947 ............................................. 69 
nº 180 de 1947 ............................................. 69 
nº 181 de 1947 ............................................. 70 
– do Sr. Presidente do Tribunal Superior 
Eleitoral, enviando a relação completa dos 
Senadores e respectivos Suplentes eleitos 
em 2 de dezembro de 1945 e 19 de janeiro 
de 1947 ........................................................ 

 
 
 
 

71 
– do Sr. Presidente da Assembléia 
Legislativa de São Paulo, remetendo cópia 
do substitutivo à indicação do Deputado 
Castro Neves ................................................ 

 
 
 

150 
– Do Sr. Ministro da Fazenda, agradecendo 
a comunicação de haver sido enviada à 
sanção a Proposição número 94 de 1947 .... 

 
 

151 
– do Presidente da Sociedade 
Melhoramento “Bairro Passos” de Juiz de 
Fora, apresentando sugestões para que se 
faça a vacinação obrigatória do povo ........... 

 
 
 

151 
– do Sr. Governador do Estado de Mato 
Grosso, agradecendo o voto de 
congratulações enviado pelo senado 
Federal ao povo daquele Estado ................. 

 
 
 

151 
– do Sr. 1º Secretário da Câmara  
dos Deputados, transmitindo as 
Proposições números 148, 185 e 186 de 
1947 ................................................... 169 e 

 
 
 

170 
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– do Sr. Ministro da Justiça, comunicando o 
falecimento da Senhora Carmela  
Dutra, espôsa do Sr. Presidente da 
República ..................................................... 182 
– do Sr. Ministro das Relações Exteriores, 
solicitando informações sôbre o processo 
de ratificação da “Convenção para a 
Proteção da Flora, Fauna e Beleza Cênica 
Naturais dos Países da América” ................. 182 
– do.Sr. Ministro das Relações Exteriores, 
agradecendo a comunicação de haver sido 
enviada à sanção a Proposição nº 129 de 
1947 ............................................................. 182 
– do Sr. Ministro da Aeronáutica, 
agradecendo a conicação de haver sido 
enviada à sanção a Proposição nº 101 de 
1947 ............................................................. 182 
– do Sr. Ministro da Agricultura, 
transmitindo as informações que lhe foram 
solicitadas sôbre. o cálculo de proventos 
dos pensionistas e aposentados daquele 
Ministério ...................................................... 182 
– do Sr. Ministro da Educação, sôbre o 
fornecimento de listas de pensionistas  
e proventos recebidos do Tesouro  
Nacional ....................................................... 182 
– do Sr. Ministro das Relações Exteriores, 
transmitindo as informações sôbre 
proventos de pensionistas reformados e 
aposentados ................................................. 183 
– do Sr: 1º Secretárlo da Câmara dos 
Deputados, encaminhando as seguintes 
Proposições:  
nº 187 de 1947 ............................................. 204 
nº 188 de 1947 ............................................. 205 
nº 189 de 1947 ............................................. 206 
– dos Srs. Ministro da Fazenda e da Viação 
e Obras Públicas, agradecendo a 
comunicação de haver sido enviada à 
sanção a Proposição nº 99 de 1947 ............ 215 
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– do Sr. 1º Secretário da Câmara dos 
Deputados, encaminhando a Proposição 
número 190 de 1947 .................................... 215 
– do Sr. Presidente da Câmara Municipal de 
Teresópolis, comunicando a sua instalação 
e eleição da Mesa ........................................ 234 
– do Sr. 1º secretário da Câmara dos 
Deputados, encaminhando a Proposição 
número 191 de 1947 .................................... 234 
– do Sr. Ministro do Trabalho sôbre 
concorrência pública para aquisição de 
projetores cinematográficos ......................... 283 
– Do Sr. Ministro do Trabalho, informando 
sôbre nomes e proventos recebidos do 
Tesouro Nacional ......................................... 283 
– do Sr. Presidente da Ordem dos 
Advogados do Brasil, Seção de São Paulo, 
remetendo cópia do trabalho do Sr. 
Conselheiro Dr. Fernandes Rudge Leite ...... 283 
– do Sr. Presidente da Assembléia 
Legislativa do Espírito Santo, oferecendo 
exemplares de sua Constituição .................. 284 
– do Sr. Governador do Amazonas, 
agradecendo voto de congratulações pela 
promulgação da Constituição daquele Estado  284 
– do Sr. Vice-Provedor da Santa Casa de 
Misericórdia de Pôrto Alegre, remetendo 
exemplar do seu relatório, referente ao ano 
de 1946 ........................................................ 284 
– do Sr. 1º Secretário da Câmara dos 
Deputados, encaminhando as seguintes 
Proposições: 

 

nº 192 de 1947.............................................. 315 
nº 193 de 1947.............................................. 316 
nº 194 de 1947.............................................. 316 
nº 195 de 1947.............................................. 316 
nº 196 de 1947.............................................. 316 
nº 197 de 1947.............................................. 316 
nº 198 de 1947.............................................. 317 
nº 199 de 1947.............................................. 317 
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– do Sr. 1º Secretário da Câmara dos 
Deputados, encaminhando a Proposição 
número 200 de 1947 .................................... 346 
– do Sr. Ministro da Agricultura, Indústria e 
Comércio, encaminhando Informações 
solicitadas pelo Sr. Salgado Filho ................ 347 
– do Sr. Ministro das Relações Exteriores, 
remetendo o texto da nota entregue pelo 
Embaixador do Brasil em Moscou ao 
Govêrno Soviético, rompendo relações 
diplomáticas com a Rússia ........................... 386 
– do Sr. Ministro da Viação e Obras 
Públicas, agradecendo comunicação sôbre 
a Proposição nº 72 de 1947 ......................... 472 
– do Sr. Presidente da Assembléia Constituinte 
do Rio Grande do Norte, de congratulações 
pelo transcurso da "Semana da Criança"........... 472 
– do Secretário Geral da União Nacional dos 
Estudantes, comunicando a solidariedade do 
X Congresso Nacional dos Estudantes ao 
projeto que cria o Território de Maracajú........ 472 
– do Sr. 1º Secretário da Câmara dos 
Deputados, encaminhando os autógrafos da 
Proposição nº 91 de 1947 ....................... 472 
– do Sr. Cônsul Honorário da Guatemala, 
agradecendo voto de congratulações do 
Senado pelo transcurso da data nacional de 
seu Pa”s ...................................................... 487 
– do Sr. 1º Secretário da Câmara dos 
Deputados, encaminhando os autógrafos da 
Proposição nº 22 de 1947 ....................... 487 
– do Sr. Presidente da Associação Pró-
Restauração do Território Federal de Ponta 
Porã, convidando os Srs. Senadores para 
assistirem à sessão comemorativa do seu 
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primeiro aniversário de fundação ................. 487 
– do Sr. Presidente da Associação 
Brasileira de Imprensa sôbre a inclusão do 
papel de imprensa entre os produtos cujos 
pagamentos, no Exterior, ficam isentos de 
novo tributo .................................................. 535 
– do 1º Secretário da Câmara dos 
Deputados, devolvendo ao Senado Federal 
o autógrafo da Proposição nº 124 de 1947 .. 535 
– do Sr. Presidente da Assembléia 
Legislativa do Estado de Goiás, 
encaminhando uma cópia autografada da 
Constituição daquele Estado ........................ 536 
– do Sr. 1º Secretário da Câmara dos 
Deputados, encaminhando as Proposições 
nos 201 a 209 de 1947 ........................ 536 a 549 
– do Sr. Ministro da Justiça, agradecendo 
comunicação sôbre a Proposição nº 106 de 
1947 ............................................................. 586 
– do Sr. 1º Secretário da Câmara dos 
Deputados, encaminhando as Proposições 
nos 210 a 212 ...................................... 600 e 601 
– do Sr. Ministro da Viação e Obras 
Públicas, respondendo a requerimentos de 
informações sôbre redução de Tarifas nos 
transportes ferroviários em todo o Brasil ...... 601 
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134ª SESSÃO, EM 1 DE OUTUBRO DE 1947 
 
PRESIDÊNCIA DOS SENHORES NEREU RAMOS, PRESIDENTE; E MELLO VIANNA, VICE-PRESIDENTE 

 
Às 14 horas comparecem os Srs. Senadores: 
Alvaro Maia. 
Waldemar Pedrosa. 
Severiano Nunes. 
Augusto Meira. 
José Neiva. 
Mathias Olympio. 
Ribeiro Gonçalves. 
Plínio Pompeu. 
Ferreira de Souza. 
Adalberto Ribeiro. 
José Americo. 
Etelvino Lins. 
Apolonio Sales. 
Góes Monteiro. 
Cícero de Vasconcelos. 
Attilio Vivacqua. 
Maynard Gomes. 
Aloysio de Carvalho. 
Henrique de Novaes. 
Santos Neves. 
Pereira Pinto. 
Sá Tinoco. 
Hamilton Nogueira. 
Carlos Prestes. 
Mello Vianna. 
Levindo Coelho. 
Bernardes Filho. 
Marcondes Filho. 
Euclydes Vieira. 
Dario Cardoso. 
João Villasbôas. 
Vespasiano Martins. 
Flávio Guimarães. 
Ivo d'Aquino. 
Lucio Correia. 
Ernesto Dornelles. 
Salgado Filho. 
Camilo Mércio. 
Azevedo Ribeiro (39). 
O SR. PRESIDENTE: – Acham-se presentes 

39 srs. Senadores. Havendo número legal, está 
aberta a sessão. Vai-se proceder à leitura da ata. 

O Sr. 2º Suplente (servindo 
de 2º Secretário) procede à leitura da ata 
da sessão anterior, que, posta em 
discussão, é sem debate aprovada. 

O Sr. 3º Secretario (servindo de 1º), lê o 
seguinte: 
 

EXPEDIENTE 
 
Mensagens do Sr. Presidente da 

República: 
– Nº 112, de 1947, devolvendo 

autógrafos da Proposição nº 140 de 
1947 que autoriza o Poder Executivo 
a abrir, pelo Ministério da Educação 
e Saúde, o crédito especial 
de Cr$ .... 4.528.000,00 para custeio 
do Hospital de São Francisco de Assis. – Ao 
arquivo. 

– Nº 113, de 1947, idem da 
Proposição nº 134, de 1947, que autoriza 
o Poder Executivo a abrir, pelo 
Ministério da Fazenda, o crédito 
suplementar de Cr$ 400.000,00. 
 – Ao arquivo. 

– Nº 114, de 1947, Idem da 
Proposição nº 89, de 1947, que concede 
auxílio à Associação Brasileira de 
Escritores, para a realização do 
Segundo Congresso de Escritores Brasileiros. – 
Ao arquivo. 

Ofícios do Sr. Ministro da Fazenda: 
– Agradecendo a comunicação 

de haver sido enviada à sanção a 
Proposição nº 86, de 1947, que 
autoriza a abertura, pelo Ministério da Aeronáutica, 
do crédito especial de Cr$.. 53.433.000,00. – 
Inteirado. 

– Idem, à Proposição nº 30 de 1947, que 
dispõe sôbre os adicionais do impôsto de renda. – 
Inteirado. 

– Idem, a Proposição nº 134, de 
1947, que abre, por aquêle Ministério. 
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o crédito suplementar de Cr$ 400.000,00. – Inteirado. 

– Idem, à Proposição nº 140, de 1947, que 
abre, ao Ministério da Educação, o crédito especial 
de Cr$ .... 4.528.000,00 para o custeio do Hospital 
São Francisco de Assis. – Inteirado. 

– Idem, à Proposição nº 135, de . 1947, que 
retifica o orçamento geral da República, na parte 
referente ao Ministério da Fazenda. 
 – Inteirado. 

– Idem, à Proposição nº 133, de 1947, que 
retifica o orçamento geral da República na parte 
relativa ao Ministério da Agricultura – Inteirado. 
 

PARECER 
 

Nº 309, de 1947 
 
Da Comissão de Finanças, sôbre a proposição 

nº 110, de 1947. 
Relator – Sr. Ismar de Góes. 
 
O presente projeto, vindo da Câmara dos 

Deputados, autorizando o Poder Executivo a abrir, 
pelo Conselho Nacional de Petróleo, o crédito 
especial de Cr$ 25,000.000,00, tem a seguinte 
redação que mostra bem sua finalidade: 

Art. 1º E' o Poder Executivo autorizado a abrir, 
pelo Conselho Nacional de Petróleo, o crédito 
especial de vinte e cinco milhões de cruzeiros (Cr$ 
25:000.000,00), para atender às despesas com a 
constituição e instalação na forma do Decreto-lei 
número 9.881, de 15 de setembro de 1946, da 
Refinaria Nacional de Petróleo S. A., bem assim com 
a construção, no Estado da Bahia, de uma refinaria 
para tratar o petróleo brasileiro. 

Art. 2º A importância a que se refere o artigo 
1º será restituída à União pela Refinaria Nacional 
de Petróleo S. A., depois de constituída, mediante 
a entrega de vinte e cinco mil (25.000) ações no 
valor de mil cruzeiros (Cr$ 1.000,00) cada uma, 
correspondentes à cota de cinqüenta por cento 
(50%) do capital social a ser subscrito pela União, 
incorporando-se à sociedade todos os bens que 
tiverem sido adquiridos para a refinaria. 

Art. 3º E' o Conselho Nacional de Petróleo 
autorizado a realizar, por intermédio da Comissão 
nomeada nos têrmos do Decreto-lei nº 9.881, 
 

de 16 de setembro de 1946, uma operação de 
crédito com o Banco do Brasil S. A., até a 
importância de vinte e cinco milhões de cruzeiros 
(Cr$ 25.000:000,00), correspondente à cota de 
cinqüenta por cento (50%) do capital a ser oferecido 
a subscrição pública. 

Parágrafo único. A Refinaria Nacional de 
Petróleo S. A., ficará. sub-rogada, nos direitos e 
obrigações decorrentes da operação de crédito de 
que trata êste. artigo. 

Art.4º Esta lei entrará em vigor na data da sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Como verificamos, o projeto não faz mais do 
que por em execução o disposto no Decreto-lei nº 
9.831 de 16 de setembro de 1946, que autoriza a 
criação e a constituição da referida sociedade mista 
e dando outras providências. 

Respondendo a informações solicitadas pela 
Comissão de Finanças da Câmara dos Deputados, a 
Sr. Presidente. do Conselho Nacional de Petróleo 
apresentou, incluindo plantas e tabelas, farto 
documentário anexo pelo qual se pode verificar: 

1) que o projeto resulta de mensagem do 
Exmo. Sr. Presidente da República e Exposição de 
Motivos do C. N. P., de 14 de novembro de 1946; 

2) que a usina está projetada para um local no 
Recôncavo baiano, cuja escolha definitiva fica 
dependendo de questões técnicas determinadas por 
uma. série de fatores econômicos; 

3) que o C. N. P. consultou seis firmas 
especializadas, pronunciando-se a favor de uma delas, 
depois de minucioso e judicioso exame das propostas; 

4) que a criação da refinaria resultou de 
estudos baseados nos trabalhos de técnicos no 
assunto, que apresentaram relatórios 
circunstânciados sôbre as possibilidades econômicas 
do empreendimento; 

5) que a fixação de sua capacidade está de 
acôrdo com o volume conhecido das reservas 
petrolíferas e com, as normas que orientam a 
produção nos respectivos campos petrolíferos; 

6) que os preços de venda dos produtos foram 
devidamente estudados e, conforme assegura o 
Decreto-lei nº 9.881, nunca poderão ser superiores 
aos similares importados. 

Constitui tese vitoriosa que, para o 
Brasil, a exploração de suas pos- 
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sibilidades petrolíferas é problema de grande 
interêsse e de importância capital. Os resultados 
alcançados no Recôncavo baiano são animadores. 

Relativamente à presente proposição que trata 
da incipiente industrialização do nosso petróleo, 
consideramos muito difícil o seu desenvolvimento 
sem o auxilio decidido do Govêrno. 

Por essa razão e tratando-se de uma inversão 
financeira cujos resultados econômicos, como 
demonstram os estudos realizados se esperam 
promissores, somos pela aprovação do projeto. 

Sala das Comissões, em 20 de agôsto de 
1947: – Ismar de Góes, Presidente. – Apolonio 
Sales, Relator. – Durval Cruz. – Vespasiano Martins. 
– Santos Neves, – Alvaro Adolpho. – Salgado Filho, 
apesar de considerar a industria do. petróleo como 
devendo ser monopólio do Estado, porque além de 
interessar a sua economia é precípua para sua 
defesa, aceito dos males o menor que é a sociedade 
mista para a exploração da que transforma o óleo 
bruto em petróleo. 
 

VOTO EM SEPARADO 
 
O projeto nº 110, de 1947, consagra 

providências de utilidade incontestável. Refere-se o 
art. 1º à autorização ao Govêrno para abrir, pelo 
Conselho Nacional de Petróleo, o crédito de Cr$ 25 
000.000,00, destinado à constituição da Refinaria 
Nacional de Petróleo S. A. prevista no decreto-lei nº 
9.881, de 15 de setembro de 1948. 

E o artigo 3º autoriza a comissão da 
incorporação da aludida sociedade a efetuar, por 
conta desta, uma operação de crédito com o Banco 
do Brasil S. A., de outros Cr$ 25.000:000,00, a fim de 
adquirir a refinaria, mesmo antes de constituída. 

Não tenho a mais ligeira dúvida quanto à 
substância da proposição que visa à solução de um 
dos mais altos problemas do País, podendo ser o 
marco inicial de uma nova e brilhante fase da nossa 
vida. 

Impossível, entretanto, calar as minhas 
reservas sôbre a sua forma, que não resiste a 
qualquer análise contendo, como contém, graves 
atentados à boa técnica jurídica. 

O art. 1º em vez de autorizar o crédito, 
reportando-se ao seu destino legal defendido no 
decreto-lei número 9.881, que é o de fazer face à 
subscrição de ações por parte do Govêrno, declara 
destinar-se êle à constituição e instalação da nova 
pessoa jurídica. Evidentes o desajuste técnico e o 
absurdo formal. Desajuste técnico, porque o 
pagamento de ações subscritas jamais foi 
considerado como despesa com a constituição da 
sociedade. Nem seria possível gastar com isso todo 
o capital subscrito. O artigo faz confusão entre 
"Refinaria Nacional de Petróleo S. A." (com.''R" 
maiúsculo Sociedade) e a refinaria maquinismo. 
Absurdo formal, porque a norma dá a entender que o 
crédito deve fazer face à constituição da sociedade e 
a instalação da refinaria (com "r" minúsculo), quando 
êste não é o intuito. E o absurdo se destaca com a 
leitura do artigo 2º, em que se dispõe dever a 
sociedade restituir a referida quantia em ações. 

Daí se deveria deduzir que o Govêrno não 
toma parte nas operações de incorporação, mas 
apenas empresta dinheiro a ser restituído em ações. 

O emprêgo do verbo "restituir" é de uma 
impropriedade gritante, pois êle implica no retorno às 
mãos primitivas do mesmo bem anteriormente 
entregue. ,Restituiu-se o que se recebeu. Não é 
possível "restituir" coisa diversa. Logo, não se 
compreende se "restitua" dinheiro entregando ações. 
Por outro lado, a entrega de uma coisa quando outra 
era a devida não é sequer forma normal de pagamento, 
mas simples dação em pagamento. Ademais, ações 
não valem como meio de pagamento. No fundo não há 
aqui nenhuma restituição que fazer, mas uma simples 
conseqüência da subscrição: – O Govêrno subscreve 
Cr$ 25.000.000,00 para o capital da nova emprêsa e, 
em conseqüência. receberá as 25.000 ações. 

Reparo também merece o art. 3º, e o seu 
parágrafo único o que se quer é autorizar a comissão 
incorporadora da sociedade a efetuar por conta dela 
com a responsabilidade do Govêrno uma operação 
de crédito a ser paga com o restante do capital. 
Trata-se de uma antecipação. 

Não se agitam aqui simples questões de forma 
ou de redação nas altas questões 
de técnica legislativa, que 
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o legislador não tem o direito de ignorar e de 
infringir. As leis, como sustentava o grande Ruy, 
não se recomendam apenas pelas suas 
providências, senão também pela sua técnica e 
pela sua forma. Não temos o direito de errar, de 
dar exemplos lastimáveis de desamor à ciência 
jurídica, de despresar a sua linguagem, 
falseando-lhe os institutos. Quem não joga bem 
com as palavras, não tem sequer o direito de ser 
ouvido. 

Alega-se a pressa, a urgência da medida. 
Isso já é cantilena conhecida. Os inimigos do 
Senado, os que lhe desprezam a colaboração, os 
que nele só veem um órgão de atrapalhação ou 
uma entidade custosa para chancelar as 
proposições vindas da outra Casa de Parlamento 
querem apelar para êle, porque não bula no que 
lhe é remetido a aprovar tudo como vem. E' um 
meio de minar a Câma Alta, dando razão aos que 
lhe proclamam a desnecessidade e a ineficácia. E 
nesse afã de conseguir leis formuladas por 
inexpertos, por pessoas desconhecedoras da 
técnica de legislar; levam os seus ataques à 
própria Câmara dos Deputados, acusando-a de 
demora injustificada, e pedindo nos solidarizemos 
com a acusação, desistindo de cumprir de todo o 
nosso dever. 

Não consigo aceitar essa solução. A defesa da 
legalidade, a que todos nos votamos, não 
me parece tolerar tais concessões, que 
humilham a Casa, em cujo seio represento com 
supremo desvanecimento. o povo do Brasil, 
notadamente o do meu Estado do Rio Grande do 
Norte. 

Nestas condições, e com as mais sinceras 
homenagens aos eminentes colegas da Comissão, 
aprovo o projeto com as seguintes emendas: 

Art. 1º – E' o Poder Executivo autorizado a 
abrir, pelo Conselho Nacional de Petróleo, crédito 
especial de Cr$ 25.000.000,00, para subscrição de 
metade do capital social da Refinaria de Petróleo S. 
A., na forma do Decreto-lei nº 9.881, de 15 de 
setembro de 1946. 

Parágrafo único. – A Comissão nomeada nos 
têrmos do Decreto-lei número 9.881, retirará da 
importância do crédito o necessário para adiantar as 
despesas de constituição da Refinaria. 

Art. 2º – A Comissão a que se refere o 
parágrafo único do artigo anterior fica autorizada, a 
adquirir em nome e por conta da sociedade em 
organização uma refinaria para tratar o petróleo 
brasileiro, instalando-a no Estado da Bahia. 

§1º – Para essa compra, a Comissão utilizará 
o crédito constante do. artigo anterior, ficando 
autorizada a concluir com o Banco do Brasil S. A. 
uma operação de crédito de Cr$ 25.000.000,00, 
correspondente à metade do capital, destinada à 
subscrição pública. 

§ 2º – A operação de crédito constante.do 
parágrafo anterior será feita para a sociedade em 
organização com a garantia solidária do Govêrno, 
podendo ser utilizada pela comissão para a compra 
da refinaria. 

§ 3º – A operação de crédito será 
necessàriamente coberta com as importâncias da 
subscrição popular. 

Somente assim se me afigura possível atender 

aos fins do projeto, não me parecendo viáveis os 
dois negócios se a lei fôr como se propõe. O Tribunal 
de Contas e o Banco do Brasil não o permitirão. – 
Ferreira de Souza. 
 

PARECER 
 

Nº 310 – de 1947 
 
Da Comissão de Agricultura, Indústria e 

Comércio sôbre a proposição nº 110, de 1947. 
Relator: Maynard Gomes. 
 
A Câmara dos Srs. Deputados, aprovou e 

encaminhou ao Senado, um projeto de lei autorizando 
o Poder Executivo a abrir, pelo Conselho Nacional do 
Petróleo, um crédito de Cr$.. 25.000.000,00 (vinte e 
cinco milhões de cruzeiros) para atender às despesas 
com a constituição e instalação na forma estabelecida 
pelo Decreto-lei nº 9.881, de 15 de novembro de 1946 
da Refinaria Nacional do Petróleo S. A., bem assim 
com a construção no Estado da Bahia de uma refinaria 
para tratar o petróleo brasileiro. 

O assunto foi bastante debatido naquela Casa 
do Parlamento, tendo sido o projeto aprovado pela 
sua Comissão de Finanças, contra o voto em 
separado do eminente professor Tristão da Cunha. 
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Muito brilhante o voto do eminente brasileiro 
no seu aspecto econômico-financeiro, mas data 
vênia, muito realista, senão negativista, no seu 
aspecto social. 

Aceitas as conclusões expendidas por aquele 
eminente mestre, o Brasil conservar-se-ia por tempo 
infindo em mero produtor agrícola, só comparado 
aos mais primitivos povos. 

Para que serviriam então as matérias primas 
de que é tão rico, impossibilitado de aproveitá-las por 
falta de acessórios indispensáveis? 

Já calculou o eminente professor a quantidade 
de toneladas de cereais necessários à troca por uma 
locomotiva? 

Sou pela industrialização em sua mais larga 
escala, é, por isso mesmo pela aprovação do projeto. 

Sala das Comissões, em 30 de setembro de 
1947. – Pereira Pinto, Presidente. – Maynard 
Gomes, Relator. – Sá Tinoco. 
 

PROPOSIÇÃO A QUE SE REFEREM OS 
PARECERES 309 E 310 

 
Proposição nº 110, de 1947 

 
(Projeto nº 497, de 1947 da Câmara dos 

Deputados). 
 
Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo 

Conselho Nacional do Petróleo, o crédito especial de 
Cr$ 25.000.000,00 para a criação da Refinaria 
Nacional do Petróleo Sociedade Anônima. 

 
(Projeto nº 497, de 1947, da Câmara dos 

Deputados). 
Art. 1º – E' o Poder Executivo autorizado a 

abrir, pelo Conselho Nacional de.Petróleo, o crédito 
especial de vinte e cinco milhões de cruzeiros (Cr$ 
25.000.000,00) para atender as despesas com a 
constituição e instalação na forma do Decreto-lei 
número 9.881 de 15 de setembro de 1946, da 
Refinaria Nacional de Petróleo S. A. bem assim com 
a construção no Estado da Bahia de uma refinaria 
para tratar o petróleo brasileiro. 

Art. 2º – A importância a que se refere o artigo 1º 
será restituída à União pela Refinaria Nacional de 
Petróleo S. A. depois de constituída mediante a entrega 
de vinte e cinco mil (25.000) ações no valor de mil 
 

cruzeiros (Cr$ 1.000,00) cada uma, correspondentes 
à cota de cinqüenta por cento (50%) do capital social 
a ser subscrito pela União, incorporando-se à 
sociedade todos os bens que tiverem sido adquiridos 
para a refinaria. 

Art. 3º – E' o Conselho Nacional do Petróleo 
autorizado a realizar por intermédio da Comissão 
nomeada nos têrmos do Decreto-lei nº 9.881, de 15 
de setembro de 1946, uma operação de crédito com 
o Banco do Brasil S. A., até a importância de vinte e 
cinco milhões de cruzeiros (Cr$ 25.000.000,00) 
correspondente à cota de cinqüenta por cento (50%), 
do capital a ser oferecido à subscrição pública. 

Parágrafo único A – Refinaria 
Nacional do Petróleo S. A. ficará sub- 
rogada nos direitos e obrigações 
decorrentes da operação de crédito de que 
trata êste artigo. 

Art. 4º – Esta lei entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Vem à Mesa, é lido, apoiado e remetido 
à Comissão de Constituição e Justiça, 
o seguinte: 
 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
 

Nº 10 – de 1947 
 
Art. 1º Fica constituído no Senado 

Federal, pela adesão facultativa dos 
Senhores Senadores e Senhor Vice-Presidente 
da República, o Grupo de Amizade Brasil- 
França, em correspondência a uma 
entidade semelhante existente na 
Assembléia Nacional Francesa. 

Art. 2º O Grupo terá por finalidade 
principal o estreitamento dos laços de 
amizade que unem o Brasil e França mediante: 

1º) a permuta de publicações oficiais, 
principalmente às relativas ao Congresso 
Nacional; 

2º) intercâmbio de trabalhos editados em cada 
país sôbre Direito Público; 

3º) iniciativa de leis que estabeleçam, 
à base de reciprocidade; facilidades para 
viagens de estudantes, professores, cientistas, 
artistas e técnicos; 
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4º) providências legislativas ainda sob o 
regime de reciprocidade, tendentes a tornar mais 
acessível a venda de livros editados nos dois países; 

5º) facilidades para que sejam mantidas, com 
maior freqüência, ligações aéreas e marítimas, 
franco-brasileiras; 

6º) troca de catálogos entre as bibliotecas do 
Senado Federal do Brasil e da Assembléia Nacional 
de França, com a menção das novidades principais 
dos livros relativos às ciências do Direito, Economia 
e Finanças, editados em cada um dos países; 

7º) outros procedimentos. visando tornar mais 
conhecidas as atividades culturais e políticas das 
duas Nações, naquilo que interferir com os trabalhos 
parlamentares. 

Art.3º E' órgão executivo do Grupo um 
Diretório devendo a presidência e vice-presidência 
dêste, tôda vez que integrem o Grupo o Vice- 
Presidente da República e o Vice-Presidente do 
Senado, ser atribuídas a êstes, respectivamente. 

Parágrafo único. Na falta do Presidente e Vice-
Presidente natos do Diretório, a direção do Grupo 
caberá ao Presidente da Comissão de Relações, 
Exteriores ou, ao seu substituto, na forma do 
Regimento Interno. 

Art. 4º São considerados membros. natos, 
completando o Diretório, os integrantes da Comissão 
de Relações Exteriores que. hajam aderido ao 
Grupo, na forma do artigo primeiro. 

Parágrafo único. O Secretário da Comissão de 
Relações Exteriores exercerá as mesmas funções 
junto ao Grupo, competindo-lhe: 

a) convocar as reuniões, por ordem do 
Presidente do Diretório ou seu substituto; 

b) secretariar as reuniões, lavrando as 
respectivas atas: 

c) receber, encaminhar e redigir a 
correspondência; 

d) organizar e manter em ordem o protocolo e 
o arquivo; 

e) executar as deliberações do Diretório; 
f) receber o pedido de convocação das 

reuniões formulado por qualquer membro do Grupo, 
encaminhando-o ao Presidente do Diretório. 

Art. 5º O  Diretório reunir-se-á mediante 
convocação das pessoas referidas no art.3º e seu 
parágrafo ou 

mediante solicitação de qualquer membro do Grupo, 
formulada ao Diretório por intermédio do respectivo 
Secretário. 

Art. 6º Aprovada esta resolução, o Diretório do 
Grupo tomará as providências necessárias à 
instalação e ao seu funcionamento. 
 

Justificação 
 
O presente projeto de resolução é o corolário 

de uma deliberação do plenário, homologando o 
parecer nº 280 do ano em curso, desta.Comissão, 
que, por sua vez se reporta ao que ficou 
determinado pelo Senado em sessão de 11 de agôsto 
último. 

Os pareceres anteriores, dêste órgão, já 
aprovados pela Casa, abrangem, de um modo geral, 
as disposições contidas no projeto ora apresentado 
cujo mérito está em consolidar a matéria dando-lhe o 
remate que a boa técnica legislativa. aconselha. 

Sala das Comissões, em 30 de setembro de 
1947. – Alvaro Maia. Presidente. – Mathias 
Olympio. – Arthur Santos. Flávio Guimarães –  
Pinto Aleixo. 

O SR. PRESIDENTE: –  Está  finda a hora 
do.expediente. 

Tem a palavra o Senador Azevedo Ribeiro: 
O Sr. Azevedo Ribeiro (Lê o seguinte discurso): 
Sr. Presidente, Srs. Senadores. 
Os enfermos despertam sempre entre os 

povos civilizados, o sentimento de solidariedade 
humana. Esta se exercitou, mesmo entre as 
populações primitivas por intermédio da assistência 
aos doentes. 

Escreve Teófilo de Almeida que a assistência 
e o hospital como causa e efeitos, foram 
companheiros inseparáveis através a longa e 
acidentada travessia na vida. dos povos e 
representam índices das fases diversas na marcha 
da civilização, das ciências e das artes, refletindo de 
certo modo, o progresso da humanidade”. 

Na verdade, as instituições hospitalares 
remontam .às mais antigas civilizações do Egipto 
e.da India. 

Segundo Sousa Campos, baseado em 
trabalhos de Mac .Eachern, os templos de Saturno 
caracterizavam os hospitais egípcios. A literatura 
indu assinala a construção de hospitais alguns 
séculos antes da era cristã. 
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Mesmo na Grécia antiga, onde Esparta 
chegou ao extremo de eliminar os,. incapazes e 
deficientes: onde Platão doutrinava . que o 
indigente, o doente, o velho; o incapaz, sendo 
Julgados impróprios ao serviço do Estado; nada 
deviam esperar dos governos; nem mesmo nesse 
meio pagão, os templos de Escapulário prestavam-
se a práticas hospitalares. Eram estas mescladas 
de . misticismo e de superstição e aplicadas 
por.médicos que também eram sacerdotes mas a 
medicação.dos templos já se, acompanhava dos 
rigores de uma idéia isenta ,de Vinhos e de 
determinadas iguarias. 

A medicina grega triunfou.em Roma, logrando 
os médicos atenienses considerável prestígio social 
na capital do mundo. de então e. nela instalando as 
primeiras organizações de assistência médica 
hospitalar.  

Foi, porém, com o advento do cristianismo 
que os hospitais começaram a ter uma organização. 
de acôrdo com a moderna concepção do assunto. 
Surgiram numerosos no oriente -e no ocidente, para 
atingir o apogeu nos séculos IV a V. Um decreto .de 
Constantino 335 anos depois de Cristo: ordenava o 
fechamento dos estabelecimentos pagãos para 
assistência médica, e estimulava a.construção de 
hospitais cristãos. 

O Imperador Justiniano mandou construir o 
famoso hospital São João onde, segundo declara 
Boisseau, "viu-se pela..primeira vez , uma,. 
associação particular. de homens . caridosos se 
consagrar ao serviço dos doentes". 

Concílios católicos obrigaram os dirigentes da 
Igreja a construir hospitais ao lado dos templos As 
grandes ordens religiosas disseminaram-nos em 
todos os quadrantes. Uma. só ordem, a do Espírito 
Santo, fundou 900 hospitais:, A Inglaterra, a França, 
a Alemanha a Itália povoaram-se de. hospitais 
fundados pelos beneditinos. 

O Cristianismo que, através da Igreja 
primitiva, "criara a primeira organização consciente 
de assistência", na citação de Afrânio; Peixoto; 
dilatou essa assistência; organizando milhares de 
hospitais . em todo o mundo. 

Na América, a primeiro hospital foi fundado 
por Cortez, na cidade do México em 1524. 

 

O mais antigo do Brasil, a. primitiva Santa 
Casa. de Santos; foi fundada por Braz Cubas. em 
1543. 

A Santa Casa da Pará foi fundada em 1619, 
tendo assim o seu início poucos .anos depois do 
capitão-mor Caldeira Castelo . Branco .ter, . lançado 
os fundamentos ,da cidade de Nossa Senhora de 
Belém, capital do Estado do Pará. 

A sua vida está ligada á história da 
Misericórdia que, segundo Artur Viana, desde 1505. 
"anunciava-se.já a, agremiação ,de um futuro vasto, 
disseminada por tôda a península ibérica e. levada 
através; dos "oceanos para a. América, para a 
África e para ; a Ásia". 

Futuro vasto, concordamos, diante da' 
grandeza da sua finalidade, porém precário em face 
das tremendas dificuldades financeiras que teria de-. 
enfrentar pare poder continuar a; socorrer a imensa 
socorre cohorte de necessitados. que lhe implorava. 
proteção. Assim foi e ainda é a vida benfazeja e 
atribulada de, Santos hospitais de Misericórdia do 
Brasil, dos quais dizia Miguel Couto ser. "a única 
instituição de caridade a qual nunca se pagará 
reconhecimento o que se lhe deve em benefícios". 

José Mendonça citado; por Teófilo de 
'Almeida, assim se expressa: "Os hospitais de Santa 
Casa de Misericórdia que, espalhados por todo o 
Brasil,. se incumbem, da maior parte de assistência 
pública, vivem em pobreza e cumulados de serviço, 
a ponto de neles encontrarmos enfermos não 
asseados em leitos mal limpos e até em colchões , 
estendidos pelo chão". 

A Santa Casa. do Para vive pobre, e cumulada 
de serviços: Os seus oitocentos leitos, duzentos para 
doentes contribuintes e seiscentos para doentes 
gratuitos, são insuficientes para. atender o cortejo 
imenso dos que nela procuram hospitalizar-se 

E' praticamente, o ponto único para onde 
convergem os enfermos„necessitados  
do Estado, pois os leitos para indigentes de todos os 
demais hospitais gerais não atingem uma centena. 
Dêsse. modo as suas portas precisam estar sempre 
abertas paa recebê-lo, evitando que sucumbam na via. 
pública. Mais de seis mil dêsses pacientes passam 
todos os anos, pelas enfermarias do Hospital. Já 
foram mais do que isso, antes da criação dos 
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ambulatórios, onde. mais de dois mil, anualmente, 
recebem tratamento. Nesse total de oito mil. 
enfermos há um contingente apreciável de 
estrangeiros, provenientes de tôdas. as partes do 
mundo e de filhos dos outros Estados da Federação, 
sobretudo do nordeste. 

A super-lotação verificada é um fenômeno 
altamente prejudicial á Vida do Estado que tem sua 
origem. não só na condição singular de ser o. Hospital 
da Santa Casa; práticamente o único a receber 
doentes gratuitos, como também decorre da posição 
geográfica de Belém, pórtico natural da Amazônia e 
ponto de convergência ou de passagem de todos os 
que a procuram ou que por ela transitam. 

Fenômeno .prejudicial, porque o enfermo em 
condições precarias de alojamento. necessita mais 
tempo para obter alta e voltar. ás suas atividades, 
prejudicando assim a produção e a economia do 
Estado. 

Quando nos recordamos (e a ocorrência é dos 
nossos dias) que, a borracha produto capital . na 
economia amazônica, representou o papel de, 
matéria prima; indispensável para a conquista. da.. 
vitória na última guerra ;  quando lembramos que 
tantos soldados da batalha da borracha, quando. 
necessitaram de hospitalização ficaram sujeitos ás 

contingências do fenômeno a que me refiro,' 
concluiremos que eliminar as .,causas desse 
fenômeno é um imperativo de ordem nacional. 

O problema da `insuficiência.. de leitos 
também; existe na seção de doentes contribuintes. O 
número dêsses leltos não mais comporta todos os 
pacientes que os procuram, o mesmo acontecendo 
nos três outros hospitais., de Belém, o, que coloca 
médicos e pacientes, numa , situação de verdadeira 
angústia máxime nos casos.de internamento 
inadiável. Na qualidade de médico e de Provedor da, 
Santa Casa do Pará conheço mais do que ninguém, 
a .premência, e a gravidade desse problema 

O SR. FERNANDES TAVORA: – V .  
Excelência dá Iicença para um aparte? 

O SR. AZEVEDO RIBEIRO: – Com todo o 
prazer. 

O SR. FERNANDES TAVORA: Vivi longos. 
anos na Amazônia e posso. dar o testemunho de que 
a Casa de Misericórdia de Belém é uma das 
melhores do País e tem feito todo o possí– 

 

vel para melhorar..a sorte dos infelizes 
que..perlustram. aquela.. região. 

O SR. AZEVEDO RIBEIRO: Agradeço. o 
.aparte com que V. Excelência acaba de me 
distinguir. 

(Continuando.a.leitura) 
A ampliação da Santa Casa de misericórdia 

do Pará é portanto, um assunto que deve ser 
resolvido com a maior brevidade. Permitirá resolver, 
no momento, a : insuficiência de leitos. no Estado e 
esperar que o assunto ..."Fique definitivamente 
sanado no futuro,.com a criação da rêde de 
hospitais. em todo o território nacional E. como, pela 
sua situação e :pelas suas.proporções,.a Santa 
Casa do Pará terá de ser, nessa futura rêde de; 
nosocômios,.o hospital regional do Estado; o que 
fizermos por. ela no presente, será igualmente.útil 
no futuro.  

Digamos, de passagem, que o Brasil 
precisa.olhar com mais atenção para o problema 
hospitalar. 

Os. países que encaram .com mais desvêlo 
essa. questão, possuem .50. leitos por.. 10.000 
habitantes, O Brasil dispõe, apenas de 16 leitos por 
10.000 habitantes. Uma única região, o Distrito 
Federal; está.; em situação vantajosa, .por que 
.possui 59.leitos,para 10.000 habitantes, 
ultrapassando, assim, a proporção desejada. Vem, 
em seguida, Rio Grande ,do Sul e S. Paulo com 29 
e 22 leitos respectivamente. O Pará. tem apenas,' 
19 leitos Para cada 10.000 . habitantes. . 

A divisão da..Organização Hospitalar,do 
Ministério.da Educação e .Saúde, que já elaborou o 
plano para a criação ;da rede nacional de hospitais, 
está igualmente empenhada na . modernização . 
dos hospitais do País. Como bem escreve, o seu 
Diretor, " o hospital.moderno, aquilo que se 
convencionou chamar o hospital padrão, não é 
Como alguns erradamente. julgam, o hospital rico, 
luxuoso, que se pode. existir em país de milionários 
pode ser confortável sem s'er luxuoso; ou simples 
mas completo no.seu aparelhamento 
indispensável".. , 

A Santa Casa do Pará, na segunda 
interventoria do Coronel Magalhães Barata,iniciou 
por meu intermédio, uma reforma dentro dessa 
orientação. Dezoito dependências, estão 
construídas ou reformadas proporcionando a certos 
pacientes mais confôrto, mais. higiene e também 
maior eficiência. 
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em alguns serviços clínicos e auxiliares. E' 
imprescindível levar avante essa tarefa, modernisando o 
serviço de admissão de doentes, remodelando o 
Laboratório de Biologia, instalando lavanderia mecânica, 
refeitórios especiais para médicos, acompanhantes e 
doentes crônicos criando serviços de dietética, de pronto 
socorro, de cardiologia, de ortopedia especializada, de 
odontologia, cantinas, biblioteca e outras realizações 
menores que me dispenso de citar. 

A atual situação financeira do Govêrno do Estado 
do Pará não permite ao mesmo financiar essa reforma. 

Voltam-se, portanto, as nossas esperanças para 
os recursos financeiros do Govêrno Federal. 

E' com êles que havemos de dar à Amazônia 
aquela prosperidade de antanho que já foi um valor de 
primeira grandeza na economia nacional. 

E' com êles que daremos aos filhos do extremo 
norte do Pais a oportunidade de provar que, se lhes 
proporcionarem possibilidades materiais, saberão pelejar 
na grande luta que há de forjar a grandeza do Brasil. 

Diante do que acabo de expor, não tenho a menor 
dúvida de que os nobres componentes desta casa, 
reconhecendo os motivos justos, elevados e inadiáveis 
da pretensão que acabo de justificar, facultarão, no 
momento oportuno e através dos órgãos competentes; 
os elementos indispensáveis à execução das realizações 
a que acabo de me referir. (Muito bem. Muito bem. 
Palmas). 

O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do 
expediente. 

Não há outros oradores inscritos. 
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Peço a palavra. 
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 

Senador. 
O SR. FERREIRA DE SOUZA (*): – Sr. 

Presidente, entre as disposições de fundo nimiamente 
democrático da Constituição, está o § 3º do artigo 141, 
que considera qualquer cidadão parte legítima para 
ingressar em Juízo propor ações de anulação de atos 
administrativos, sempre que lesivos ao patrimônio do 
poder público. 

Trata-se de norma imitada da Constituição de 
1934. Pretende ela que to- 
 
__________________ 
(*) Não foi revisto pelo orador. 

dos os cidadãos têm o maior interêsse na boa 
administração dos recursos conferidos ao Govêrno 
ou às entidades autárquicas, ou sociedades de 
economia mista, e, conseqüentemente, que os 
patrimônios e as próprias operações particulares são 
feridas fundamentalmente feridas, pelos atos ilegais 
que venham trazer prejuízos a qualquer dêles. 

A norma não teve, ainda, regulamentação 
precisa. 

Sob o regime da Constituição de 1934 tive 
oportunidade de apresentar à Câmara dos 
Deputados, de então projeto a respeito, regulando a 
forma e os casos da ação os seus efeitos e as 
diversas minúcias que o assunto desperta, e também 
a maneira mais precisa e justa de remunerar o 
esfôrço, a atividade daqueles que se propõem 
defender o patrimônio público, correndo os riscos 
conseqüentes a qualquer demanda. 

Não houve tempo, Sr. Presidente, para o 
Parlamento de então votar o meu projeto. E a 
Constituição de 1946, repetindo a norma, exige lei 
expressa a respeito; não porque deixe de ser de si 
mesma obrigatória; não porque a fôrça do dispositivo 
dependa de iniciativa do Poder Legislativo ordinário; 
mas, porque se trata de ação de interêsse público 
evidente e, também, de regulamentação necessária, 
para evitar que à sombra do texto constitucional se 
cuide de negócios, se ajustem interessados contra o 
patrimônio público e, do mesmo passo, para evitar 
que pessoa menos, escrupulosa possa abusar da 
boa fé, ou mesmo do interêsse lícito de qualquer 
cidadão. 

Meu projeto está distribuído em vinte e três 
artigos, e seus pontos fundamentais são os 
seguintes: O art. 2º quando define os atos..... nulos, 
que podem ser atacados pela ação popular. Entre 
êsses atos, há alguns que decorrem de quase uma 
inovação no direito brasileiro, como aquela que 
aceita a conquista do direito administrativo francês e 
italiano, de anulação de qualquer ato administrativo, 
praticado embora sob a roupagem legal, mas com 
evidente desvio do poder ou seja com finalidade 
diversa daquela que a lei teve em vista quando 
conferiu à autoridade o poder de decretá-la. E' ponto 
fundamental no que tange aos atos nulos ou 
anuláveis. 
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Outros dispositivos referem-se ao processo da 
ação, aos seus efeitos desde o início da propositura, 
até que a sentença transite em julgado. 

Saiba V. Ex.ª Sr. Presidente, que as ações 
particulares, conhecidas desde os tempos romanos 
oferecem ao estudioso um campo interessante de 
pesquisa, qual o de saber até onde chegam os 
efeitos da sentença, até onde vai a coisa julgada, no 
que tange não somente às partes nela envolvidas, 
mas também no que se refere a terceiros. A regra 
normal em certos tipos de ação popular, é a 
seguinte: a coisa julgada independe dos três 
requisitos clássicos, admitindo-se que ela também 
vale erga omnes ou seja que ela dispensa o requisito 
de identidade da pessoa. 

No caso, o projeto é um tanto minucioso 
porque, se de um lado e necessário facilitar a 
iniciativa particular, por bem defender o interêsse 
público, do outro também preciso evitar que ela se 
transforme num meio de exploração, em instrumento 
de chantagem de quaisquer terceiros contra os 
beneficiados por atos do Poder Público. Assim, cria 
êle uma novidade decorrente da própria natureza do 
dispositivo constitucional. 

Se, em face dêsse dispositivo, qualquer 
cidadão é parte Legítima para propor ação, visando o 
anular atos das autoridades administrativas, das 
entidades autárquicas ou das diretorias das 
socideades anônimas do Estado, também deve ser 
considerado parte legítima para se habilitar na ação 
que um outro propuser, para acompanhá-lo e 
substitui-lo, se por ventura, conluios posteriores à 
própria ação determinarem a fuga ou aconselharem 
a desistir do pleito intentado. 

Dest'arte, o projeto admite multiplicidade de 
litis consorte e assistentes, habilitando-se cada um 
por forma precisa e correndo os riscos e ônus da 
posição que assumir. 

O projeto ainda cuida de uma parte 
interessante. A ação popular poderia dar lugar,  
disse eu, a que ela mesma servisse de instrumento 
de chantagem. Então, teríamos talvez multiplicidade 
de ações populares propostas com o fim de anular 
atos administrativos, ou das entidades autárquicas 
ou das sociedades de economia mista, apenas 
visando seu autor a se compor particularmente com 
os interessados, a receber indenizações e gor- 
 

das propinas e a determinar, por via de desistência 
ou silêncio na ação, ou ainda de uma atitude 
calculada de não defesa do direito por êle anunciado, 
a existência da coisa, julgada em favor do próprio 
autor, evitando que qualquer outro pleteie igualmente 
em juízo. 

Por essas razões o projeto cria condições 
muito especiais para desistência da ação; exige que 
a desistência seja submetida a larga publicidade, 
permitindo a qualquer cidadão, que, inicialmente, 
seria parte legítima para propor a contenda, habilitar-
se como substituto do autor desistente. 

Teremos, assim, que a sombra da ação 
popular jamais poderá o autor entrar em 
entendimento secreto com o réu, para forçar a coisa 
julgada ou a homologação da desistência, no sentido 
absoluto, por forma que o terceiro depois não mais 
receie a anulação do ato, por iniciativa de qualquer 
outra pessoa. 

Outro ponto do projeto, Sr. Presidente, se 
refere às vantagens possìvelmentes conferidas ao 
proponente da ação popular. Não se pretende aqui, 
que, segundo velha doutrina, o autor se transforme 
na ação popular, em representante do próprio 
Estado, órgão do poder público pleiteando seus 
interêsses. Limita-se o projeto, consoante a técnica 
constitucional, aos interêsses do Estado, dos órgãos 
e entidades de caráter público. O autor age sempre 
em seu nome, individual, responsabilizando o seu 
patrimônio, chamando a si integralmente os onus da 
contenda. 

Se o cidadão assim procede, se arca com os 
onus da contenta, adianta as custas, responde por 
tôdas as despesas e sofre os aborrecimentos 
decorrentes, justo é que receba remuneração, certa 
vantagem no caso de vitória. O projeto prevê, 
estatuindo a concessão de percentagem ao autor 
vitorioso, tal percentagem é estabelecida tendo-se 
em vista a quantia que o patrimônio público deixa de 
pagar ou aquela recebida por fôrça da ação. 

Não se pode, com efeito, pretender que 
alguém se proponha à defesa dos interêsses 
públicos, correndo riscos, custeando despesas, 
contraindo compromissos, e não obtenha, se 
vitorioso na causa, como contribuinte do Tesouro, 
pelo menos remuneração garantida, considerado que 
sua atividade possibilita ao erário. 
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O SR. SALGADO FILHO: – Não esqueça V. 
Ex.ª as ações temerárias. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – 
Perfeitamente. Informo a V. Ex.ª que foi meu 
pensamento regular o caso no projeto, 
estabelecendo a possibilidade de condenação por 
lide temerária. Verifiquei, entretanto, que o Código de 
Processo Civil contém dispositivo expresso a 
respeito prevendo, no artigo 3º, a possibilidade da 
condenação do litigante temerário. Desta forma, 
prevalece a regra geral. 

Não estipulei normas quanto à matéria para 
evitar fôssem consideradas como entrando em 
conflito com o preceito geral do Código de Processo 
Civil, ou então, como modificativas, de interpretação 
do mesmo preceito. Não redigi artigo a respeito. Se, 
entretanto, o nobre Senador Salgado Filho, no correr 
da discussão, apresentar emenda neste sentido, 
será por mim recebida como magnífica, perfeita, 
preciosa colaboração, até para colocar-se a ação no 
terreno em que deve ser situada, de defesa do 
Estado, mas evitando-se sirva de arma, de 
chantagem nas lides temerárias. 

O SR. SALGADO FILHO: – E, sobre tudo, os 
"testas-de-ferro" que podem surgir nas contendas. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – 
Perfeitamente. O projeto prevê quase tudo, e V. Ex.ª 
poderá colaborar, apresentando emendas. Eu 
próprio talvez ainda as ofereça. 

Sr. Presidente, como o Senado deduzirá das 
minhas curtas palavras a respeito e dos próprios  
têrmos do projeto, o meu intuito não foi elaborar uma 
lei completa, perfeita, capaz de merecer aprovação e 
execução imediatas. Tive por mira, principalmente, 
redigindo o projeto que enviarei à Mesa, a fim de ser 
oportunamente submetido à apreciação do Senado, 
provocar a decisão desta Casa sôbre assunto de 
grande relevância, qual uma criação utilíssima, 
patriótica e democrática, prevista na Constituição. 

Além disso, a medida colocará cada cidadão 
no seu pôsto de interessado, solidário com o Estado, 
não sòmente no instante em que vota na eleição de 
seus representantes e governantes, mas também na 
defesa constante de seu patrimônio, de seus 
recursos particulares. 

Assim, Sr. Presidente, penso cumprir um dever, 
apelando para os ilustres colegas para que colaborem 
comigo na confecção dessa lei, a meu ver uma das mais 
importantes e úteis que decorrem do sistema constitucional 
adotado. (Muito bem, muito bem. Palmas). 

Vem à Mesa, é lido, apoiado e remetido à Comissão 
de Constituição e Justiça, o seguinte: 
 

PROJETO 
 

Nº 25 – de 1947 
 

Regula a ação popular instituida pelo art. 141, § 3º 
da Constituição Federal. 

Art. 1º Qualquer cidadão será parte legítima para 
pleitear a anulação ou a declaração de nulidade de atos 
lesivos do patrimônio da União, dos Estados, dos 
Municípios, das entidades autárquicas e das sociedades de 
economia mista (Constituição, artigo 141, § 38). 

Art. 2º Consideram-se nulos os atos nos seguintes 
casos: 

a) inconstitucionalidade; 
b) incompetência da autoridade que o praticou; 
c) iliciedade do objeto; 
d) ausência dos requisitas formais, inclusive de 

processo prévio nos casos em que êste é exigido, bem 
como nulidade dêste por infração de norma substancial; 

e) falsidade dos motivos expressamente alegados; 
f) fim diverso do declarado. 
Art. 3º São anuláveis os atos de êrro, dolo, coação, 

fraude e simulação, aplicando-se, no que fôr aplicável, as 
disposições do Código de Processo Civil. 

Art. 4º A ação a que se refere o art. 1º rege-se pelo 
disposto nesta lei, e, no que não a contrariar, pelo Código 
do Processo Civil. 

Art. 5º E' competente para processar e julgar a ação 
de que trata esta lei o Juiz que o fôr para os pleitos que 
interessarem à União, ao Estado, ao Município, à entidade 
autárquica ou à sociedade de economia mista, preferindo-
se entre diversos, no caso da União ou dos Estados, o do 
domicílio do réu ou de um dos có-réus. 

Parágrafo único. Quando o pleito interessar 
simultâneamente à União e ao Município ou aos três, será 
competente o Juiz que o fôr para as causas da União na 
capital do Estado. 
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§ 2º Quando interessar simultâneamente ao 
Estado e ao Município, será competente o Juiz das 
causas do Estado, na sede do Município. 

Art. 6º A propositura da ação previne a 
jurisdição do Juiz no lugar da sua jurisdição e atrai 
tôdas as posteriormente propostas contra as 
mesmas partes e sob os mesmos fundamentos, 
desde que disso tenha conhemento, nos autos 
qualquer dos Juízes. 

§ 1º Os autos de tais ações serão apensados 
à primeira e julgadas tôdas numa única sentença 
proferida nos autos principais e anotadas nos 
demais. 

§ 2º Os autores das ações atraídas são 
equiparados, para todos os efeitos, aos 
litisconsortes de que trata o art. 14. 

Art. 7º São condições de legitimidade ser 
brasileiro e civilmente capaz. 

Art. 8º A ação deverá ser proposta contra o 
benefício da ação ou omissão da autoridade pública, 
do órgão das entidades autárquicas ou das 
sociedades de economia mista, intimando-se 
obrigatóriamente os representantes legais daquelas 
instituições, os quais serão ouvidos em tôdas as 
fases do processo. 

§ 1º Se não houver beneficiário direto do ato 
lesivo; a ação será proposta contra a entidade 
pública (União, Estado, Município ou entidade 
autárquica) ou contra a sociedade de economia 
mista, sem prejuízo do disposto no parágrafo 
seguinte. 

§ 2º E' facultado ao autor chamar também a 
juízo a pessoa ou as pessoas que, em nome da 
União, do Estado ou do Município, da entidade 
autárquica ou da sociedade de economia mista, 
tiverem omitido a providência ou praticado, aprovado 
ou ratificado o ato lesivo. 

§ 3º Não podem ser chamados à mesma ação 
um Estado e um Município, entidade autárquica ou 
sociedade de economia mista de outro Estado. 

Art. 9º As custas do processo serão 
adiantadas pelo autor somente pela metade do 
estabelecido no respectivo regimento, sem prejuízo 
da sua cobrança total no fim do pleito. 

Art. 10. Se o autor desistir da  
ação em qualquer momento, poderá  
ela, ser continuada por outro com as 
 

condições de legitimidade do artigo 6º, desde que se 
habilite dentro de 6 meses. 

§ 1º Para os efeitos dêste artigo o Juiz fará 
publicar a desistência por avisos assinados pelo 
escrivão, afixados no edifício em que funciona a 
Justiça e estampado duas vezes no órgão que 
publicar o expediente do foro. 

§ 2º Decorridos 6 meses da última publicação 
ou, onde não houver jornais da afixação do aviso em 
cartório, sem aparecer quem pretenda continuar o 
feito, o juiz, uma vez pagas as custas integrais do 
processo, homologará a desistência, publicando-se a 
sua decisão em resumo na forma do disposto no 
parágrafo anterior. 

§ 3º A homologação da desistência terá efeitos 
sòmente entre as partes, não impedindo a repetição 
da ação em qualquer tempo por outro autor, nem a 
sua continuação por qualquer litisconsorte ou 
assistente. 

§ 4º Logo que no prazo constante dêste  
artigo se habilite um interessado em continuar  
o pleito, o juiz pagas as custas integrais já  
vencidas homologará a desistência sòmente no  
que entender com o interêsse do desistente, 
substituído êste imediatamente pelo outro autor 

§ 5º Se mais de uma pessoa pretender 
continuar o processo, falo-á sòmente o que primeiro 
se habilitar. 

Art. 11. A paralisação do processo por  
mais de 6 meses e por fato do autor, não dá  
lugar à absolvição da instância, podendo;  
entretanto, nele habilitar-se; para continuar  
como autor, qualquer outra pessoa nas condições 
legais. 

Art 12. Se por fato ou omissão do  
autor; quanto ao pagamento de custas ou a 
diligências que lhe competir adiantar ou promover, o 
processo ficar paralizado durante 6 meses, será o 
réu absolvido de instância, se o requerer, ouvido o 
autor em 24 horas. 

§ 1º Se a paralização fôr de mais de 30 dias e 
de menos de 6 meses, poderá qualquer terceiro 
habilitar-se para continuar o feito ficando excluído o 
autor. 

Art. 13. São absolutamente nulos  
quaisquer entendimentos, acordos,  
transação, compromisso, entre as 
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partes na ação já proposta ou as partes possíveis 
numa ação semelhante, com ou sem a participação 
de terceiros, visando a por têrmo ou a evitar questão. 

Parágrafo único. O descumprimento de 
qualquer acôrdo feito com infringência da norma 
dêste artigo não dá lugar a restituição, pagamento ou 
indenização; 

Art. 14. Todos os cidadãos nas condições do 
art. 141, § 38, da Constituição, podem habilitar-se 
como litisconsortes ou assistentes do autor e 
substituí-lo-ão automàticamente nos casos dos 
artigos 10 e § § 11 e 12. 

Parágrafo único, Havendo litisconsortes e 
desistência do autor, será imediatamente recebida e 
homologada pagando êle as custas integrais já 
vencidas e as da homologação, dispensada a 
publicação dos avisos de que trata o art. 1º, § 1º. 

Art. 15. As repartições públicas fornecerão aos 
interessados, dentro de 15 dias, tôdas as certidões e 
documentos necessários ao pleito por aforar ou já 
em curso, bem como a defesa dos réus, atendendo 
no mesmo prazo às requisições do Juiz sob pena de 
desobediência. 

§ 1º A requerimento de qualquer das partes, o 
Juiz requisitará das repartições públicas, das 
entidades autárquicas ou, das sociedades de 
economia mista as certidões e documentos 
apontados pelos requerentes, pagando êstes os 
emolumentos correspondentes. 

§ 2º A requerimento das partes ou de ofício 
poderá o juiz requisitar o original do processo de que 
resultou o ato ajuizado, desde que já esteja findo. 
Êste processo deverá ser restituído uma vez 
definitivamente julgada a ação ou quando o entender 
o Juiz depois de ficar em apenso ao principal e 
durante 15 dias no mínimo, prazo no qual é licito ás 
partes solicitar do escrivão as certidões de que 
necessitarem para a ação. 

Art .16. A sentença que julgar procedente a 
ação no todo ou em parte condenará os culpados: 

a) se a lesão tiver consistido em  
recebimento ilegal, repor o que tiverem  
recebido ilegalmente, com as perdas e  
danos e honorários de advogado do autor; 
 

b) se a lesão consistir em não pagamento, ou 
isenção de qualquer pagamento, a efetuá-lo 
imediatamente ou no momento próprio, de futuro, com 
os danos da mora e honorários de advogado do autor; 

c) se a lesão resultar de recebimento ou de 
pagamento futuro a pagar os honorários do advogado 
do autor, bem como a pagar na época própria a sua 
dívida, declarando-se, no último caso, nada ter que 
receber. 

Parágrafo único. Se o Juiz se convencer de que 
o autor ou os autores do ato lesivo, como representante 
ou órgãos da União, do Estado, do Município, das 
entidades autárquicas ou das sociedades de economia 
mista, agiram com dolo ou culpa inescusável, condená-
los-á, se tiverem sido citados, as conseqüências do 
artigo e suas letras, como co-devedores solidários do 
beneficiário. 

Art. 17. A mesma sentença condenará a União o 
Estado e o Município, entidade autárquica ou 
sociedade de economia mista, a pagar ao autor como 
prêmio um quantia em dinheiro entre 30 e 40% sôbre 
os valores recebidos ou que deixarem desembolsar por 
efeito da nulidade ou anulação de seu ato. 

§ 1º O arbitramento do prêmio será feito pelo 
Juiz tendo em vista o valor do pleito, os ônus do 
processo, o risco corrido pelo autor o trabalho e a 
respectiva eficiência. 

§ 2º Sempre que a sentença se calcar em prova 
feita ou em fundamento arguido por um ou mais dos 
litisconsortes ou assistentes, o Juiz lhes atribuirá da 
percentagem constante dêste artigo, e aos advogados 
respectivos parte dos honorários a serem pagos pelo 
réu na forma estatuída no artigo anterior. 

§ 3º O arbitramento de que trata êste artigo, se 
fará independente da condenação do réu a pagar os 
honorários de advogado, consoante o artigo 16, al. a, b, 
e c. 

Art. 18. Se a sentença condenar o réu a  
restituir ou a respeitar bens das entidades constantes 
do art. 1º, serão êles avaliados para se liquidar o 
prêmio do autor, 

Art. 19. Sempre que União, o Estado, os 
Municípios, as entidades autárquicas ou sociedades de 
economia mista receberem dinheiro ou bens, em 
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virtude da ação regulada nesta lei, separarão logo a 
percentagem do autor, da qual se transformam em 
depositários. 

Art. 20. Da sentença que julgar improcedente 
a ação, no todo ou em parte, poderão recorrer o 
autor, qualquer dos listisconsortes ou assistentes ou 
terceiros com as condições do art. 7º. 

Parágrafo único. O autor ou o litisconsorte que 
não recorrerem das sentenças de improcedência 
total ou parcial da ação, perderão tôdas as 
vantagens decorrentes da sua possível reforma pelo 
Tribunal ad quem, passando elas para eis 
recorrentes respeitado o § do art. 16. 

Art. 21. A sentença que julgar procedente a 
ação e a que, em segunda instância, a declarar 
improcedente, farão coisa julgada erga omnes, 
observado o requisito de identidade da coisa e da 
causa. 

Art 22. A execução da sentença de 
procedência da ação deve ser iniciada dentro de três 
meses pelo autor ou pelo litisconsorte ou terceiros 
que o tiverem substituído. Findo êsse prazo, poderá 
qualquer pessoa legítima fazê-lo. 

Parágrafo único. Se a execução fôr promovida 
por outro que não o autor ou quem o tiver 
substituído, o Juiz lhe atribuirá parte do prêmio  
e da cota de honorários, prevista no art. 16 e seu § 
1º. 

§ 2º E' sempre possível à União, ao Estado,  
ao Município, à entidade autárquica ou à  
sociedade de economia mista interesada, ainda  
que tenham contestado à ação em qualquer tempo  
e sem prejuízo da remuneração do autor ou  
seu substituto e da cota destinada a honorários  
de advogado promover, no que os beneficiar  
a execução da sentença contra os réus principais. 

§ 3º Sempre que a execução consistir em 
pagamento ou em restituição, a percentagem 
atribuída ao autor na forma do § 1º do artigo 16, será 
descontada e entregue a quem a ela tiver direito no 
próprio processo de execução. 

§ 4º Se se tratar de lesão futura na forma do 
art. 16, "c", e se o prêmio do autor ou substituto 
ainda não tiver sido pago, podê-lo-á ser na forma do 
parágrafo anterior por ocasião da execução. 

Art. 23. As publicações do expediente e do 
movimento da ação regulada nesta lei conterão 
sempre a referência "ação popular do art. 141, § 38 
da Constituição Federal". 

Sala das Sessões, em 1 de outubro de 1947. – 
Ferreira de Souza. 

O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do 
expediente. 

O SR. SÁ TINOCO (*): – Sr. Presidente, 
recebi do município de Itaperuna, carta em que se 
pedem providências com relação a uma praga que 
está grassando e dizimando completamente a 
lavoura cafeeira no Estado do Rio. E' a seguinte: 

(Lê): 
"Esteve hoje reunida a Sociedade Rural de 

Itaperuna, para discutir a calamidade pública que se 
aproxima, cujo principal elemento é a broca do cate, 
hoje largamente dominante na lavoura desta zona do 
Estado do Rio. 

Foram trazidos ao conhecimento desta 
Sociedade, por agrônomos e associados outros que 
a lavoura está seriamente ameaçada. Sendo de se 
acreditar que, na marcha em que progride o grande 
mal, muito antes do prazo de dois anos nossos, 
cafezais estarão completamente dizimados. 

Muitos dos nossos lavradores, entre os quais o 
Sr. Olavo Garcia de Freitas, de Vila de Lage, já têm 
verificado que a colheita não dá 50 por cento do que 
devia dar, sendo necessário 60 quilos de café em 
côco, para obter-se uma arroba do produto pilado. 

Trata-se efetivamente de um mal que deve ser 
combatido sem demora, pelo Govêrno. Nêste 
sentido, esta Sociedade dirigiu-se, hoje, aos Srs. 
Presidente da República, Ministro da Agricultura  
Governador Macedo Soares, dêsse Estado, 
Secretário de Agricultura do Estado, e se dirige a V. 
Ex.ª que como lavrador e morado nesta zona, sabe a 
profundeza do problema e a necessidade que tem 
êle de ser atacado vigorosamente pelas autoridades 
governamentais a fim de evitar-se a derrocada total 
da lavoura cafeeira, base e garantia da vida 
econômica nacional. 
 
__________________ 
(*) Não foi revisto pelo orador. 
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Juntamos à presente cópias dos telegramas 
que enviamos às citadas autoridades. Pedimos a V. 
Ex.ª que empregue todo o seu esfôrço no sentido de 
chamar a atenção dos técnicos para o assunto, certo 
de que, sem uma medida drástica eficiente e dirigida, 
teremos que assistir ao abandono das nossas 
culturas de café, pois nenhum dos nossos 
fazendeiros pode suportar os prejuízos que se 
aproximam. 

Queremos patentear ao ensejo dêste novo 
pedido que fazemos a V Ex.ª em benefício da 
lavoura fluminense e nacional, o nosso aprêço e 
agradecimento, pela forma patriótica como V. Ex.ª 
desempenha seu mandato, defendendo os mais 
altos e sagrados interêsses do Brasil, representados 
na defesa da lavoura, como estêio e garantia da 
fôrça econômica nacional. 

Estamos certos de que, mais uma vez, V. Ex.ª 
lutará em benefício dos lavradores, mas não nos 
cansamos de lembrar a V. Ex.ª que a luta agora terá 
que ser mais enérgica, mais decidida, pois está em 
jôgo a segurança do crédito rural, a fortuna particular 
dos lavradores, as esperanças dos que vêm 
engrandecendo o Brasil, trabalhando suas terras e 
tornando-o mais poderoso e rico. 

Aproveitamos esta oportunidade para 
apresentar a V. Ex.ª os agradecimentos mais 
cordiais dos lavradores do norte fluminense e 
subscrevemo-nos atenciosamente Sociedade Rural 
de Itaperuna, – Lincoln Barbosa de Castro, 
Presidente". 

A cópia do telegrama dirigido ao Sr. Secretário 
da Agricultura do Estado do Rio, é do seguinte teor: 

"Sr. Secretário Agricultura Niterói. 
Em reunião realizada hoje essa  

sociedade a fim de tratar assunto broca café  
ficou resolvido comunicar gravidade assunto  
e caráter calamidade vem assumindo aos  
Senhores Presidente República e Governador 
Estado pt. Vários lavradores abandonam  
suas lavouras virtude prejuízo causados bro- 
 

ca Pt Pedimos colaboração eficiente vossência auxilio 
combate incisiva essa praga. 

Saudações, Presidente Sociedade Rural Itaperuna". 
O SR. ATTILIO VIVACQUA: – V. Ex.ª dá licença 

para um aparte? (Assentimento do orador). A broca está 
grassando, principalmente, nos Municípios de Mimoso e 
Itabapoana zona limítrofe de Minas. Nesse sentido, já se 
apelou paca o Govêrno. O caso é de suma gravidade, 
reveste aspecto. nacional e exige a cooperação do 
Govêrno Federal e dos Estados interessados. 

O SR. SÁ TINOCO: – Adianto a Ex.ª, que o 
Governador do Estado do Rio de Janeiro, Coronel 
Edmundo Macedo Soares e Silva, juntamente com o 
Secretário da Agricultura, está tomando providências a 
respeito. 

Sabemos todavia, que os orçamentos estaduais são 
exíguos e, tratando-se de café, são necessárias medidas 
enérgicas, por parte do Ministro da Agricultura e créditos, a 
afim de que a broca seja atacada. 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – O problema é 
nacional. 

O SR. SÁ TINOCO: – Acompanhando a carta que 
acabei de ler, leram amostras do produto. Coloco-as à 
disposição dos colegas que desejam tomar conhecimento 
da situação grave da lavoura cafeeira do Estado do Rio. 
São da safra do corrente ano, que deverá ser colhida no 
ano próximo, estando 80% dos grãos já atacados pela 
broca. (O orador exibe amostras de café em grão). 

O telegrama endereçado ao Sr. Governador 
Macedo Soares, está assim concebido: 

"Sr. Governador Macedo Soares, Palácio Ingá. 
Niterói. 

Sociedade Rural Itaperuna nesta data dirigiu-se Srs. 
Presidente República vg Ministro Agricultura pedindo 
providências urgentes e definitivas sentido combate broca 
café pt últimas observações feitas esta sociedade 
demonstram muitos lavradores abandonam culturas virtude 
grandes ou totais prejuízos pt. Certos vossa atenção e 
necessária colaboração inadiável assunto 
cumprimentamos vossência com nossas cordiais 
saudações. 
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Lincoln Barbosa de Castro, Presidente Sociedade 
Rural Itaperuna". 

Ao Sr. Ministro da Agricultura foi dirigido o 
seguinte despacho: 

"Sr. Ministro Agricultura, Rio, de Janeiro. 
Nesta data estamos telegrafando Sr. 

Presidente República pedindo em nome lavradores 
êste Município, providências imediatas sentido ser 
debelada broca café, cujo domínio em nossos 
cafezais ameaça extermínio lavouras motivo 
prejuízos causados essa praga. 

Na certeza atenção vossência apresentamos 
cordiais saudações, Lincoln Barbosa de Castro, 
Presidente Sociedade Rural Itaperuna". 

Ao Sr. Presidente da República foi 
encaminhado o seguinte telegrama: 

"Sr. Presidente da República, Rio de Janeiro. 
Complexo problema broca café nossas 

culturas exige imediata atenção poder público 
aniquilamento êsse mal pt. Muitos cafeicultores 
abandonam culturas ao verificarem imensos 
prejuízos causados broca pt. Estamos, sem exagêro, 
diante uma calamidade pública pt. Necessário 
Govêrno arregimente grande corpo técnicos dotados 
necessários recursos a fim salvar lavoura restante pt. 

Cordiais saudações, Lincoln Barbosa de 
Castro, Presidente Sociedade Rural Itaperuna". 

Sr. Presidente, trata-se de verdadeira 
calamidade, atingindo um dos produtos que 
constituem a base da economia nacional. E é 
necessário que o Govêrno Federal, indo ao 
encontros dos Governos estaduais, adote medidas 
urgentes e imediatas, a fim de salvaguardar a 
economia do Brasil. (Muito bem; muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do 
expediente. 

O SR. CARLOS PRESTES: – Sr. Presidente, 
quero pronunciar algumas palavras, que, estou certo, 
ao contrário do que geralmente acontece, 
encontrarão o apôio integral desta Casa. 

Hoje, Sr. Presidente, completa  
cinqüenta e dois anos de existência  
o grande jornal portoalegrense, "Cor- 
 

reio do Povo". E' um acontecimento festivo para o povo 
do Rio Grande do Sul, e uma data grata a todos aqueles 
que amam a imprensa livre, independente, honesta e 
imparcial. 

Colocado em posição política quase 
diametralmente oposta à do diretor dêsse grande órgão 
de imprensa, não posso, porém, deixar de reconhecer os 
serviços que êle vem prestando ao povo do Rio Grande 
do Sul, como veículo de informações, tanto quanto 
possível exatas e imparciais, como fator de.educação e 
instrução do povo. 

Não me permitindo o Regimento da Casa propor 
um voto de congratulações pelo auspicioso evento, 
quero prestar desta tribuna a minha homenagem à 
memória do fundador do "Correio do Povo" na figura do 
grande jornalista gaúcho que foi Caldas Júnior, e aos 
seus primeiros colaboradores, entre os quais o notávél 
médico do povo Dr. Sebastião Leão, certo de que os 
seus sucessores sabem e saberão continuar as 
gloriosas tradições da imprensa gaúcha. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem. Muito,bem). 
O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do 

expediente. 
O SR. ANDRADE RAMOS: – Sr. Presidente, 

lamento que o meu estado de saúde não me permita 
tratar, como merece, o assunto que vai ser objeto de 
rápidas considerações. Mas estou certo de que o 
Senado acolherá o mesmo com tôda a generosidade e 
com todo o pensamento de união em tôrno do que vou 
dizer. Seguramente a imprensa do nosso País presta a 
todos os poderes e, especialmente, ao Poder Legislativo 
grandes serviços quer estudando, quer colaborando, ou 
criticando os seus trabalhos. A imprensa livre é um dos 
órgãos que pode se integrar, conforme suas atitudes e 
competência, na própria vida política e governativa da 
Nação e na proteção da sua economia e das suas 
liberdades. 

Hoje, 1º de outubro, registram-se 120 anos  
de relevantes serviços à Nação Brasileira, os mais 
elevados pela linha de conduta, pela independência  
com que sustentou sempre a ordem, os direitos  
do homem e o bem estar do Brasil, o egrégio "Jornal  
do Comércio", que, sem considerar, tantas ve- 
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zes seus próprios interêsses, procura os da 
coletividade e os da Nação. 

Estou certo de que, muitas vezes neste 
Senado e fora dêIe, muitos encontrado nas colunas 
do velho e venerando órgão acolhida para os seus 
trabalhos, para as suas idéias, para levar um 
ensinamento em bem povo, em defesa da sua 
instrução. 

Cada domingo, dedica quatro, seis, oito 
páginas ao desenvolvimento ciência, da cultura, das 
artes, dos colaboradores, mais conspícuas e 
capazes em diversos assuntos, tornando-se assim 
um repositório não só de informações as mais úteis, 
como de ensinos os mais atuais e os mais 
palpitantes. 

Assim, Sr. Presidente, se o nosso Regimento 
não permite a consignação em ata de um merecido 
voto de congratulações com o eminente Diretor do 
"Jornal do Comércio", Dr. Elmano Cardim, 
continuador das glórias dos que passaram por 
aquela Casa, certamente minhas tão poucas 
palavras para assunto de tanta justiça e elevação 
ficam registradas nos nossos "Anais", e acredito que 
não serão sòmente minhas essas palavras e 
saudações mas da unânimidade do Senado Federal. 
(Muito bem; muito bem. Palmas.) 

Comparecem mais os Srs. Senadores: 
Pereira Moacyr. 
Fernandes Tavora. 
Alfredo Neves. 
Arthur Santos.  
Andrade Ramos. 
Roberto Simonsen. 
Carlos Saboya. 
Joaquim Pires. 
Georgino Avelino. 
Durval Cruz (10). 
Deixam de comparecer os Senhores 

Senadores: 
Victorino Freire. 
Clodomir Cardoso. 
Vergniaud Wanderley. 
Novaes Filho. 
Walter Franco. 
Pinto Aleixo. 
Pedro Ludovico. 
Alfredo Nasser. 
Filinto Müller. 
Roberto Glasser. 
Francisco Gallotti (11)  

O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do 
expediente. 

Não havendo mais quem peça a palavra, 
passo à: 

 
ORDEM DO DIA 

 
Votação, em discussão única, da Proposição 

nº 55, de 1947, que dispõe sôbre funcionários da 
carreira de contador dos Quadros Permanentes e 
Suplementar do Ministério da Fazenda, e dá outras 
providências. (Com pareceres ns. 296 e 297, das 
Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças, 
sôbre a emenda do plenário, o primeiro favorável, 
com voto em separado do Senador Arthur Santos e o 
segundo contrário, com voto em separado do 
Senador Mathias Olimpio). 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS (pela ordem): – 
Sr. Presidente, acabou V. Ex.ª de anunciar à Casa a 
votação do projeto nº 55, acompanhado de parecer 
favorável da Comissão de Constituição e Justiça e 
de parecer contrário da Comissão de Finanças. 

Entretanto, Sr. Presidente, o que vejo  
da leitura dêsse parecer é que a honrada  
Comissão de Constituição e Justiça estudou  
a matéria como lhe competia em face do art. 53,  
letra d do Regimento Interno, quanto ao preceito 
constitucional, ao passo que a honrada Comissão  
de Finanças, ao invés de elaborar seu parecer  
em obediência ao preceito da letra h do artigo 52  
do nosso regimento, isto é, sob o ponto de vista 
referente à despesa ou à receita, como 
expressamente determina aquele preceito, discutiu  
a emenda exclusivamente sob o ponto de vista 
constitucional. 

Ora, Sr. Presidente, parece que não foi 
cumprido o nosso regimento, no que determina  
o seu art. 52, letra h, porque a Comissão de 
Finanças não ofereceu o seu parecer no tocante à 
matéria financeira, o que, aliás, salienta o voto em 
separado do ilustre Senador Mathias Olympio: 
(Lendo) 

"Seja-me permitido ponderar com a devida 
vênia, que o brilhante parecer, do digno relator não 
abordou, pròpriamente, o lado financeiro do assunto, 
estendendo suas considerações exclusivamente à 
constitucionalidade da emenda 
 
__________________ 
(*) Não foi revisto pelo orador. 
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matéria, aliás, já vencida na Comissão de 
Constituição e Justiça a quem competia apreciar a 
emenda sob êsse aspecto e que já lhe deu parecer 
favorável". 

Nesta conformidade, Sr. Presidente, vê-se que 
não há ainda parece da ilustrada Comissão de 
Finanças, justamente no que se refere às finanças 
ou seja no que a emenda interessa à despesa ou à 
receita. 

Eu indagaria de V. Ex.ª Sr. Presidente, se é 
possível ao Senado votar o projeto e a emenda nesta 
emergência, sem o parecer da Comissão de 
Finanças, justamente na parte que lhe compete. 

E' esta a questão de ordem que levanto. 
Durante o discurso do Sr. João Villasbôas, o 

Sr. Nereu Ramos Presidente, passa a presidência ao 
Sr. Mello Vianna, Vice-Presidente. 

O SR. PRESIDENTE: – S. Ex.ª, o Senhor 
Senador João Villasbôas, levanta uma questão de 
ordem, qual a de saber se poderia o Senado 
pronunciar-se a respeito de emenda à Proposição nº 
55 prescindindo de parecer da Comissão de 
Finanças. 

A Mesa não pode, por si, evitar que a matéria 
seja considerada pelo Senado, já que figura na 
ordem do dia. Ao Senado, na sua soberania, cabe, 
porém, afastá-la, como a S. Ex.ª a iniciativa nesse 
sentido. 

A Mesa não pode ter outro procedimento, 
senão o de prosseguir na votação. 

O SR. IVO D'AQUINO (pela ordem): – Sr. 
Presidente, fui surpreendido com a questão de 
ordem que vem de ser levantada pelo honrado 
Senador João Villasbôas. 

Infelizmente não se acha presente o nobre 
Senador Sr. Alvaro Adolpho, relator designado para 
dar parecer sôbre a matéria. 

A Comissão de Finanças apreciou o assunto e 
longamente o debateu. Entendo eu que ficou ela 
perfeitamente esclarecida, a respeito dêle. Travou-
se, mesmo, dentro da Comissão, um longo debate, 
entre os Srs. Senadores Ferreira de Souza e Mathias 
Olympio. 
 
__________________ 
(*) Não foi revisto pelo orador. 

No meu entender, o plenário poderá estar 
perfeitamente instruído sôbre o que vai votar. 

Em todo o caso, desde o momento em que se 
possa alegar que a Comissão de Finanças não 
opinou sôbre o mérito da matéria na parte de sua 
competência – e entendo eu que ela opinou – penso 
ser viável uma consulta à Casa, para prosseguirmos 
ou não na votação da matéria ora sob nossa 
apreciação. 

O SR. PLÍNIO POMPEU: – V. Ex.ª dá licença 
para um aparte? (Assentimento do orador). A 
Comissão de Finanças opinou sòmente sôbre a 
constitucionalidade. Esse ponto já havia sido 
apreciado pela Comissão de Justiça, que julgou a 
matéria constitucional. E' até, desprimorosa para a 
Comissão de Justiça a apreciação em contrário da 
Comissão de Finanças. Quanto à parte financeira, de 
sua competência, esta Comissão nem tocou no 
assunto, limitando-se a declarar que a questão de 
aumento de vencimentos é da iniciativa do 
Presidente da República. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Eis o que se deu. A 
Comissão de Finanças por sua maioria, se não me 
engano, entendeu que o projeto ou algum dispositivo 
dêle era inconstitucional. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Não se trata de 
projeto, mas da emenda. 

O SR. IVO D'AQUINO: – V. Ex.ª tem razão. 
Entendeu que a emenda encerrava matéria  
inconstitucional, Desde que assim entendeu a 
Comissão de Finanças nada mais tinha a opinar a 
respeito do assunto, porque essa sua decisão era 
prejudicial. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Mas à 
Comissão de Finanças não compete dar parecer 
sôbre constitucionalidade. A emenda já vinha da 
Comissão de Justiça com parecer favorável quanto a 
êsse aspecto. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Eu penso que a 
nenhuma comissão se pode negar o direito de opinar 
sôbre êsse ponto. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Escapa a 
competência da Comissão de Finanças opinar sôbre 
matéria vencida, que já havia obtido o voto da 
comissão competente, qual o da Comissão de 
Justiça. 
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O SR. MATHIAS OLYMPIO: – A Comissão de 
Finanças tem que se pronunciar tecnicamente sôbre 
a matéria, que já foi julgada constitucional pela 
Comissão competente, isto é, a de Justiça. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – Mas se a 
Comissão de Finanças entende que a matéria é 
inconstitucional, como é que vai entrar no seu 
mérito? 

O SR. IVO D'AQUINO: – Discordo, em 
princípio, da opinião de S. Ex.ª. No meu ver qualquer 
comissão do Senado pode entender que um projeto 
é ou não constitucional. O fato de a Comissão de 
Justiça julgar que um projeto não fere a Constituição, 
não impede que outra Comissão o julgue 
inconstitucional. 

SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Então, é 
desnecessário a existência da Comissão de 
Constituição e Justiça. Cada comissão trataria 
preliminarmente do aspecto constitucional dos 
projetos. Só depois, entraria no mérito. Pela 
interpretação de V. Ex.ª, a Comissão de Justiça é 
inútil. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Se não me engano, 
a opinião, expendida pelo Sr. Senador Ferreira de 
Souza coincide com a minha. O nobre Senador já 
declarou que não abriria mão do seu direito, em 
comissão nenhuma, de dar a sua opinião, quando 
julgasse um projeto inconstitucional. 

Devo dizer ainda que em certa ocasião, na 
Comissão de Finanças, eu mesmo levantei a 
questão da inconstitucionalidade de um projeto. 

SR. MATHIAS OLYMPIO: – Mas não foi 
rejeitado só porque foi considerado inconstitucional. 

SR. IVO D'AQUINO: – No entanto, a 
Comissão de Justiça havia se pronunciado a favor da 
sua constitucionalidade. 

Penso que nenhuma comissão está impedida 
de julgar um projeto constitucional ou não. 

SR. JOÃO VILLASBÔAS: – V. Ex.ª permite 
um aparte? 

SR. IVO D'AQUINO: – Com todo o prazer. 
SR. JOÃO VILLASBÔAS: – O argumento 

do nobre colega pode ser muito procedente. 
Tôdas as Comissões . podem manifestar-se 
sôbre o ponto de vista constitucional de qualquer 
projeto. Mas o que não se verificou, realmente, 

foi o cumprimento do preceito regimental do artigo 
52, letra h, determinando à Comissão de Finanças 
que opine sôbre a matéria financeira sôbre o efeito 
na despesa ou na receita pública. Aí, portanto, o 
preceito regimental não foi cumprido. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Esclareço a V. 
Ex.ª que não. houve omissão da Comissão de 
Finanças porque desde o momento que esta 
considerou inconstitucional a emenda, não entrou 
no mérito. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Mas a 
matéria vinha da Comissão de Constituição e  

Justiça e em se tratando de assunto financeiro, 
cabia à Comissão de Finanças pronunciar-se 
sôbre o mesmo. 

O SR. IVO D'AQUINO: Não Importa que 
viesse da Comissão de Constituição e Justiça. 
Desde o momento que a Comissão de Finanças 
julgou a matéria inconstitucional, nada mais tinha 
a acrescentar. 

O SR. JOÃO VILLASBOAS: – Neste caso, 
temos dois pareceres: um, da Comissão de 
Constituição e Justiça, declarando que a emenda e 
constitucional, e outro, da Comissão de Finanças, 
dizendo que a emenda é inconstitucional. 

– Há, pois, conflito de pareceres. 
SR. IVO D'AQUINO: – Vou, então, dar 

minha opinião pessoal sôbre a questão. Deixemos 
que o plenário, se manifeste sôbre a 
constitncionalidade ou não, da emenda podendo, 
depois, voltar o projeto a qualquer das comissões 
para que seja apreciado o mérito. 

SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Sôbre a 
constitucionalidade da emenda já há parecer da 
Comissão de Constituição e Justiça, que é 
favorável. 

SR. PLINIO POMPEU: – E a Comissão de 
Finanças não emitiu parecer na esfera de sua 
competência. 

SR. IVO D'AQUINO: – Não importa o 
parecer. 

SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Como não 
importa? 

SR. IVO D'AQUINO: – Porque o parecer da 
Comissão é opinativo. Evidentemente opinativo. O 
plenário, depois, é que decidirá a respeito do assunto. 
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O SR. JOÃO VIILASBÔAS: – Certo, mas o 
Regimento exige que as Comissões se manifestem 
sôbre o mérito da matéria. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – Permite o nobre 
orador um aparte? 

SR. IVO D'AQUINO: – Com todo o prazer. 
SR. ARTHUR SANTOS: – Estou plenamente 

de acôrdo com o parecer do Sr. Senador Alvaro 
Adolpho, que se manifesta também sôbre o mérito. 
Está aqui no seu parecer. Peço a atenção do orador 
para a pág. 4 do avulso. 

O SR. IVO D’AQUINO: – De qualquer 
maneira, Sr. Presidente, os membros, da Comissão 
poderão esclarecer o assunto. Minha opinião, porém, 
é essa. Em todo caso o plenário, no momento 
preciso, decidirá a respeito (Muito bem; muito bem). 

O SR. FERREIRA DE SOUZA (pela ordem) 
(*): – Sr. Presidente fui um dos votos vencedores na 
Comissão de Finanças e na ausência do nobre 
relator, Sr. Senador Alvaro Adolpho, tive mesmo por 
função defender-lhe o parecer, partindo de mim a 
contradita imediata ao brilhante e respeitável voto, 
naturalmente vencido, do meu nobre amigo e distinto 
Senador Mathias Olympio. 

Por essa razão, também me entendi chamado 
ao debate. 

Realmente, Sr. Presidente, foi objeto de 
arguição, na Comissão de Finanças, o saber se a ela 
competia voltar a matéria constitucional, quando, 
sôbre a mesma, já se havia manifestado a Comissão 
de Constituição e.Justiça. 

Ainda, aí, o voto que proferi foi no sentido de 
que as questões constitucionais são de tal sorte 
superiores, que transcendem à competência privativa 
desta ou daquela. Comissão, dêste ou daquele 
órgão. e podem ser abertas em qualquer instância, 
em qualquer momento ou. em qualquer comissão, e, 
na última hora, perante o plenário. 

As Comissões não têm, propriamente, 
competência preclusiva. A sua função é opinar, 
é dar parecer. Quem opina, quem dá parecer, 
não conclui, não decide nem a sua opinião, ou 
seu parecer pode valer como decisão de última 
instância, como coisa julgada, como coisa sôbre 
a qual não seja mais possível discutir ou votar. 

Ainda nesse particular baseei-me noutra 
consideração. 

O Regimento estatui que a questão da 
constitucionalidade deve constar da emenda, se se 
trata de questão levantada sôbre o projeto ou de 
arguição expressa de um Senador ou de uma 
Comissão. 

Acontece que a Comissão de Constituição e 
Justiça não opinou pela Inconstitucionalidade. Logo, 
ela não levantou a questão da constitucionalidade 
para o plenário decidir preliminarmente. Era 
necessário que um senador, através de uma forma 
qualquer de manifestação, ou outra comissão, 
voltasse ao assunto, arguisse a matéria para que o 
plenário pudesse ser sôbre ela provocado naquela 
discussão preliminar e`prejudicial a que se refere o 
Regimento. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – O 
parecer da Comissão de Constituição e Justiça diz o 
seguinte: 

"Somos, assim, pela constitucionalidade da 
proposição nº 55 (projeto de lei n.º 279), assim como 
pela constitucionalidade da emenda João Villasbôas 
e Plínio Pompeu, sem qualquer opinião relativa à 
conveniência da medida objetiva da nesta emenda". 

A Comissão de Constituição e Justiça, 
portanto, manifestou-se sôbre a 
inconstitucionalidade, porque a tanto. vale dizer que 
a emenda é constitucional. Sôbre a conveniência da 
emenda, deixou que a Comissão competente – a de 
Finanças – opinasse a respeito. 

SR. JOÃO VILLASBÔAS: – E essa Co-
missão não opinou sôbre a conveniência. 

SR. FERREIRA DE SOUZA: – Opinou. V.V. 
Exas. não leram ou não querem ler o parecer. Vou 
lhes mostrar. como opinou. 

O .SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Não opinou. 
SR. FERREIRA DE SOUZA: – O aparte do 

nobre Senador Aloysio de Carvalho vem em perfeito 
socorro de minha argumentação. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Como?! 
SR. FERREIRA DE SOUZA: – O que 

acabei de dizer – e S. Ex.ª, por qualquer motivo, 
não ouviu bem – é que a Comissão de 
Constituição e Justiça não considerou a inconstitu- 
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cionalidade da emenda, e, sim, a sua 
constitucionalidade, Logo – vem a conseqüência – 
não considerando inconstitucional a aludida emenda 
a Comissão de Constituição e Justiça não pode 
propor ao plenário a discussão preliminar e 
prejudicial sôbre a constitucionalidade. Porque, nos 
têrmos do Regimento, só lhe era licito provocar o 
Senado a respeito, se ela concluísse pela 
inconstitucionalidade. Se assim não fez, se não 
argüiu a incostitucionaildade, não poderia ter 
autoridade regimental para provocar o plenário a fim 
de decidir que não é inconstitucional, 

O SR. PLÍNIO POMPEU: – Mas a Comissão 
de Finanças concluiu. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: –  
Qualquer Senador, no plenário; pode levantar a 
preliminar de inconstitucionalidade. Não posso 
acei tara  teoria de que qualquer Comissão do 
Senado pode entrar na apreciação da 
constitucionalidade de um projeto, principalmente 
depois de se haver manifestado a Confissão de 
Constituição e Justiça: 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – E' 
interessante que VV. Exas. reconheçam o poder de 
qualquer Senador. vir a plenário levantar uma 
questão de inconstitucionalidade e o neguem a dez 
ou doze Senadores, numa votação quase unânime. 
E' evidentemente interessante essa interpretação do 
Regimento, que não:recomenda a uma corporação 
como o Senado Federal. Se qualquer Senador pode 
levantar a questão da constitucionalidade por que 
não o pode um comissão que se compõe de oito, dez 
doze e até quatorze senadores? 

O. SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Qualquer 
Comissão pode levantar a questão da 
constitucionalidade, mas terá, tambem de opinar 
sobre o mérito. 

O SR. JOSÉ AMÉRICO: – Coloquemos a 
questão nos térreos em que foi posta pela Comissão 
de Finanças. O aumento de vencimentos depende 
de iniciativa do poder Executivo: é proibido pela 
Constituição: De maneira que interpretamos e 
aplicamos a Constituição, como poderíamos ter 
aplicado e interpretado qualquer lei. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Mas 
estudando a conveniência da emenda. 

O SR, ARTHUR SANTOS: – Afirmo a V. 
Ex.ª e ao Senado que, em qualquer Comissão de 
que faça parte, tôda vez 

que me.convencer da inconstitucionalidade de 
um projeto, manifestar-me-ei sôbre ela, Quando 
estou convencido da inconstitucionalidade de um 
projeto, pronuncio-me em qualquer lugar; 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – A Comissão 
de Finanças, repito, podia levantar a questão da 
inconstitucionalidade, mas não podia emitir 
parecer:sôbre a emenda, 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Quando 
assino. vencido na Comissão, venho defender meu 
ponto de vista no plenário porque a Comissão é 
técnica e o Regimento marca as atribuições das 
Comissões. 

O SR JOSÉ AMÉRICO: – A questão é. 
financeira. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Nessa parte 
da.conveniência,o parecer é favorável. E' a 
conclusão do parecer: 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Não é. O 
aparte,com que me honrou o nobre Senador Arthur 
Santos trata de matéria que coincide, inteiramente, 
com a declaração por mim feita perante a 
Comissão de Finanças. 

Entendo que as questões de incos 
titucionalidade são superiores, transcendem às 
fronteiras de qualquer Comissão. São casos que se 
reconhecem em qualquer Juízo, nos pleitos, em 
qualquer instâncía, porque a inconstitucionalidade é 
uma tacha de nulidade absoluta de unidade absoluta 
de um ato. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – Perfeitamente. 
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – E a toda 

e qualquer Comissão, ou órgão do poder público 
ocorre o dever precípuo de defender a 
Constituição e evitar que, com sua cumplicidade, 
com sua tolerância ou participação direta se 
infrinjam as normas constitucionais.  

Sempre que uma Comissão, apesar da 
opinião contrária da Comissão de Constituição e 
Justiça, entender que determinada matéria fere 
a Constituição, é do seu dever levantar a 
questão... 

O SR. ARTHUR SANTOS: – Para que o 
plenário decida. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – da 
inconstitucionalidade, porque a cada um dos 
senhores senadores compete defender a 
Constituição em to dos os seus termos e em 
qualquer oportunidade. 
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O SR ALOYSIO DE CARVALHO: – A 
Comissão de Constituição é Justiça é portanto, um 
órgão inútil. O que o Regimento deve estabelecer e 
que cada Comissão, ao conhecer da matéria, 
examine preliminarmente a constitucionalidade. A 
Comissão de Fórças Armadas. por exemplo, 
examinaria a constitucionalidade dos projetos que 
lhe seriam submetidas e a Comissão de Constituição 
e Justiça passaria a ser um órgão supérfluo. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – O argumento 
de V. Ex.ª – permita-me a expressão – é dêstes que 
provam demais. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – São os 
melhores argumentos, os que provam demais. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – A Comissão de 
Finanças não cumpriu o preceito regimental. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Até agora 
vem se fazendo a afirmação de que a Comissão de 
Finanças saiu de seu campo... 

O SR. PLÍNIO POMPEU: – E não opinou 
sôbre a parte financeira, como lhe competia. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Não 
respeitou o velho conceito de que "o sapateiro não 
deve ir com sua critica além do sapato". 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: –  Poderia ter 
dito que o projeto era inconstucional mas devia 
opinar sôbre a matéria. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Entretanto, 
Sr. Presidente, o que se argui contra ela é que se 
teria manifestado sôbre uma norma constitucional, 
quando as opiniões da Comissão de Constituição e 
Justiça devem constituir urna espécie de – noli me 
tángere – em matéria constitucional. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Não é, 
absolutamente, o que estou afirmando. 

O SR FERREIRA DE SOUZA: – Pelo menos, 
no âmbito da Constituição, deve-se ser o noli me 
tángere. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Cada uma das 
Comissões tem sua finalidade técnica. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – As 
Comissões são corpos técnicos, com a atribuições 
definidas no Regimento. 

O SR FERREIRA DE SOUZA: – 
Entretanto, Sr. Presidente, a Comissão de 
Finanças, opinando sôbre a 

matéria, não saiu do terreno financeiro. 
O SR. ARTHUR SANTOS: – E também 

manifestou-se sôbre o mérito. 
O SR. FERREIRA DE.SOUZA: –Todos nós 

conhecemos – e eu, talvez, menos do que os 
meus nobres pares – que, naqueles campos que 
chamo de crepusculares, naquelas "terras de 
ninguém", naqueles ambientes de meia-luz onde 
as competências se entrelaçam e onde as 
autoridades se entrechocam, não se pode 
estabelecer uni traço nítido de separação quanto 
á, maneira de agir de uns e' de, outros. Qual o 
dispositivo. constitucional invocado pela 
comissão de Finanças? 

Foi justamente o dispositivo da 
Constituição que rege a matéria tipicamente 
financeira. 

A norma constitucional invocado refere-se à 
matéria financeira. 

O art. 67. da Constituição, depois de 
definir os poderes de iniciativa dos membros da 
Câmara dos Deputados e do Senado e do 
Presidente da República, no § 2.º,  faz a primeira 
restrição: as leis que dispuserem sôbre matéria 
financeira, sôbre fixação de fôrças armadas, só 
podem ser iniciadas na Câmara dos Deputados, 
por proposta de um Deputado, de uma Comissão 
daquela Casa, ou pelo Presidente da República. 

O § 2.° sôbre matéria financeira, estabelece 
restrições maiores quando prescreve: 

"Ressalvada a competência da Câmara 
dos Deputados, do Senado e dos Tribunais 
Federais, no que concerne aos respectivos 
serviços administrativos, compete 
exclusivamente ao Presidente da República 
ainiciativa das. leis que criam emprêgos em 
serviços existentes, aumentem vencimentos ou 
modifiquem, no decurso de cada legislatura, a lei 
de fixação das Fôrças Armadas" 

Eis aí, Sr. Presidente, como a matéria é 
financeira. Temos, portanto, em jôgo uma 
questão constitucional, embora diversa, sobre 
assunto financeiro  

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Puramente 
constitucional. Nada tem que ver com matéria 
financeira. 
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O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Vale dizer, 
quando a Constituição estabeleceu só poderem as 
propostas de aumento de vencimentos ser iniciadas 
pelo Presidente da República, estabeleceu norma 
financeira. Aumento de vencimentos é matéria 
financeira. Consequentemente, a Comissão de 
Finanças agiu; – e aqui muito bem – porque, de 
acôrdo com o Regimento, opinou puramente sôbre 
matéria, financeira. 

O SR. JOSÉ AMÉRICO: – Perfeitamente 
reguladas pela Constituição. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Sim, 
regulada pela Constituição. 

Apenas não consta de lei ordinária. 
O SR. JOSÉ AMÉRICO: – O Regimento 

refere-se a despesa ou receita. 
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – O Regimento 

diz que tôda lei sôbre matéria econômica ou 
financeira vai à Comissão de Finanças; 
consequentemente, pode ela opinar sôbre os 
diversos aspectos que apresente a questão. 

O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os 
tímpanos): – Permita-me.o nobre orador lembrar 
que o tempo de que dispunha está findo. 

O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – V .  Ex.ª 
permite um aparte? 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – O nobre 
colega acaba de ver que a minha hora está 
terminada. 

O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – O Sr. 
Presidente permitirá pequeno esclarecimento, O 
parecer da Comissão de Finanças levantou a 
preliminar de não tomar conhecimento da emenda 
do. Senador João Villasbôas por considerara o 
matéria inconstitucional, ao contrário do parecer ,da 
Comissão de Constituição, e Justiça, que a julgou 
constitucional. 

O SR. PLÍNIO POMPEU: – No entanto 
aceitou a emenda referente aos guarda-livros. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: Perdoe-me. 
Vou responder ao nobre colega Ribeiro Gonçalves, 
porque julgo S. E x . ª  u m  pouco afastado da 
questão de que trata o projeto, A Comissão de 
Finanças não opinou... 

O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – A 
Comissão de Finanças levantou um pouco o véu 
quanto ao mérito da emenda, quando lastimou não 
poder adotá-la, em conseqüência, da preliminar de 
inconstitucionalidade. 

Quer dizer: – vencendo o ponto do vista da 
Comissão de Constituição e Justiça, de que a 
emenda é constitucional, a orientação da 
Comissão de Finanças seria no sentido de 
considerar aceitável a emenda oferecida pelo 
senador João Villasbôas. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – O meu 
nobre colega, se me permite, apesar da sua 
grande inteligência, está pouco habituado às 
lides forenses. Não fora isso, saberia que a 
fundamentação de um acórdão, como a de um 
parecer, é de responsabilidade exclusiva de seu 
relatar, de quem o, assina. Quando, num 
Tribunal os Juízes assinam o acórdão e porque 
concordam com a conclusão, e não com os 
fundamentos. 

O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – Refiro-
me à conclusão. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Se V. 
Ex.ª estivesse presente a, reunião da Comissão 
de Finanças, teria visto que o meu voto, e o das. 
Senadores José Américo, Vespasiano Martins. 
Santos Neves e Azevedo Ribeiro, foram no 
sentido global e não no da fundamentação do 
meu parecer. Todos se referiram ao lado 
financeiro, declarando que, só depois de estudo 
muito longo, aprofundado, pelo Govêrno, que é 
quem conhece a matéria e sabe a. despesa que 
o Tesouro pode suportar, só após êsse exame 
se poderá chegar à conclusão de deferir o. 
pedido. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Não consta 
do parecer, essa parte. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Poderia 
haver justiça no sentido moral; mas não no 
sentido jurídico, propriamente dito. Essa foi a 
opinião da Comissão de Constituição e Justiça. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Essa 
deveria ter sido a matéria do parecer. No 
entanto, nada consta sabre a matéria financeira. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Sôbre  
o mérito da questão, a Comissão não se devia 
pronunciar. Houve, mesmo, quem mostrasse  
que a emenda não visa mudar  
nem a classificação nem o padrão 
dos,funcionários e, sim, transformar todos os 
oficiais administrativos e funcionários  
das delegacias em contadores. Este tema da 
emenda, Houve, outrossim, 
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arguição de que não tinha sido feita demonstração 
da possibilidade do Tesouro para arcar com as 
despesas que a, emenda acarreta. Mas a Comissão 
não estava habilitada a minar o caso, se verificasse 
apenas êsse ponto de vista. 

Foi levantada, entretanto, outra questão, de 
aspecto constitucional e financeiro, para que o 
Senado se pronuncie, preliminar e prejudicial, mente, 
como estabelece o Regimento a respeito da matéria, 

Vê-se, assim, que a Comissão não subiu 
"tanto acima do sapato". 

O SR. JOSÉ AMÉRICO:  – A Comissão 
adotou o voto de V. Ex.ª. Há certa omissão no 
parecer. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Aceitou a 
emenda Café Filho e repeliu a outra emenda. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – V. Ex.ª. 
estará lembrado de que o  Senador Alvaro Adolpho 
já havia seguido para a Europa e não se modificaram 
os têrmos do parecer que a Comissão examinai, 
contra. o projeto 

O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – A 
Comissão lamentou não aceitar a emenda. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – A Comissão 
não; o Senador. Alvaro Adolpho! Não posso voltar 
a o  assunto. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS:  – A 
conclusão do parecer é esta. No entanto, V. Ex.ª a 
está repelindo. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA:– O u v i ,  há 
pouco, um aparte do nobre Senador Plínio Pompeu 
relativo à questão dos guarda-livros, e desejo 
esclarecer porque a Comissão de ,Finanças não 
discutiu o. assunto. 

A matéria consta da exposição do Senador 
Alvaro Adolpho; mas a Comissão se recusou a 
examiná-la, por ter, sido chamada. a opinar, apenas 
sôbre a emenda dos Senadores João Villasbôas e 
Plínio . Pompeu e também devido ao fato de não 
existir emenda supressiva no tocante , aos guarda-
livros. 

Quanto à emenda Café Filho, apresentada na 
Câmara dos Deputados, não competia à, Comissão 
pronunciar-se sôbre se a parte referente aos guarda-
livros era constitucional, justa ou injusta. Veio 
daquela Casa do Legislativo e, na discussão, não foi 

oferecida qualquer emenda supressiva. 
Sr. Presidente, parece-me haver dado todas 

as explicações necessárias à solução da questão de 
ordem levantada pelo ilustre Senador João 
Vilaslbôas. (Muito bem; muito bem). 

O SR. ARTUR SANTOS (pela ordem) (*): – 
Sr. Presidente, sou voto vencido na Comissão de 
Constituição e Justiça e cada vez mais. convencido 
estou da inconstitucionalidade da emenda de autoria 
do nobre Senador João Villasbôas, como, de acôrdo 
com meu pronunciamento naquela Comissão é 
inconstitucional a emenda. Café Filho. 

Sustentei que seria ilidir completamente o 
preceito constitucional, a teoria. perigossíma, 
defendida pelos eminentes colegas, de qua basta a 
iniciativa do Presidente da República para que o 
Senado, ou o Parlamento; possam, na base da 
mesma, estender qualquer aumento de vencimentos. 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – V. 
Excelência não acha que a orientação de V. Ex.ª 
está, restringindo a competência dó Senado? 

O SR. ARTHUR SANTOS: –  O que restringe 
a competência do Senado não é a lei, é a 
Constituição 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – A opinião de 
V. Ex.ª está restringindo a. competência do Senado. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – A Câmara 
dos, Deputados -.também restringiu, porque não 
aceitou a emenda. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Foi aceita a. 
emenda Café Filho. E por que a Comissão de 
Finanças, desde o primeiro parecer, – ela, tão 
minuciosa no apreciar os projetos submetidos ao seu 
exame – não entrou no estudo da matéria? 

O SR. ARTHUR SANTOS: – Imaginemos a 
hipótese de Mensagem do Presidente da República 
em que propunha alteração. de vencimentos de. 
Delegados de Policia, do Ministério da Justiça. De 
posse dessa, Mensagem, o Senado, ou o 
Parlamento; podem alterar completamente todo o 
sistema do funcionalismo daquele Ministério, em 
todas as carreiras, em todos o cargos, 
estabelecendo-os in- 
 
__________________ 
(*)Não foi revisto pelo orador. 
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teiramente diversos dos constantes da Mensagem 
do Chefe da Nação?  

O SR. CARLOS PRESTES: – E' um direito 
apenas do Presidente da República? 

O SR. ATTILIO VIVACGUA: – Tem 
competência ampla e absoluta. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – Não é direito, 
data vênia, nobre Senador Carlos Prestes, visto 
como serie, fazer tábua raza do preceito 
constitucional. 

Vou mais longe, Sr. Presidente, estou 
convencido de que se adotarmos semelhante 
doutrina, iremos estabelecer precedente 
perigosíssimo na vigência da Carta de 1946. 
Receio que, aproveitando a iniciativa do 
Presidente da República através de Mensagem, 
para alteração ou reestruturação de quadros de 
determinadas carreiras o Parlamento possa 
modificar completamente todos os quadros e 
tôdas as carreiras dos diversos ministérios. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Embora 
pareça absurdo não é inconstitucional. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – Votei contra a 
emenda Café Filho. 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – V. Ex.ª acha 
que a iniciativa do Presidente da República 
alcança o mérito da questão? Seria anular a ação 
do legislador. 

O SR. CARLOS PRESTES: – V. Ex.ª sabe 
que a experiência brasileira quer no 
presidencialismo da Constituição de 1891, quer 
no das outras Cartas Magnas, tem demonstrado, 
que o poder realmente forte é o Poder Executivo 
e não o Legislativo. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – V. Ex.ª incorre 
em equívoco. No regime presidencial a tradição é 
justamente contrária a êsse argumento. 

O SR. CARLOS PRESTES: – A separação 
de poderes até hoje só tem concorrido para o, 
predomínio do Poder Executivo. ,Seria isso anular 
a fôrça do Poder legislativo. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – Não, 
absolutamente. Não é essa tradição do regime 
presidencialista, é precisamente o contrário. 

O SR. CARLOS PRESTES: – V. Exa. deve 
estar lembrado do golpe de 10 de novembro. 

O SR. ARTHUR SANTOS:– O golpe de 10 
de novembro foi, ato de ditadura. V. Exa. sabe 
muito bem que ditadura é a concentração de 
todos os poderes na mão do ditador. 

O SR. CARLOS PRESTES: – O golpe de 10 
de novembro foi levado a efeito pelo Poder Executivo 
contra o Poder Legislativo. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – No regime 
presidencial brasileiro. – como no regime 
presidencial, típico, norte-americano – a faculdade 
de organizar os quadros da administração pública, de 
prover vencimentos, cabe ao Poder Executivo, que 
os solicita ao Poder Legislativo. Do contrário, seria 
justamente a supremacia do Poder Executivo sobre o 
Poder Legislativo, o que seria antitécnico ao sistema 
presidencial. 

Sr. Presidente, não quero insistir sôbre o 
objeto da emenda. Mantenho o meu ponto de vista 
de que é inconstitucional. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – O projeto 
também recebeu o voto de V. Ex.ª. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – ...como  
inconstitucional é a emenda oferecida pelo 
deputado.Café Filho. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – A emenda 
Café Filho, é diferente. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – V .  Ex.ª 
está errado. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – Não estou errado 
Quem errou foi a Câmara dos Deputados e também 
V. Ex.ª se me permite o contra aparte. 

O projeto que emanasse da Mensagem do 
Presidente. da República seria relativo 
exclusivamente ao quadro de contadores. A emenda 
Café Filho é inconstitucional, porque estende os 
benefícios aos guardas livros; e mais inconstitucional 
ainda é a emenda João. Villasbôas, porque procura 
incluir classe que não tem semelhança alguma com 
a de contadores. 

Sr. Presidente, a questão, de ordem que 
levanto é a seguinte: a Comissão de Finanças não 
se pronunciou sôbre o mérito: A meu ver o Senado 
deveria manifestar-se sôbre a constitucionalidade ou 
não da emenda. Se a declarasse inconstitucional, 
tollitur questio: caso contrário projeto voltaria à 
Comissão de Finanças para, que se pronunciasse 
sôbre o mérito. 

Assim, Sr: Presidente, estariam perfeitamente 
conciliados os pontos de. vista defendidos pelas 
duas correntes. A mim me parece que a Comissão 
de Finanças se pronunciou sôbre o mérito;mas  
o Senado pede falar sôbre a constitucionalidade 
da emenda. Se a julgar inconstitucional,  
estará morta a questão; se a considerar 
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constitucional, voltará à Comissão de Finanças, 
para que a mesma se pronuncie sobre o mérito, 
que é a própria constitucionalidade da emenda. 

Era essa a questão de ordem. (Muito 
bem). 

O SR. PRESIDENTE: – O art. 117 do 
Regimento estabelece que, contendo qualquer 
proposição dispositivo infringente de preceito 
constitucional, a Comissão, ao estudar, a matéria, 
proponha emenda supressiva. 

No caso em aprêço, não, há nenhuma 
emenda supressiva; existe apenas. emenda 
aditiva, considerada inconstitucional pela 
Comissão de Finanças. 

Qualquer que seja a decisão sôbre esta 
emenda não afetará o projeto, de vez que se 
trata de texto aditivo. O projeto pede ser 
aprovado e, quando da discussão da emenda, 
apreciar-se-á a constitucionalidade da mesma. 

Há,porém, referência a emenda Proposta-
na Câmara dos Deputados, incorporada ao 
projeto e que padece do mesmo defeito, da 
mesma eiva de que é acusada a emenda do Sr. 
Senador João, Villasbôas Aprovado o projeto 
como está e depois, considerada inconstitucional 
a emenda aditiva, o Senado cairá em contradição. 
Se é inconstitucional a  emenda do Senado, não 
pode ser tida, como constitucional outra que 
padece da mesma eiva. 

Vou submeter à votação dia Casa 
requerimento do Senador Alfredo Neves no 
sentido de ser adiada a votação da matéria, até 
que a, Comissão de Finanças se: manifeste 
sôbre, as despesas dela decorrentes. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA 
(peIa.ordem).(*): – Sr. Presidente, deseja 
apenas; dar um esclarecimento.V.Ex.ª na sua 
decisão, de há pouco, disse que a; emenda Café 
Filho, de que resultou a alteração do parágrafo 
2.º, do art. 1.º, do projeto, tem as mesmas 
características jurídicas de constitucionalidade ou 
inconstitucionalidade, que a emenda apresentada 
agora pelo nobre Senador João Villasbôas. 

O SR. PRESIDENTE: – Foi o que deduzi, isto 
da declaração do voto vencido do Sr. Senador Arthur 
Santos, da exposição que S. Ex.ª acaba de fazer. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Pedi a 
palavra para tentar esclarecer plenário neste 
particular. 

Efetivamente, o nobre Senador Arthur Santos no 
seu magnífico voto perante a Comissão de Constituição 
e Justiça, averbando de inconstitucional a emenda do 
nobre Senador João Villasbôas, declarou também que 
considerava inconstitucional o dispositivo do 2.º do art. 
1.º, na parte que resultou da emenda do nobre 
Deputado Café Filho. 

O assunto não passou inteiramente 
despercebido à Comissão de Finanças. 

O SR. JOSÉ AMERICO: – Ao contrário, foi 
debatido, copiosamente, na primeira reunião dessa 
Comissão. 

O SR JOÃO VILIASBÔAS: – Mas a Comissão 
não formulou emenda supressiva, quando podia 
fazê-lo, para ser destacada na votação. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Não devia, 
porque ela estava convencida de que não havia 
inconstitucionalidade na emenda Café Filho, Ela 
justificara o primeiro parecer. Foi por essa razão que 
não formulou emenda supressiva. Dou ao Senado –
repito – as razões em que se calcou o parecer do 
nobre Senador Alvaro Adolpho, no primeiro passo da  
discussão, quando declarou não propor emenda 
supressiva na parte relativa aos guarda-livros, 
porque não era inconstitucional: 

O SR. JOSÉ AMERICO: – São cargos. da 
mesma carreira. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Justamente 
Porque são cargos damas ma carreira. E não estava 
convencido, Sr. Presidente, pelo seguinte: O Presidente 
da República enviou à Câmara dos Deputados 
mensagem com referência expressa aos contadores e 
o Deputado Café Filho mandou estender as vantagens 
das, mesmas leis aos guarda-livros – não a qualquer 
aguarda-livro peço a atenção do Senado, mas só aos 
que foram nomes dos para êsse cargo, na forma do 
decreto-lei n.° 349; de 1938. 

O SR. JOSÉ AMERICO: – V. Ex.ª deve 
declarar que a carreira de contabilista se bifurcou em 
guarda-livros e contadores. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – O decreto-lei 
n.° 349, de 1938, faz referência a contabilista, porque 
não havia naquela ocasião propriamente carrei- 
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ra de, contador ou guarda-livros, mas a de 
contabilista apenas. 

O Decreto-lei 349 determinou que os que 
pertenciam à Carreira de contabilista passariam a ser 
classificados, dai por diante, uns como contadores 
outros como guarda-livros. Eles vinham com a 
mesma habilitação, com o mesmo exercício 
profissional. 

O SR. JOSÉ AMERICO: – A origem é a 
mesma. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Mas, êsse 
mesma decreta-lei que estabelece a diferença 
terminológica, não admite até certo ponto, diferença 
de funções. Tanto que um antigo posterior 
estabelece que a direção de contadorias; secionais 
tanto, pode ficar a cargo de contadores, como de 
guarda-livros. 

O SR. JOSÉ,-AMERICO: – .As funções são as 
mesmas. 

O SR. FERREIRA. DE SOUZA: – Porque as 
funções são as mesmas.  

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – São quadros 
diversos. E na exposição do parecer se diz que o 
quadro não é o mesmo. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Estas as 
razões, pelas quais as Comissões da Câmara dos 
Deputados, á própria Câmara dos Deputados, e, 
aqui, a Comissão de Constituição e Justiça 
entenderam que, em se tratando de cargos 
rigorosamente afins...  

O SR. JOSÉ AMERICO: –.Assemelhados. 
O SR. FERREIRA. DE SOUZA: – ou 

assemelhados que se confundem até nas funções, 
era possível, estender a medida solicitada para um, a 
outro qualquer. 

O SR JOÃO VILLASBÔAS: – Ai se daria uma 
ampliação do pedido do Presidente da,Republica. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – cargos 
Trata-se; por conseguinte, de cargos da mesma 
categoria e da mesma função, filhos do mesmo 
tronco – a carreira de contabilista, da qual se 
retiraram, por fôrça do Decreto-lei de 1938, 
contadores e guarda-livros. 

Quis dar estas explicações, Sr. Presidente, 
apenas para mostrar que as hipóteses ,não são, 
rigorosamente as mesmas... Numa, temos 
contadores e guarda-livros; que vieram da mesma 
função de contabilistas, que têm atribuições 
semelhantes em relação às de Contadores 
Secionais, enquanto que, no caso da emenda 
Villasbôas, vemos 

funcionários, que nunca foram contadores, que 
jamais exerceram a profissão de guarda-livros, que 
nunca ouviram falar na palavra "contabilidade" e que 
agora querem se transferir para a carreira de 
contabilista. 

O SR. JOÃO VILLASBÕAS: – Absolutamente. 
Apenas querem as vantagens. Não há transferência 
de carreira. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Era o que 
tinha a dizer. (Muito bem.; muito bem). 

Durante este discurso o Sr. Ne reu Ramos 
reassume a presidência. 

O SR. PRESIDENTE: – A explicação de V. 
Ex.ª reforça; minha convicção de que não se justifica 
a discussão preliminar, a meu ver prejudicial, porque 
trata de emenda aditiva, cuja, recusa, ou aceitação, 
não afeta, de maneira alguma, o projeto  

Vem à Mesa e é lido o seguinte. 
 

REQUERIMENTO 
 
Requeiro o adiamento da votação da 

Proposição n.º 55, de 1947, até que a Comissão de, 
Finanças se manifeste sôbre os mesmos decorrentes 
da emenda referida proposição. 

Sala das Sessões, 1º de outubro de 
1947.Alfredo Neves. 

O SR. CARLOS PRESTES (pela ordem) 
(*): – Sr. Presidente, é certo que cabe ao 
Senado decidir sôbre o requerimento que V. Ex ª 
acabou de ler, da autoria do Senador Alfredo. 
Neves. 

Creio, no entanto, que é necessário fazer 
uma ponderação.aos meus colegas sôbre os 
têrmos dêsse requerimento, abrindo precedente, 
que não é dos melhores. 

Na minha opinião, qualquer Comissão tem 
o direito de opinar sôbre a constitucionalidade ou 
não de.Projetos e proposições, sem que seja 
abrigada a entrar no mérito ela matéria. Desde 
porém que ela considerou, por sua maioria, 
inconstitucional a emenda Villasbõas, é claro que, 
depois de decidir o plenário sobre sua 
constitucionalidade ou não, a Comissão ainda 
poderá a pedido dêsse mesmo plenário, opinar 
sôbre a matéria. Mas enquanto ,ela julgar 
inconstitucional 
 
 
_________________ 
(*) Não foi revisto pelo orador. 
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a emenda, uma atitude dessa ordem seria forçar 
pronunciamento sôbre matéria que ela considera 
infringente da nossa Magna Carta, como consta do 
parecer do Relator, Sr. Senador Alvaro Adolpho. 
(Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: –  Vou submeter à 
votação o requerimento do Senador Alfredo Neves, 
que não está sujeito a apoiamento e não tem 
discussão. 

O  SR. SALGADO FILHO (pela ordem).(*): – 
Sr. Presidente, não vou discutir o requerimento. 
Quero apenas, alertar o Senado para os, termos em 
que está redigido. 

Depreendo que se cogita da volta do projeto à 
Comissão de Finanças para que fale, 
exclusivamente, sôbre a despesa. 

Ora, se aprovamos êsse requerimento, 
restringiremos, o parecer da Cômissão à questão de 
numerário, quando ela pode pronunciar-se sôbre a 
conveniência, ou não, do projeto e achar que é 
inconveniente, sem entrar na apreciação do aspecto 
constitucional. Mesmo baseada na. Constituição, ela 
pode achar Ser ou não e conveniente a medida que 
estende a funcionários administrativos vantagens 
conferidas a funcionários contadores. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: –   
Vossa Excelência então propõe uma ampliação dos 
têrmos do requerimento? 

O SR. SALGADO FILHO: – Perfeitamente, no 
sentido de que a Comissão se pronuncie sôbre a 
conveniência,ou não, do projeto, sem se restringir à 
questão de despesa. 

Era a ponderação que desejava fazer. 
Votarei, assim, contra o requerimento. (Muito 

bem). 
O SR. IVO D'AQUINO: – Sr. Presidente, 

penso que, não obstante os têrmos do requerimento, 
a Comissão de Finanças não está adstrita a se 
manifestar de acôrdo com êles. De mais a mais, foi 
aqui levantada questão bem interessante, qual a de, 
sendo julgada inconstitucional a emenda oferecida 
pelo nobre Senador João Villasbôas, correr o mesmo 
 
 
________________ 
(*) Não foi revisto pelo orador. 

risco da que foi apresentada na Câmara pela nobre 
Deputado Café Filho. 

O SR. MATHIAS OLYMPIO: – Dai a justiça 
com que o Sr. Presidente decidiu a questão. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Penso que a 
Comissão de Finanças poderá apreciando a matéria, 
propôr até destaque, em forma de outra emenda. 

O SR FERREIRA DE SOUZA:  – Não.é 
possível. A Comissão de Finanças foi chamada 
apenas para opinar sôbre a emenda do Sr. Senador 
João Villasbôas. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – O projeto 
ainda não foi votado portanto, poderem ser. 
apresentadas sub-emendas. 

O SR. IVO D'AQUINO: – A Comissão de 
Finanças não está impedida de apresentar emendas. 

O SR FERREIRA DE SOUZA: – Depois da 
discussão encerrada não é mais possível haver 
emendas. 

O SR. PRESIDENTE: – Já se pronunciou 
dizendo que, quando um projeto vai á Comissão para 
opinar sôbre. emendas, não podem ser 
apresentadas outras. Nêsse sentido há emenda no 
Regimento, apresentaria por mim. Hoje, devemos 
apenas votar a emenda Villasbôas. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Mas a discussão 
não está encerrada. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Como, 
não? Está encerrada. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Perdoe-me o nobre 
colega, mas reafirmo, que a discussão não está 
encerrada. 

Assim sendo, Sr. Presidente, voto contra o 
requerimento, porque entendo que a Comissão de 
Finanças já opinou a respeito da matéria, dizendo de 
sua conveniência ou não. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem) 
O SR. ALFREDO NEVES (pela ordem) (*): – 

Sr. Presidente, lastimo não poder defender, 
convenientemente, o requerimento que tive a honra 
de enviar à Mesa. Diante, porém, dos debates sinto-
me na obri- 
 
 
________________ 
(*) Não foi revisto pelo orador. 
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gração de explicar as razões que me levaram a 
assim proceder. 

Discutia o Senado sôbre se devia ou não, 
manter a preliminar da inconstitucionalidade da 
emenda Villasbôas, sendo declarado que o parecer 
da Comissão de Finanças não estava completo, de 
vez que não continha elementos sôbre as despesas 
decorrentes da emenda em aprêço. 

Minha intenção era no sentido do Senado 
aceitar a preliminar da não inconstitucionalidade da 
emenda Villasbôas, procedendo-se de modo que, em 
vez de se votar o projeto imediatamente, fôsse, em 
seguida, o mesmo à Comissão de Finanças, para 
examinar, não só o aspecto financeiro, como até 
mesmo os demais pontos que pudessem ser 
apreciados. 

Sr. Presidente, minha intenção pois, não é 
restritiva; como se pretende afirmar. Meu intuito era 
permitir que o assunto fôsse realmente disçutido de 
maneira completa, na Comissão de Finanças, que 
abordaria os aspectos levantados no plenário. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – A Comissão 
de Finanças já emitiu parecer. 

O SR. ALFREDO NEVES: – Mas, se 
entendido está que a Comissão emitiu parecer 
definitivo e, se entendido está que minhas arguições 
não procedem, nada mais tenho a expor. Cabe-me 
apenas consultar V. Exª. Sr. Presidente, sôbre a 
maneira regimental do plenário dar assenti-à retirada 
do meu requerimento. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Não 
houve, propriamente, opinião contrária ao 
requerimento do nobre colega. O que houve, através 
da palavra dos nobres Senadores Salgado Filho e 
Ivo d'Aquino, foi divergência quanto à extensão do 
requerimento de V. Exª. Pede V. Exª que a 
Comissão de Finanças se manifeste sôbre a 
despesa, enquanto o Senador Salgado Filho acha 
que ela deve opinar também sôbre a conveniência 
ou inconveniência. Entretanto, o Senador Ivo 
d'Aquino considera dispensável constar do 
requerimento de V. Exª tal ressalva, porque, em face 
dêsse requerimento, aquela comissão tem 
competência para manifestar-se sôbre a matéria. 

Não há, pois, razão para V. Exª retirar o 
requerimento. 

O SR. ALFREDO NEVES: – Não quero criar 
dificuldades, porque não estou aqui para isso. Meu 
intuito foi permitir que a Comissão viesse ao 
encontro dos debates travados no plenário em tôrno 
do parecer. Uma vez, porém, que o Senado entende 
que meu requerimento pode, de qualquer modo, 
perturbar o andamento dos trabalhos, retiro-o. A 
mim, pessoalmente é indiferente que o Senado vote 
hoje ou daqui a dez dias, porque não tenho outros 
interêsses. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Não há, 
portanto, razão para o nobre orador retirar o 
requerimento. 

O SR. ALFREDO NEVES: – Era o que tinha a 
dizer. (Muito bem). 

O SR MELLO VIANNA: – Peço a palavra, pela 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE: – Ainda não foi decidida 
a questão de ordem levantada pelo Senador João 
Villasbõas. Conforme a decisão, ficará ou não 
prejudicado o requerimento do Senador Alfredo 
Neves. 

O Senador João Villasbôas levantou uma 
questão de ordem, no sentido de voltar o projeto à 
Comissão de Finanças para que opine sôbre o 
mérito, uma vez que só o fez sôbre uma preliminar. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Perfeitamente. 
O SR. PRESIDENTE: – A mim me parece que 

a Comissão de Finanças como qualquer outra, pode 
cogitar da constitucionalidade dos projetos ou das 
proposições formuladas. Pelo fato de haver uma 
comissão técnica, não se segue que as demais não 
possam considerar o aspecto constitucional das 
matérias. Justamente porque não são órgão 
propriamente técnico, elas podem suscitar a questão 
da constitucionalidade, como preliminar. Devem, no 
entanto, no exercicio de sua função técnica penetrar 
no mérito do assunto que lhes é próprio. 

A Comissão de Finanças podia opinar sôbre a 
inconstitucionalidade da emenda, não lhe sendo 
facultado adiar pronunciamento sôbre o mérito da 
questão, que lhe é especifica. 
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Entendo pois que o projeto, deve voltar à 

Comissão de Finanças, porque envolve matéria de 
sua função particular, sem prejuízo do 
pronunciamento anterior a respeito da 
inconstitucionalidade. 

Nessas condições, fica prejudicado o 
requerimento do Senador Alfredo Neves. (Pausa). 

Tem a palavra, pela ordem, o Senador Mello 
Vianna. 

O SR. MELLO VIANNA (pela ordem): – Sr. 
Presidente, V. Exª chegou à mesma conclusão que 
ia submeter à apreciação do Senado. 

A Comissão de Finanças opinou, a meu ver, 
dentro de sua função, pela inconstitucionalidade da 
emenda. 

Apesar de incumbir expressamente à 
Comissão de Constituição e Justiça, essa função 
estende-se, dilata-se até um Senador, que também 
pode levantar a questão de inconstitucionalidade. 

A Comissão entretanto, passou despercebida, 
por um equívoco evidentemente natural, a disposição 
do artigo 117 do Regimento, segundo a qual tôda 
Comissão, quando examinar uma proposição e 
opinar pela sua inconstitucionalidade, deve 
apresentar emenda supressiva. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – Mas a Comissão 
de Constituição e Justiça julgou-a constitucional. 

O SR. MELLO VIANNA: – Refiro-me à 
Comissão de Finanças. 

O Sr. Arthur Santos: – A Comissão de 
Constituição e Justiça julgou a constitucional contra 
três votos vencidos. 

O SR. MELLO VIANNA: – Perfeito. A 
Comissão de Finanças considerou-a inconstitucional 
mas, de acôrdo com o Regimento, devia ter 
completado sua missão, oferecendo emenda 
supressiva. Aí, a matéria seria votada em prejudicial. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – V. 
Excelência dá licença para um aparte? 

O SR. MELLO VIANNA: – Perfeitamente. 
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Para 

ajudar a interpretação de V. Exª êsse dever – a Mesa 
julgaria a preli- 

quanto ao Regimento. A Comissão técnica afirma a 
inconstitucionalidade ou apenas propõe emenda 
supresiva em face da inconstitucionalidade arguida 
pela Comissão de Constituição e Justiça? 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Propõe a 
rejeição da emenda, por inconstitucional. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Estou 
pedindo ao Senador Mello Vianna um esclarecimento 
sôbre dispositivo do Regimento. Este dispõe no 
artigo 117, que, sempre que uma proposição contiver 
dispositivos infringentes da Constituição, a comissão 
que estudar a matéria proporá emenda supressiva. 
Ora, em princípio as proposições vão tôdas, às 
Comissão de Constituição e Justiça, a qual emite 
parecer sôbre a constitucionalidade e legalidade. Em 
seguida, a matéria é encaminhada à comissão 
própria que, em face da inconstitucionalidade, 
propõe ao plenário a emenda supressiva. Esta a 
interpretação que doa ao dispositivo. 

Confesso, porém, a V. Exª que estudarei 
melhor o assunto. 

O SR. MELLO VIANNA: – V. Exª sempre 
expõe lúcidamente suas opiniões, tendo juízo 
formado sôbre questões de direito. 

Em primeiro lugar, o artigo 117 não distingue 
qual a comissão. Além disso, não posso entender 
que qualquer delas, principalmente, a de 
Constituição e Justiça, se arrogue o privilégio de 
levantar a questão de constitucionalidade ou 
inconstitucionalidade. Todo senador pode fazê-lo em 
plenário, prescrindindo da opinião das comissões. Se 
assim acontece, o exame do aspecto constitucional –
repito – não é privativo de uma das comissões. 

O assunto da inconstitucionalidade – como 
muito bem salientou o ilustre relator, Senador 
Ferreira de Souza abarca todos os demais. A 
Constituição está acima de tôdas as leis; somos 
todos seus servos e a devemos defender e cumprir. 
O Regimento enquadra-se perfeitamente na questão. 

Se a comissão oferecesse emenda supressiva 
– e o artigo 117 pressupõe 
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minar e, dai em diante, o projeto seguiria o seu 
curso. 

Opino, portanto, de acôrdo com o Senador 
Aloysio de Carvalho, para que a Comissão estude de 
novo a proposição e cumpra a disposição regimental; 
então, o caminho desbravado. 

Essa, a conclusão a que queria chegar e a 
qual deu motivo a tomar tempo ao Senado. 

O SR. SALGADO FILHO: – Com muito prazer 
para nós. 

O SR. MELLO VIANNA: – Obrigado a V. Exª. 
Era o que tinha a dizer. (Muito bem; muito bem). 

E' sem debate, rejeitada, em discussão única 
a seguinte: 

 
PROPOSIÇÃO 

 
Nº 71 – de 1947 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Enquanto não fôr elaborada a lei que os 

regulará nos têrmos do art. 25 da Constituição 
Federal, serão administrados os Territórios, de 
conformidade com a legislação vigente na data da 
promulgação do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias, de 18 de setembro de 1946. 

Art. 2º Revogam-se as disposições em 
contrário. 

E' sem debate aprovada, em discussão única 
a seguinte: 

 
PROPOSIÇÃO 

 
Nº 105 – de 1947 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º E' concedida isenção de direitos e 

demais taxas aduaneiras para dezoito (18) caixas, 
pesando bruto 4.270 quilos, contendo chapas de 
vidro e pastas para colagem de mapas, vindas pelo 
vapor "Mauá", destinadas ao Conselho Nacional de 
Geografia. 

Art. 2º E' igualmente concedida isenção de 
direitos de importação e demais taxas aduaneiras 
para 4.006 

volumes contendo tubos de ferro para água, com 
pêso bruto de 328.680 quilos, importados pelo 
Instituto de Aposentadoria e Pensões dos 
Comerciários, para serem empregados nas 
construções de assistência social. 

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

A proposição vai à Comissão de Redação de 
Leis. 

2a discussão do Projeto nº 18, de 1947, que 
altera disposições da Lei de Introdução do Código 
Civil – decreto-lei nº 4.657, de 1942, (Com parecer nº 
303, da Comissão de Constituição e Justiça, 
oferecendo redação do vencido em 1ª discussão). 

 
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Sr. 

Presidente, pedia palavra para enviar à Mesa 
emenda ao art. 3º do projeto, visando conciliar a 
atual Lei de Introdução ao Código Civil com a 
primitiva, no estabelecimento de barreiras à 
retroatividade das leis. 

O projeto, de minha autoria e aprovado, em 
primeira discussão, com parecer favorável da 
Comissão de Constituição e Justiça, determina: 

"A lei em vigor terá efeito imediato e geral, 
respeitados o direito adquirido, o ato jurídico perfeito 
e a coisa.julgada". 

Como vê o Senado, o projeto tenta harmonizar 
a norma atual constitucional, estatuindo-se que "a lei 
em vigor terá efeito imediato e geral". 

Como barreiras à retroatividade, antepõe-lhe o 
direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa 

julgada. 
Meditando melhor, parece-me que devemos. 

incluir outro caso na atual Lei de Introdução ao 
Código Civil. Não sòmente o ato jurídico perfeito a 
coisa julgada, o direito adquirido – conforme a 
Constituição – mas também o que a lei atual define 
como situações jurídicas definitivamente fixadas. 
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E' a emenda que apresento para que o 

Senado sôbre ela se manifeste oportunamente. 
(Muito bem). 

Vem à Mesa, é lida e apoiada a seguinte: 
 

EMENDA 
 
Ao art. 3º: 
Diga-se depois de "coisa julgada" 
"e as situações judiciais definitivamente 

constituídas". 
Sala das Sessões, em 1 de outubro 
de 1947. – Ferreira de Souza. 
O SR. PRESIDENTE: – Continua a discussão. 

(Pausa). 
Não havendo mais quem peça a palavra 

considero-a encerrada. 

O projeto volta à Comissão Constituição e 
Justiça, com a emenda apresentada. 

Esgotada a ordem do dia e nada mais 
havendo a tratar, vou encerrar a sessão, designando 
para a de amanhã, a seguinte: 

 
ORDEM DO DIA 

 
1ª Discussão do Projeto nº 19, de 1947, que 

cria nos quadros do Exército Brasileiro unidades 
agrícolas e unidades pecuárias à semelhança das já 
existentes unidades rodoviárias e dá outras 
providências. 

Levanta-se a sessão às 16 horas e 20 
minutos. 
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135ª SESSÃO, EM 2 DE OUTUBRO DE 1947 
 

PRESIDÊNCIA DO SR. NEREU RAMOS, PRESIDENTE 
 
As 14 horas comparecem os Senhores 

Senadores: 
Alvaro Maia. 
Waldemar Pedrosa. 
Severiano Nunes. 
Augusto Meira. 
Victorino Freire. 
José Neiva. 
Mathias Olympio. 
Plínio Pompeu. 
Fernandes Tavora. 
José Américo. 
Etelvino Lins. 
Apolônio Sales. 
Góes Monteiro. 
Maynard Gomes. 
Attilio Vivacqua. 
Henrique de Novaes. 
Santos Neves. 
Alfredo Neves. 
Carlos Prestes. 
Mello Vianna. 
Levindo Coelho. 
Bernardes Filho. 
Euclydes Vieira. 
Dario Cardoso. 
João Villasbôas. 
Vespasiano Martins. 
Flávio Guimarães. 
Arthur Santos. 
Ivo d'Aqulno. 
Lucio Correia. 
Ernesto Dornelles. 
Salgado Filho. 
Azevedo Ribeiro. 
Camilo Mércio (34). 
O SR. PRESIDENTE: – Acham-se presentes 

34 Srs. Senadores. Havendo número legal, está 
aberta a sessão. Vai-se proceder à leitura da ata. 

O Sr. 4º Secretario (servindo de 2º), procede à 
leitura da ata da sessão anterior, que é posta em 
discussão. 

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão a ata. 
O SR. ATTILIO VIVACQUA (sôbre a ata): – 

Em vista de certas incorreções com que foram 
publicadas no Diário do Congresso, as emendas 
referentes à lei eleitoral, algumas das quais, por mim 
apresentadas, não estão subscritas ou pelo menos, 
os nomes dos autores não figuram, requeiro a Vossa 
Exª Sr. Presidente, seja feita nova publicação de 
tôda a matéria. 

O SR. PRESIDENTE: – V. Exª será atendido. 
– Na sessão de ontem foi designado para a 

ordem do dia de hoje por equivoco, um projeto cujo 
parecer não havia sido lido e publicado. Assim, pois 
a ordem do dia fica cancelada. 

O SR. ARTHUR SANTOS (sôbre ata): – Sr. 
Presidente, pedi a palavra apenas para fazer uma 
reclamação quanto à distribuição do Diário do 
Congresso. Ontem, não foi distribuído no plenário e, 
hoje, foi entregue somente o de ontem. 

O SR. PRESIDENTE: – Devo esclarecer a V. 
Exª que essa anormalidade ocorreu em 
consequência de desarranjo nas máquinas da 
Imprensa Nacional. 

Não havendo mais quem peça a palavra 
sôbre a ata, declaro-a aprovada. 

Passa-se à leitura do expediente. 
O Sr. 3º Secretario (servindo de 1º), lê o 

seguinte: 
 

EXPEDIENTE 
 
Ofícios: 
Do Presidente da Associação Profissional dos 

Contabilistas de Taubaté, participando que a 4ª 
Concentração dos Contabilistas do interior de São 
Paulo, realizada sob os 

 



– 36 – 
 
auspícios do Sindicato dos Contabilistas de São 
Paulo, aprovou Indicação propondo que se 
manifeste aos poderes competentes, por ofícios; e 
telegramas, a repulsa pelo novo provisionamento de 
práticos em contabilidade e validação de certificados 
de escolas livres, para o que pede as providências 
do Senado – Às Comissões de Constituição e 
Justiça e de Finanças. 

Nº 360 G-M – Em 30 de setembro de 1947. 
Exmo. Sr. 1° Secretário do Senado Federal: 
Em atenção ao ofício n 471, de 17 de 

setembro último, dessa procedência, tenho a honra 
de informar a V. Exª que os pagamentos a 
pensionistas, reformados e aposentados dêste 
Ministério são efetuados pelo Tesouro Nacional ou 
por Intermédio de suas Delegacias Fiscais, bem 
como pelas Caixas de Aposentadoria e Pensões e 
pelo Instituto de Previdência e Assistência dos 
Servidores do Estado. 

2. Acha-se, assim, êste Ministério na 
impossibilidade de prestar os esclarecimentos 
solicitados no requerimento nº 134, de 1947, 
encaminhado, por cópia pelo aludido ofício. 

Reitero a V. Exª meus protestos de elevada 
estima e distinta consideração: – Clovis Pestana. 

São lidos e vão a imprimir os seguintes 
pareceres: 

 
PARECER 

 
Nº 311 – de 1947 

 
Da comissão de Redação de Leis 

 
Redação final da proposição número 102, de 

1947. 
Opino que se façam as seguintes alterações e 

corrigendas na redação final da proposição nº 102, 
de 1947: 

Onde se diz: 
"E' elevada para Cr$ 9.000,00 (nove mil 

cruzeiros) a gratificação de função etc..." 
Diga-se: 
"E' elevada para Cr$ 9.000,00 (nove mil 

cruzeiros) anuais a gratificação de função etc..." 
Onde se diz: 
"Chefe da Seção de Fomento Agrícola, da 

Divisão do Fomento Agrí- 

cola, da Divisão do Fomento do Departamento 
Nacional da Produção Vegetal do Ministério da 
Agricultura, no Estado de Minas Gerais, etc..." 

Diga-se: 
"Chefe da Seção do Fomento Agrícola, da 

Divisão do Fomento Agrícola do Departamento 
Nacional da Produção Vegetal do Ministério da 
Agricultura, no Estado de Minas Gerais, etc..." 

Onde se diz: 
"Para atender às despesas decorrentes com a 

execução desta lei, etc...". 
Diga-se: 
"Para atender às despesas decorrentes da 

execução desta lei, etc...". 
Sala das Comissões, em 30 de setembro de 

1947. – Clodomir Cardoso, Presidente. – Cicero de 
Vasconcellos, Relator. – Augusto Meira. – Ribeiro 
Gonçalves. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º E' elevada para Cr$ 9.000,00 (nove mil 

cruzeiros), anuais, a gratificação de função de chefe 

da Seção do Fomento Agrícola da Divisão de 
Fomento Agrícola do Departamento da Produção 
Vegetal do Ministério da Agricultura, no Estado de 
Minas Gerais, tendo em vista o disposto no Decreto-
lei nº 6.288, de 23 de fevereiro de 1944. 

Art. 2° Para atender às despesas decorrentes 
da execução desta lei, é o Poder Executivo 
autorizado a abrir pelo Ministério da Agricultura, o 
crédito suplementar de Cr$ 3.600,00 (três mil e 
seicentos cruzeiros) à Verba 1 – Pessoal – 
Consignação III – Vantagens – S/C 09 – Funções 
gratificadas – do anexo 14, do orçamento geral da 
República, para o exercício de 1947. 

Art. 3° Revogam-se as disposições em 
contrário. 

 
PARECER 

 
Nº 312 – de 1947 

 
Da Comissão de Redação de Leis. 

 
Redação final da Proposição número 50, de 

1947. 
Tendo-me sido distribuída, para relatar, a 

Proposição nº 50, de 1947 (Projeto de lei nº 161, de 
1947), sou de opinião que seja feita a redação final 
desta proposição, de acôrdo com 
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o parecer da douta Comissão de Constituição e 
Justiça, aprovado pelo Senado e nos têrmos que a 
êste se seguem. 

Sala das Comissões, em 30 de setembro de 
1947. – Clodomir Cardoso Presidente. – Augusto 
Meira. – Relator. – Cicero de Vasconcellos. – Ribeiro 
Gonçalves. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Na constituição dos Conselhos 

Penitenciários dos Territórios do Rio Branco, Amapá 
e Guaporé, figurará, como único representante do 
Ministério Público, o Promotor de Justiça da 
comarca da sede. 

Art. 2º Revogam-se as disposições em 
contrário. 
 

PARECER 
 

Nº 313 – de 1947 
 

Da Comissão de Redação de Leis. Redação 
final da Proposição número 109, de 1947. 

A redação do projeto desperta alguns reparos. 
Mas os senões que apresenta não podem ser 
corrigidos, pois resultam de falhas de ordem técnica, 
e mesmo constitucional. Não há, entretanto, como 
saná-las porque para consegui-lo se tornariam 
necessárias, – o que já não seria permitido, – 
alterações extensas do texto, com a eliminação de 
certas partes, a fusão de alguns e o desdobramento 
de outros dispositivos. 

Assim, e só por isso, é a Comissão de parecer 
que seja a redação aprovada retificando-se no artigo 
1º a data "18" de julho de 1946" para "18" de junho 
de 1946. 

Sala das Comissões, em 26 de setembro de 
1947. – Clodomir Cardoso, Presidente. –Augusto 
Meira, Relator. – Cicero de Vasconcelos. – Ribeiro 
Gonçalves. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art.1º E' revogado o Decreto-le nº 9.378, de 

18 de junho de 1946, e são conferidos poderes ao 
Ministro da Educação e Saúde, para regulamentar o 
Salão Nacional de Belas Artes. 

Art. 2º O Poder Executivo é autorizado  
a abrir ao Ministério da Educação e  
Saúde o crédito especial de 
 

Cr$ 429.000,00 (quatrocentos e vinte e nove mil 
cruzeiros), para atender a despesas com a 
realização no corrente, ano, do Salão a que se 
refere o artigo primeiro, bem como para pagamento 
de parte de prêmios conferidos a artistas que dêle 
participaram, no ano de 1945, sendo Cr$ 286.000,00 
(duzentos e oitenta e seis mil cruzeiros), para 
atender àquelas despesas e Cr$ 143.000,00 (cento 
e quarenta e três cruzeiros). para custeio dos 
prêmios. 

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

PARECER 
 

Nº 314 – e 1947 
 

Da Comissão de Constituição e Justiça sôbre 
o projeto nº 19, de 1947. 

Relator: Etelvino Lins. 
O projeto-lei nº 19, de 1947, de autoria  

do nobre Senador Mário Ramos, cria, nos quadros 
do Exército Nacional, unidades agrícolas e 
pecuárias, a exemplo das unidades rodoviárias, já 
existentes. 

Trata-se, como se vê de matéria que interessa 
à lei de fixação das fôrças armadas, cuja iniciativa, 
nos têrmos do art. 67, § 1º da Constituição Federal, 
cabe á Câmara dos Deputados e ao Presidente da 
República. 

Ainda mais: estabelece o art. 1º do projeto 
que as unidades a serem criadas poderão  

resultar, se isso fôr conveniente, da conversão 
de unidades já existentes da infantaria, caçadores e 
de cavalaria. 

Teríamos, assim; uma verdadeira modificação 
na lei de fixação de fôrças armadas, lei essa que só 
poderia ser modificada, no decurso de cada 
legislatura, por iniciativa exclusiva do Presidente da 
República, ex-vi do que dispõe o § 1º do artigo já 
citado. 

Pela rejeição do projeto, pois. 
Sala das Comissões, em 7 de agôstos de 

1947. – Attilio Vivacçua, Presidente, – Etelvino Lins, 
Relator. – Lúcio Corrêa. Waldemar Pedrosa. – 
Arthur Santos. – Augusto Meira. 
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PARECER 
 

Nº 315 – de 1947 
 

Da Comissão de Agricultura, Indústria e 
Comércio sôbre o projeto nº 19, de 1947. 

Relator: Maynard Gomes. 
O projeto-lei nº 19, de 1947, cria no Exército 

Nacional unidades agrícolas e pecuárias a exemplo 
das unidades rodoviárias já existentes – podem, se 
fôr conveniente, serem formadas por conversão de 
unidades já existentes de infantaria, caçadores e 
cavalaria". 

Junto ao processo encontra-se o parecer da 
Comissão de Constituição e Justiça que lhe é 
contrário, e com o qual estamos de acôrdo de vez 
que importa o projeto em modificação da lei de 
fixação de fôrças armadas que segundo dispõe o 
art. § 1º da Constituição Federal, é da iniciativa da 
Câmara dos.Deputados. 

Somos, assim, pela rejeição do projeto. 
Sala das Comissões, em 2 de setembro de 

1947. – Pereira Pinto, Presidente. – Maynard 
Gomes, Relator. – Novaes Filho. -- Walter Franco. – 
Sá Tinoco. 
 

REQUERIMENTO 
 

Nº 151 – de 1947 
 

Da Comissão de Forças Armadas 
Requeiro seja encaminhado à Mesa o Projeto 

nº 19, de 1947, a fim de ser decidida, 
preliminarmente, a questão da inconstitucionalidade, 
levantada pelo parecer da egrégia Comissão de 
Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, em 22 de setembro de 
1947. – Pinto Aleixo. – Ernesto Dornelles. – Salgado 
Filho. – Severiano Nunes. 
 

PARECER 
 

Nº 316 – de 1947 
 

Da Comissão de Agricultura, Industria e 
Comércio, sôbre a Proposição nº 136, de 1947. 

Relator: Senador Sá Tinoco. 
A Federação das Indústrias de  

São Paulo, pelo seu Presidente, solicita 
 

ao Congresso Nacional a prorrogação até 31  
de dezembro do corrente ano, do prazo de  
isenção de direitos de importação e demais taxas 
aduaneiras para o cimento, concedido na Lei nº 32, 
de 25 de abril de 1947, que se expirou a 30 de junho 
findo. 

Trata-se, como se vê, de uma medida que  
se justifica, a plenamente, tendo em vista que  
a indústria nacional do cimento ainda não  
atingiu a capacidade de consumo do País; produz, 
apenas uma terça parte do que se necessita; 
portanto, os favores pleiteados pela entidade em 
vista encontra o nosso apoio pelo enorme "deficit" 
daquele material, hoje tão importante para a solução 
de grande parte dos problemas nacionais, 
salientando-se a priori, a crise aguda de habitações 
que amarga a nação e que, até o presente 
momento, nem ao menos se sente um vislumbre de 
solução. 

Somos, pois, pela prorrogação em aprêço. 
Salas das Comissões, em 17 de  

setembro de 1947. – Pereira Pinto,  
Presidente. – Francisco de Sá Tinoco  
Relator. – Maynard Gomes. – Novaes Filho. – Walter 
Franco. 
 

PARECER 
 

Nº 317 – de 1947 
 

Da Comissão de Finanças, sôbre a 
proposição 136, de 1947. – Relator: Sr. Apolonio 
Sales. 

De acôrdo com a proposta da Federação  
das Indústrias, pretende-se prorrogar até  
31 de dezembro do corrente ano, o prazo para a 
isenção de direitos alfandegários para o  
cimento importado, nos têrmos da lei nº 32, de 25 de 
abril de 1947, que expirou a 30 de junho do corrente 
ano. 

E' conhecido de todos que a produção  
de cimento no Brasil é insuficiente às  
nossas necessidades. De outro lado  
também se sabe que o progresso do País  
está a exigir o aumento das construções,  
de residências, de estradas, de pontes,  
etc. A carência de cimento está originando 
dificuldades sempre maiores a êste 
desenvolvimento. 
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Sou de parecer, portanto, que se conceda o 
prazo para as isenções pedidas. 

Salas das Comissões, em 1º de outubro de 
1947. – Ivo d'Aquino, Presidente. – Apolonio Sales, 
Relator. – Alfredo Neves. – José Americo. – Durval 
Cruz. – Vespasiano Martins. – Santos Neves. – 
Azevedo Ribeiro. – Salgado Filho. – Ferreira de 
Souza. 

O SR. PRESIDENTE: – Os pareceres vão a 
imprimir, exceto os três da Comissão de Redação de 
Leis, que ficam sôbre a Mesa, para os fins 
regimentais. 

E' lido, apoiado e remetido á Comissão 
Constituição e Justiça o seguinte. 
 

PROJETO 
 

Nº 26 – de 1947 
 

Dispõe sôbre os crimes contra a  
economia popular, nos contratos de locação de 
imóveis. 

O Presidente da República: 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta 

e eu sanciono a seguinte lei: 
Art. 1º Inclue-se no disposto no inciso  

nº IV do art. 2º do Decreto-lei nº 9.840, de  
11 de setembro de 1946, o recebimento,  
além do aluguel e dos encargos e garantias 
permitidas em lei, de valores expressos em notas 
promissórias, duplicatas e outros títulos e 
obrigações, ainda que emitidos em favor de 
terceiros. 

Art. 2º Nesse caso, tais títulos se consideram 
vinculados ao negócio, podendo em qualquer  
tempo, na vigência da locação ser investigada a sua 
origem ou causa, para efeito do disposto no artigo 
seguinte: 

Art. 3º São nulos os atos que incidirem  
na sanção do art. 1º, bem assim na nulidade  
e títulos vinculados dos mesmos; e a decretação  
da nulidade poderá, ser promovida pelo  
locatário, o sublocatário, o cessionário dos direitos 
de um ou de outro, ou o seu sucessor a qualquer 
titulo. 

§ 1º Os efeitos da nulidade dos títulos  
e obrigações referidos neste artigo não  
afetarão os direitos de terceiros de boa fé, titulares 
dos mesmos. 

§ 2º Em qualquer hipótese, porém, o locador 
beneficiado por atos de dolo, fraude ou simulação, 
responderá, perante o locatário, seus cessionários 
ou sucessores, pelas importâncias que 
indevidamente houver recebido, bem assim pelas 
obrigações oriundas de tais atos de que sejam 
credores terceiros de boa fé. 

§ 4º Na investigação dos atos de dolo, fraude 
ou simulação, a que se refere esta lei, bem assim na 
apreciação da prova respectiva, o juiz tem ampla 
liberdade, cabendo-lhe investigar tôdas as 
circunstâncias atinentes aos mesmos e podendo 
julgar em face de indícies e presunções. 

Art. 5º A presente lei entrará em vigor na data 
da sua publicação; e suas normas se aplicarão 
desde logo aos atos e negócios anteriores, 
praticados com violação das leis de defesa da 
economia popular e reguladoras dos contratos de 
locação. 

Art. 6º Revogam-se as disposições em 
contrário. 
 

Justificação 
 

1º. O Decreto-lei. número 9.480, de 11 de 
setembro de 1946, considera crime contra a 
economia popular segundo se verifica do texto do 
artigo 2º, número IV: 

"receber, ou tentar receber, por motivos de 
locação, ou sublocação, quantia ou valor além do 
aluguel ou dos encargos e garantias permitidos em 
lei". 

Esse dispositivo do citado diploma legal, que 
consolidou normas sôbre crimes contra a economia 
popular concilia-se com a regra do artigo 24 do 
Decreto-lei número 9.669, de 29 de agôsto do 
mesmo ano, que considerava a prática de tais atos 
como contravenção penal, punível com a pena de 
prisão simples de quinze dias a seis meses e multa 
de Cr$ 2.000,00 a Cr$.. 50.000,00. 

A sanção, em ambos os diplomas consiste na 
aplicação de tais dispositivos, sendo que no mais 
recente deles a multa cominável varia entre Cr$.... 
1.000,00 e Cr$ 5.000,00. 

2. O projeto não modifica, no seu artigo  
1º, a conceituação do delito, que continua a  
ser a mesma configurando-se quando o  
locador recebe, ou tentar receber, por motivo de 
locação, ou sublocação, quantia ou valor além 
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do aluguel ou dos encargos e garantias permitidas 
em lei apenas esclarece que êsses valores ou 
quantias recebidas ilicitamente podem ter sido 
expressos em notas promissórias, duplicatas e 
outros títulos e obrigações, ainda emitidos em favor 
de terceiros. 

Na expressão "valores", utilizada pela 
legislação vigente, já se compreendia, sem dúvida, o 
recebimento de importâncias constantes dos títulos 
acima mencionados; mas não há mal em tal matéria, 
que ó legislador, interpretando texto legal, fixe 
claramente o seu conceito e defina a sua 
compreensão. Sobretudo é de tôda conveniência 
incluir, no conceito de "valor" para a configuração da 
Infração, a hipótese de serem as notas promissórias, 
duplicatas, títulos e obrigações semelhantes 
emitidos em favor de terceiros que não o próprio 
locador ou sublocador. 

3. Efetivamente, ninguém ignora que é por 
essa forma que habitualmente os locadores e 
sublocadores tentam fugir ao rigor da lei, quando 
objetivou amparar a situação dos locatários e 
sublocatários. A fraude em tais casos, se disfarça 
habilmente em simulações, utilizando-se as partes, 
para burlar os preceitos legais em vigor da emissão 
de notas promissórias, que os locatários ou 
sublocatários subscrevem ora em favor do próprio 
locador, ou sublocador, ora para melhor aparentar 
outros negócios em favor de terceiros, indicados por 
aquêles entre pessoas de sua confiança. Destarte, o 
nobre intuito do legislador, de amparar, os 
contratantes mais fracos, disciplinando a realização 
dos contratos de locação, é inteiramente inutilizado 
por essas manobras solertes da fraude, que, como 
sempre acontece em tais casos, assume feições 
proteicas. O ciclo da simulação se consuma com a 
circulação dos títulos cuja origem ou causa pela 
autonomia que as caracteriza, não pode ser 
investigada. 

4. Para frustar tais manobras, a proposição 
consigna as seguintes providências, que são 
obviamente indispensáveis e completarão as 
medidas já consignadas em lei, em garantia dos 
locatários e sublocatários: 

a) considera as promissórias, títulos  
e obrigações, que resultarem dessas  
transações vinculadas ao negócio per- 
 

mitindo, em qualquer tempo, durante a locação, a 
investigação de sua causa ou origem. 

b) declara nulos tais atos, títulos e obrigações, 
permitindo que a decretação da nulidade seja 
promovida pelo próprio locatário, pelo sublocatário, 
ou pelo cessionário ou sucessor de um ou de outro; 

c) arma o juiz, na investigação dos atos 
fraudulentos, de amplo arbítrio, podendo apurar 
tôdas as circunstâncias atinentes ao mesmos e 
julgar em face de indícios e presunções. 

5. Essas medidas são semelhantes às que 
consubstanciava a antiga lei falimentar, no caso da 
investigação de atos fraudulentos, sendo, permitido 
ao juiz, igualmente, para êste efeito apurar a causa 
dos títulos autônomos e liberdade de apreciação, 
sem ater-se a escritas normas de direito, para 
decretar a nulidade dos mesmos nos seus efeitos 
com relação à massa. As providências consignadas 
no projeto são perfeitamente equiparáveis a  
essas normas e têm o mesmo intuito  
moralizador, procurando defender também com o 
aparelhamento adequado o contratante sujeito, pela 
contingência econômica, á pressão do locador ou 
sublocador. 

6. O projeto, porém, não esquece a situação 
dos terceiros de boa fé, em cujas mãos, por fôrça da 
circulação dos títulos emitidos, venham a cair essas 
obrigações. A posição dos mesmos está ressalvada 
na proposição, quando se assegura que a 
decretação da nulidade não os afetará a que quer 
dizer que, perante êles, o locatário ou sublocatário 
responderá pela obrigação assumida. Mas, ainda 
nesse, caso, como é de justiça, e atendendo à 
finalidade moral do projeto, o locador que se 
beneficiou com o ato ilícito, enriquecendo 
injustamente, deverá ressarcir ao locatário ou 
sublocatário o prejuízo oriundo das importâncias que 
recebeu indevidamente, ou que êste venha a 
desembolsar para atender aos legítimos direitos de 
terceiros. 

7. Finalmente, releva considerar que as 
disposições do projeto, uma vez convertidas  
em lei, devem aplicar-se desde logo e de  
modo amplo, abrangendo mesmos os efeitos  
dos atos anteriormente praticados. Não há, no  
caso, retroatividade injusta e vedada pelos  
princípios constitucionais, por isso que 
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se trata de regular os efeitos, ainda não 
definitivamente consumados, de atos de violação da 
lei, ilícitos por tanto, os quais, por isso mesmo, não 
podem gerar direito. Seria imoral e antijurídico que 
se atribuísse à prática de crime o efeito de assegurar 
qualquer situação de direito definitivamente 
constituída. Além disso, trata-se de princípios de 
ordem publica, cujo império pode, em boa doutrina, 
ter aplicação retroativa. 

Sala das Sessões, em 2 de outubro de 1947. – 
Carlos Saboya. 

Comparecem mais os Senhores Senadores: 
Carlos Saboya. 
Ferreira de Souza. 
Ribeiro Gonçalves. 
Durval Cruz. 
Pereira Moacyr. 
Adalberto Ribeiro. 
Aloysio de Carvalho. 
Georgino Avelino. 
Joaquim Pires. (9). 
 
Deixam de comparecer os Senhores 

Senadores: 
Clodomir Cardoso. 
Vergniaud Wanderley. 
Novaes Filho. 
Cicero de Vasconcellos. 
Walter Franco. 
Pinto Aleixo. 
Pereira Pinto. 
Sá Tinoco. 
Andrade Ramos. 
Marcondes Filho. 
Roberto Simonsen. 
Pedro Ludovico. 
Alfredo Nasser. 
Filinto Muller. 
Roberto Glasser. 
Francisco Gallotti. 
Ismar de Góes (18). 
 
O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do 

expediente. Não há oradores inscritos. 
O SR. SALGADO FILHO: – Peço a palavra. 
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 

Senador. 
O SR. SALGADO FILHO (*): – Sr. Presidente, 

acabo de receber do Presidente da Assembléia 
Legislati- 
 
__________________ 
(*) Não foi revisto pelo orador. 

va do meu Estado o seguinte telegrama: 
"Tenho a honra dar conhecimento V. Exª 

Assembléia Legislativa Estado do Rio Grande Sul 
voto unânime representantes todos partidos políticos 
resolveu formular nome povo riograndense seu 
veemente apêlo a essa Comissão no sentido não 
aprovar projeto lei declara cidade Pôrto Alegre base 
militar excepcional importância defesa interna País 
com qual se imolará sua autonomia, retirando culta 
esclarecida população capital elementar direito 
escolher seus próprios administradores confere 
estatuto federal todos MunicÍpios, Fundamenta esta 
Assembléia sua decisão circunstância não ser Pôrto 
Alegre siquer base militar face fraqueza efeitos a 
guarnecem e ausência qualquer instalação ou 
estabelecimento fabril de interêsse militar. Lembra 
ainda declaração pretendida contrária propósitos 
pacíficos constituem tradição política externa Brasil 
reafirmados forma eloquente e confortadora recentes 
conferencias internacionais. Ainda mais entende 
povo riograndense ser incoveniente tirar cidade sua 
capital construída até seu florescimento atual 
trabalho árduo gerações de riograndense seu caráter 
de cidade aberta protegida pelo Direito Internacional 
tão bem sintetizada sentimentos pacíficos povo 
brasileiro. Atenciosas saudações. – Edgar Luiz 
Schneider. – Presidente da Assembléia Legislativa". 

O SR. CAMILO MERCIO: – V. Exª permite um 
aparte? (Assentimento do orador) Declaro, para 
conhecimento da Casa, que o Senador Ernesto 
Dornelles e eu recebemos idêntico telegrama. 

O SR. SALGADO FILHO: – Apraz-me saber, 
Sr. Presidente, que, no meu voto unânime dos meus 
conterrâneos, há incoveniência em declarar-se a 
cidade de Pôrto Alegre base militar. 

Todos os partidos políticos, representados na 
Assembléia Legislativa pelo voto livre do povo do Rio 
Grande do Sul, manifestam-se contrários a tal 
instituição, que priva os por- 
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toalegrenses de elegerem seus dirigentes. 

Ao pedir a V. Exª seja transcrito em ata o 
telegrama que acabei de ler, desde já me declaro 
absolutamente solidário com meus coestaduanos, 
porque, em verdade, não ha nenhuma razão para 
transformar-se a cidade livre de Pôrto Alegre em 
base militar. 

Sr. Presidente, não basta dizer-se; é preciso 
provar-se a alegação para então tirar-se do povo o 
direito de escolher seus dirigentes. 

Quando a Constituição confere ao Poder 
Legislativo o direito de fixar as bases militares não 
sujeita esta deliberação a outra vontade, a não ser à 
sua. 

Por enquanto, era o que tinha a declarar. 
(Muito bem). 

O SR. CARLOS PRESTES (*): – Sr. 
Presidente, ouvi com a maior satisfação as palavras 
que acabou de pronunciar o nobre Senador pelo Rio 
Grande do Sul, porque recebi idêntico telegrama e 
tenho a mesma opinião sôbre o assunto. 

O povo de Pôrto Alegre, como o de diversas 
outra cidades do País, sente-se alarmado com o 
projeto de lei ora em curso na Câmara dos 
Deputados. 

Constitui, Sr. Presidente, sem duvida alguma, 
atentado a um dos preceitos básicos da Constituição 
– o da mais ampla autonomia municipal – cassar-se 
essa autonomia sob o pretexto de necessária à 
defesa nacional. 

Nada a justifica. Aliás foi essa a nossa tese, ao 
combatermos o atual preceito constitucional, que 
permite ao Conselho Nacional de Segurança sugerir 
a cassação da autonomia de certos municípios. 

Fomos sempre contrários a êsse preceito, e 
ainda recentemente foi a bancada comunista, unida 
à trabalhista que, na Câmara dos Deputados, lutou 
contra êsse projeto, de tal maneira incoveniente que 
vem encontrando a maior repulsa por parte das 
populações prejudicadas de Recife, a grande cidade 
do Nordeste, de São Paulo, de Santos e, agora, de 
Pôrto Alegre. 

Se apreciarmos com cuidado os motivos que 
deram origem a tal projeto de lei, rapidamente 
verificaremos que não são, absolutamente, de ordem 
 

militar de defesa nacional. A defesa nacional exige 
justamente um govêrno popular, apoiado pelo povo e 
não a êle impôsto. 

O SR. ETELVINO LINS: – V. Exª dá licença 
para um aparte? (Assentimento do orador) Ninguém 
contesta que Recife é, hoje, talvez a base militar mais 
importante do País. 

O SR. CARLOS PRESTES: – Não nego que 
Recife possa ser considerada base militar, como 
também outras cidades. Entretanto, não é necessário 
que todo o município o seja. Este deve ter govêrno 
próprio. A zona, a região, o distrito, a superficie 
indispensável ao estabelecimento das fôrças militares, 
o que for julgado mesmo imprescindível a fortificações, 
enfim à defesa, poderá ficar sob administração militar; 
mas o município deve ter o govêrno próprio. 

O SR. ETELVINO LINS: – Mas, essa distinção 
não se pode fazer, em face da Constituição. 

O SR. CARLOS PRESTES: – E' fácil fazê-la, 
porque sempre se fez. 

O SR. ETELVINO LINS: – Ou é base militar, ou 
deixa de ser. Se é base militar, o prefeito tem de ser 
nomeado. 

O SR. CARLOS PRESTES: – Não é obrigatório 
considerar-se base militar esta ou aquela cidade. A 
Constituição não impõe: permite que certas cidades o 
sejam a critério do Conselho de Segurança desde que 
o Congresso julgue necessário e decida em lei 
especial. 

E' justamente o que estamos fazendo. O 
Congresso vai decidir em lei especial. E desde já 
quero fazer um apêlo ao Senado da República para 
que êsse projeto, já aprovado na Câmara, seja 
examinado atentamente nesta Casa que está na 
obrigação de revê-lo a fim de diminuir o número 
excessivo e completamente desnecessário de bases 
militares. A pretexto da defesa nacional o projeto tem 
cunho profundamente político. 

Se analisarmos – como já disse – com cuidado 
e atenção as cidades relacionadas pelo Conselho 
Nacional de Segurança cujo Secretário é o mesmo 
General Alcio Souto, verificaremos imediatamente o 
caráter político do aludido projeto de lei. 

O SR. ATTILLIO VIVACQUA: – E' o órgão 
constitucional que regula a matéria. 
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O SR. ETELVINO LINS: – E' o artigo 
constitucional que regula a matéria. 

O SR. BERNARDES FILHO: – Se há êrro é 
da Constituição. 

O SR. CARLOS PRESTES: – O êrro será 
nosso. 

O SR. SALGADO FILHO: – Perdão! A 
Constituição não determina que tódas as bases 
militares sejam bases de defesa. 

O SR. CARLOS PRESTES: – V. Exª tem tôda 
razão. 

O SR. SALGADO FILHO: – Prescreve sim 
nos municípios de inegável importância para defesa 
nacional se estabeleçam bases militares. Não é 
bastante ter base aérea ou militar; é preciso ser 
considerada indispensável à defesa nacional. 

O SR. BERNARDES FILHO: – V. Exª está 
"chovendo no molhado". Estamos de acôrdo com V 
Exª, apenas examinamos o caso de Recife. 

O SR. CARLOS PRESTES: – E' necessário 
reler o parágrafo 2º do Art. 28 da Constituição que 
preceitua. 

"Serão nomeados pelos governadores dos 
Estados ou dos Territórios os prefeitos dos 
Municípios que a lei federal, mediante parecer do 
Conselho de Segurança Nacional declarar bases ou 
portos militares de excepcional importância para a 
defesa externa do País" 

Quer dizer: A Constituição atribuiu ao 
Congresso Nacional a decisão sobre o assunto. 
Justamente por isso é que estamos lutando, na 
Câmara dos Deputados, e lutaremos aqui, no 
Senado Federal, contra o excesso que há no pedido. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Entendo que V. Exª 
deve corrigir o que afirmou no inicio do seu discurso, 
quando declarou que o projeto fere a Constituição. 
Não fere em absoluto de vez que permite assim se 
proceda. 

O SR. CARLOS PRESTES: – O projeto fere a 
Constituição, Sr. Senador no seu espírito, que é o da 
autonomia municipal. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Absolutamente não 
fere. 

O SR. CARLOS PRESTES: – Admite a 
Constituição, como exceção, que certos 
municípios, indispensáveis à defesa nacional, a 
critério do Conselho de Segurança, ou por 
 

lei, sejam considerados bases militares. 
O SR. IVO D'AQUINO: – O que V. Exª poderá 

discutir será a conveniência ou não do projeto. 
O SR. CARLOS PRESTES: – Fiz referência 

ao caráter excessivo da proposição da Câmara dos 
Deputados. Ela fere o espírito da Constituição, que 
assegura a mais completa autonomia municipal. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Não fere a 
Constituição, absolutamente: ao contrário, o espírito 
da Constituição inclina-se no sentido de estabelecer 
essas normas. Compete ao Congresso examiná-las. 

O SR. CARLOS PRESTES: – V Exª conhece 
o artigo constitucional? 

O SR. IVO D'AQUINO: – Conheço. 
O SR. CARLOS PRESTES: – E' uma 

restrição, é uma limitação é, mesmo uma exceção. 
Fundamental é o espírito da lei, no sentido da 
autonomia municipal. 

O SR. IVO D'AQUINO: – A Constituição deve 
ser interpretada de acôrdo com as regras da 
hermenêutica. V. Exª não pode interpretá-la, fazendo 
um dispositivo absorver outro. O que V. Exª pode 
considerar é a conveniência, ou não, do projeto. 

O SR. CARLOS PRESTES: – Afirmei que o 
projeto fere o espírito da Constituição naquilo que é 
assegurado no artigo 28, a autonomia dos 
municípios. 

E' inadmissível considerar que para a defesa 
externa do País seja necessário cassar a autonomia 
de municípios tão importantes, como os de Pôrto 
Alegre e Recife. 

Sr. Presidente, o projeto virá a esta Casa, 
oportunamente, e desde já peço a atenção dos 
meus pares para a solicitação que nos faz a 
Assembléia do Estado do Rio Grande do Sul, no 
sentido de que seja examinado com atenção, o que 
há de exagero na lei em aprêço. (Muito bem; muito 
bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Ninguém mais 
pedindo a palavra e não havendo ordem do dia, 
levanto a sessão, designando para a de amanhã a 
seguinte: 
 

ORDEM DO DIA 
 

Trabalho das comissões. 
Levanta-se a sessão às 15 horas. 

 



136ª SESSÃO, EM 3 DE OUTUBRO DE 1947 
 
PRESIDÊNCIA DOS SENHORES NEREU RAMOS, PRESIDENTE; E MELLO VIANA, VICE-PRESIDENTE 
 

Às 14 horas comparecem os Srs. 
Senadores: 

Alvaro Maia. 
Waldemar Pedrosa. 
Severiano Nunes. 
Augusto Meira. 
Victorino  Freire. 
José Neiva. 
Mathias Olympio. 
Ribeiro Gonçalves. 
Plínio Pompeu. 
Adalberto Ribeiro. 
José Américo. 
Cicero de Vasconcellos. 
Góes Monteiro. 
Maynard Gomes. 
Aloysio de Carvalho. 
Atílio Vivacqua. 
Henrique de Novaes. 
Santos Neves. 
Hamilton Nogueira. 
Carlos Prestes. 
Mello Vianna. 
Levindo Coelho. 
Euclydes Vieira. 
Dario Cardoso. 
Flavio Guimarães. 
Arthur Santos. 
Ivo d'Aquino. 
Lucio Correia. 
Ernesto Dornelles. 
Salgado Filho. 
Camilo Mercio (32). 
O SR. PRESIDENTE: – Acham-se 

presentes 32 Srs. Senadores. Havendo número 
legal, está aberta a sessão. Vai-se proceder à 
leitura da ata. 

O Sr. 2º Suplente – (servindo de 2º 
secretário) procede à leitura da ata da sessã 
anterior, que, posta em discussão, é sem debate 
aprovada. 

O Sr: 3º Secretário (servindo de 1º), lê o 
seguinte: 

 
EXPEDIENTE 

 
Mensagem nº 115, de 1947: 
Senhores Membros do Senado Federal. 
1. De acôrdo com o artigo 126 da Constituição, 

venho submeter à aprovação do Senado Federal a 
escolha que fiz do Dr. Luiz Gallotti, para ser nomeado 
procurador geral da República. 

2. O cidadão por mim escolhido satisfaz os 
requisitos indicados no artigo 99 da Constituição; é 
brasileiro, maior de trinta e cinco anos, e possui notável 
saber jurídico e reputação ilbada, já demonstrados nos 
diferentes cargos que exerceu. É Procurador da 
República no Distrito Federal, foi Procurador Geral da 
República interino, e atualmente exerce a Sub-
Procuradoria Geral da República. 

Rio de Janeiro, em 3 de outubro de 1947. – 
Eurico G. Dutra. 

À Comissão de Constituição e Justiça. 
O SR. PRESIDENTE: – Está finda.a leitura do 

Expediente. 
Tem a palavra o Sr. Hamilton Nogueira, orador 

inscrito. 
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Sr. Presidente, 

há precisamente um século nascia, nesta cidade, 
Carlos Maximiniano Pimenta de Laet, uma das mais 
fortes personalidades do cenário intelectual do Brasil. 

Tive a felicidade de conhecer nos derradeiros dias 
de sua vida êste homem notável, cuja inteligência não foi 
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atingida pelo tempo, pois, aos oitenta anos, possuia o 
mesmo ardor, o mesmo entusiásmo, a mesma 
agilidade dos tempos da maturidade e da 
adolescência. 

Como polemista, dos maiores da lingua 
portuguesa, esgrimia com homens da envergadura de 
um Camilo Castelo Branco, de um João Ribeiro e, 
mais tarde ao fim da vida, com êsse outro grande 
católico que foi Jackson de Figueiredo. 

Espírito poliforme, é difícil dizer-se sob que 
aspecto foi maior porque Laet foi grande em tudo, 
professor de matemática, engenheiro formado pela 
Escola Politécnica, distinguiu-se, sobretudo no setor 
das letras. Como jornalista, não conheço no Brasil 
quem tenha tido atividade maior e mais brilhante. 
Cronista do Império, e depois, da República – quando 
as suas obras forem publicadas – poderemos ter uma 
paisagem de todos os movimentos intelectuais do 
Brasil desses dois períodos. Estilista dos mais 
cintilantes e possuindo estilo próprio, conservava tôdas 
as suas crônicas sob aquela verve, aquela ironia, 
aquêle admirável senso de "humor". 

As centenas de escritos, publicados por Carlos 
de Laet, Sr. Presidente, são verdadeiras jóias literárias. 
Quaisquer de seus editoriais podem fazer parte de 
uma. antologia. 

Escolhi precisamente aquêle em que se casam a 
sua inteligência, o seu senso de "humor", a sua 
combatividade, a sua fidelidade à Monarquia e à Igreja 
Católica, analizando, porém, tudo com o espírito de 
homem livre, que êle era, porque só a verdade liberta, 
Carlos de Laet, foi, sobretudo, um homem livre. 

Escolhi êste artigo por ser de crítica parlamentar. 
Refere-se a discussão, havida na Câmara dos 
Deputados, a respeito do orçamento do exterior. 

Certo deputado levanta uma questão de ordem 
e passa-se a falar sôbre assunto completamente 
estranho – coisa que acontece ainda em nossos dias 
– começou-se a falar sôbre teologia, e sôbre a origem 
divina do poder estabelecendo-se discussão com o 
fim de esclarecer se a Igreja Católica apoiava a 
Monarquia ou a República. Quando discursava 
Francisco Bernardino, um seu colega deu um aparte 
realmente interessante: – "Acho que a Igreja 
 

Católica é pela Monarquia, porque os sacerdotes 
usam corôa". 

Laet escreveu uma esplendida crônica a 
respeito de política e teologia. Julgava que devia 
entrar na matéria começando pelo orçamento. 

Diz êle: 
(lê) 
"Realmente para o discutir, só embrenhando-

se a gente pelos intermundios onde a política pega 
com a teologia... Discutamos o orçamento do 
exterior. 

A Igreja, meus caros srs. deputados essa 
mesma igreja em que V. Exas. foram todos 
batizados, mas cujo catecismo desaprenderam 
quando, Adjuvante Diabole, se meteram a servir o 
filosofismo – nunca; abosolutamente nunca, impôs 
a nenhum dos fiéis a obrigação de ser monarquista 
ou republicano. 

A doutrina católica que, não havendo 
verdadeiramente poder que não venha de Deus, 
todavia o Soberano Senhor de tôdas as causas não 
deu imediatamente a nenhum homem o poder ou 
autoridade antes que esta lhe houvera sido 
transferida, ou por uma instituição ou por uma 
eleição humana. Assim, ipsis verbis, o explica 
Suarez (Def. Fidel, I, III, C. VI) – Suarez, um copioso 
tratadista que mais escreveu e demonstrou do que 
tôda a Câmara de V. Exas, o poderia fazer em 
muitos séculos. 

Êste modo de ver é bem diverso do da escola 
protestante, inaugurada por Crammem, logo após a 
sagração de Henrique VIII da Inglaterra e 
posteriormente propugnada pelos sucessores dêsse 
monarca; – escola que bem alto proclamou o 
caráter absolutamente divino da realeza e a 
onipotência dos príncipes, com total postergarção 
dos direitos dos povos e da consciência e dignidade 
humanas. Dêste modo, Exmos. Senhores, quando 
V. Exas. em seus discursos e escritos, atacam o 
catolicismo, acreditando que nêle se acha a 
doutrina da submissão estúpida e cega aos 
soberanos, como imediatos "representantes da 
Divindade, – dão a prova mais deplorávelde 
 não haverem estudado a questão, con- 
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tentando-se de repetir as fôfas declamações 
dos revolucionários ateus, que lá têm suas 
razões para, de preferência, agredir a Igreja 
Católica. 

Ficam, pois, V. Exas. agora sabendo qual 
o princípio fundamental da minha, da sua, da 
nossa Igreja, no tocante ao govêrno civil; e, 
admitindo êsse princípio, não lhes custará 
entender que à mesma Igreja são indiferentes 
as formas de govêrno, desde que respeitem os 
princípios da justiça e se apliquem aos legítimos 
interêsses do povo. 

V. Exas. salvo – raras execeções, não 
lêem Encíclica, não lêm bulas, não lêm o 
catecismo, não lêm coisa nenhuma, pôsto que 
frequentes vezes opinem sôbre matéria de 
religião; mas se os pagodes oficiais lhes 
deixassem tempo para o estudo, eu lhes pediria 
que sôbre o caso ponderassem as palavras de 
Leão XIII, na sua Encíclica Diuturnum Illud, de 
29 de junho de 1881, a qual de certo não 
conhecem porque, se a tivessem lido, não 
estariam agora a disputar se a Igreja é 
republicana ou monarquista. 

Eu não sei se VV. Exas. na sua maior 
parte, estudaram o latim, para traduzir sem 
grande esfôrço, mas em todo caso aqui lhes 
ponho o original, prudentemente escoltado da 
tradução, esta para os esquecidos da língua-
mãe aquêle para os que entendendo-a possam 
verificar que não altero o texto, Disse Leão XIII:  

Estou entre aqueles que não sabem latim, 
de maneira que leio apenas a tradução: 

"Não há razão por que pela Igreja não 
seja aprovado tanto o supremo govêrno de um 
só home, como o de mais, contanto que justo 
seja, e aplicado ao interêsse comum. Pelo que, 
ressalvando-se a justiça, não é proibido aos 
povos adotarem aquela forma de govêrno que 
mais adequada convenha à índole dos mesmos 
povos, ou às instituições e aos costumes de 
seus maiores". 

Nada mais claro. Sêde monarquista ou 
republicano, segundo melhor entenderdes – diz 
às Nações o Pai da cristandade; – mas 
 

não esqueçais que todo  govêrno deve assentar na 
justiça e no interêsse legítimo da sociedade". 

Sr. Presidente trata-se de um grande jornalista. E 
parece que estamos assistindo a acontecimento dos 
nossos dias e vendo como certas formas políticas, 
certas ideologias que se dizem senhoras da 
cristandade, querem utilizar-se do cristianismo para 
impor seus princípios. 

Carlos de Laet, entretanto, monarquista, 
convicto, fiel à monarquia em tôda a sua vida, homem 
livre, de consciência cristã das mais puras e lúcidas, 
mostrava como tôdas as formas políticas são justas 
desde que imponham o primado da justiça e procurem 
realizar o bem comum. 

Uma das facetas mais interessantes do 
temperamento de Carlos de Laet era a do polemista. 

Esgrimiu com Camilo Castelo Branco numa 
polêmica, na qual não houve vencedor nem vencido, 
em que êle defendeu nosso grande Fagundes Varela. 
Travou célebre polêmica com João Ribeiro e, no fim da 
vida com Jackson de Figueiredo. 

Eram dois católicos militantes da mesma índole e 
sustentaram suas convicções com todo ardor. 

Convém recordar, nêste momento o artigo 
admirável que Jackson de Figueiredo escreveu após a 
morte dêsse grande lutador, que defendeu a verdade 
sob todos nós seus aspectos. 

Entre todos nós ficou, da passagem de Carlos de 
Laet, a recordação de seu espírito irônico e de seu 
programa. Foi êle o nosso Rivarol e é pena que êsses 
epigramas não estejam todos reunidos num livro: É 
preciso saber, todavia, o que é, o que não é de Laet. Há 
muitas coisas que se lhe atribuem e não sabemos se, 
realmente, lhe podem ser imputadas. 

Assim; por exemplo, contam que êle comentava 
os longos discursos e as intermináveis conferências que 
Rui Barbosa pronunciava. Certa feita, no Liceu Literário 
Português, numa sessão comemorativa a Camões, Ruí 
Barbosa proferiu longa conferência, que durou várias 
horas, Carlos de Laet, fazendo a crônica, dizia: "A 
conferência começou às nove horas da noite e às 
quatro da madrugada, com alívio geral da assistência, 
morreu Camões". 

Ouvi diversas conferências de Rui Barbosa, 
 e, de fato, eram orações lon- 
  



– 47 – 
 

gas, mas tão grandes influências exerciam sôbre os 
moços de minha época que não contávamos o 
tempo. 

Vários outros epigramas surgiam diàriamente, 
semelhantes aos de outro espírito ferino e brilhante, o 
embaixador Gastão da Cunha, que não deixou uma 
página escrita e não se sabe se são verdadeiramente 
dele tais epigramas. E assim passou na vida êsse 
homem a distribuir centelhas do seu espírito. 

Não foi, como muita gente pensa, um 
destruidor, senão um construtor, um crítico, um 
defensor da civilização brasileira no que ela possui de 
maior, de mais puro. Foi também, um defensor da 
Igreja, talvez o maior defensor que a Igreja tenha tido 
nessa fase de transição entre o Império e a 
República. 

Quando lemos aquêle magnífico livro de 
Joaquim Nabuco, temos saudade de um Brasil que 
não conhecemos, tal a grandeza daqueles homens, 
extraordinários que integravam o Senado do Império. 
E eu, que conheci Laet, tenho saudade de um Brasil 
que conheci, de homens .de sua estirpe, de homens 
que viviam pelo espírito, afirmavam o espírito e não 
negavam o espírito e que irradiavam em tôrno de si 
tôdas as centelhas da sua rara inteligência. 

Sr. Presidente, um Senador desta cidade não 
poderia deixar passar sem reparo esta data que 
assinala a vida de uma das pessoas que possuiram 
alma das mais vivas, porque Laet foi o tipo da alma 
viva, de alma viva como escreveu Gogol, naquele 
livro misterioso "Almas Mortas" "Sêde alma viva", 
almas que se interpenetram, almas que se possam 
estabelecer esta fraternidade do Cristo em nossa 
civilização". 

Laet foi uma dessas almas e êle é uma ponte 
entre o Império e a República, trazendo até nós as 
grandes verdades cristãs que serviram para 
consolidar a civilização brasileira. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem, muito 
bem. Palmas). 

O SR: PRESIDENTE: – Continua a hora do 
expediente. 

Tem a palavra o Senador Ivo d'Aquino, 
segundo orador inscrito. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Sr. Presidente, como 
todos sabem, está em foco, no Senado da República, 
o projeto de extinção de mandatos. 

Não é pròpriamente, sôbre o projeto  
que desejo falar, mas como no espírito público  
pode haver certa confusão a respeito do assunto 
quero deixar bem claro, no que vou expôr,  
que há meses, o Tribunal Superior Eleitoral, 
aplicando um dispositivo da Constituição da 
República, cassou o registro do Partido Comunista 
Brasileiro. 

O projeto apresentado a esta Casa em nada 
modificou a competência do Poder Judiciário no 
apreciar a matéria, e o que. deve ficar bem claro é o 
seguinte: O Tribunal Superior Eleitoral, quando 
soberanamente, usando de uma das suas 
competências constitucionais, decidiu cassar o 
registro do Partido Comunista Brasileiro, nada mais 
fez do que cumprir um dispositivo da Constituição 
da República. 

Pode haver divergência, de ordem doutrinária 
sôbre se o Tribunal Superior Eleitoral decidiu bem 
ou mal. O que é iniludível porém, é que usou de 
competência legal para se pronunciar pela cassação 
dêsse registro Quando aquele Tribunal proferiu a 
decisão, nos meios judiciários desta capital agitou-
se a questão de saber se êsse órgão da Justiça 
Eleitoral havia cumprido ou não a Constituição, ou 
ainda, tê-la interpretado bem ou não. 

Nessa ocasião, a "Gazeta Judiciária", que se 
pode dizer é órgão oficioso da classe dos 
advogados da Capital Federal, teve oportunidade de 
pedir a opinião de diversos juristas, a fim de que se 
manifestassem a respeito. 

É Sr. Presidente, o que venho trazer ao 
conhecimento do Senado, lendo o que foi publicado 
naquele órgão do dia 31 de maio do corrente ano. 

O título é o seguinte: "Gazeta Judiciária" ouve  
a opinião de alguns dos mais autorizados juristas 
brasileiros". O texto é o que passo a lêr: 

"Com a recente decisão do Tribunal Superior 
Eleitoral, determinando o cancelamento do  
registro do Partido Comunista do Brasil, houve  
muita gente, mesmo fora das hostes bolchevistas, 
que se manifestou contra aquela alta côrte da  
justiça Eleitoral irrogando-lhe, sem maior exame,  
a eiva da inconstitucionalidade. A imputação,  
de modo algum, não nos parecia e não nos parece 
justa. Todavia, em um julgamento de  
tão alta relevância, é sempre prudên- 
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cia e de bôa ética ouvir a palavra daqueles que têm 
bastante autoridade para dar sanção a qualquer das 
correntes de opinião, uma vez que estas, 
principalmente em matéria sujeita às paixões 
partidárias, nem sempre se formam no sentido da 
verdade e da justiça. É claro que isto não implica em 
uma negação da autoridade dos ilustres membros do 
Tribunal Superior Eleitoral. Uma sentença, fundada 
na hermenêutica de um têxto legal que se aplica pela 
primeira vez, pode suscitar dúvidas no espírito da 
opinião pública, especialmente quando esta, 
dominada por interesses contrários, não se mostra 
capaz de situar-se acima das paixões e 
ressentimentos. 

Conquanto convencidos de que no caso do 
rumoroso julgamento de que resultou o fechamento 
do P. C. B., houvesse exata aplicação do art. 141, § 
13, da Constituição de 18 de setembro, procuramos 
ouvir a opinião daqueles que melhor e mais 
autorizadamente podiam opinar sobre a magna 
questão, na certeza de que assim estariamos 
cooperando para o fortalecimento da convicção da 
corrente, para a qual convergissem, de preferência, 
as opiniões emitidas pelos juristas, ouvidos nêsse 
rápido inquérito. 

A primeira opinião publicada a êsse respeito, 
na entrevista concedida à "Gazeta Judiciária", é a do 
Sr. Ministro Bento de Faria, de quem é excusado, 
nesta Casa, exaltar a personalidade, competência e 
alta capacidade jurídica. Por êsse motivo, passo ler, 
simplesmente, o que S. Excelência disse a respeito 
da decisão daquele Tribunal. 

Eis a sua resposta: 
"A decisão do Tribunal Superior Eleitoral, 

ordenando o fechamento .do Partido Comunista, 
assentou na prova posterior ao seu registro, pela 
qual ficará demonstrado a sua finalidade oculta de 
enfrentar a Constituição Nacional para cumprir o. 
regime político por ela estabelecido, implantando 
nova forma de Govêrno, consoante a orientação de 
certo credo estrangeiro. 

Assim sendo, não há como discutir a 
legalidade e justeza daquêle julgamento em face do 
artigo 141, § 13, do vigente Estatuto Político, 
segundo o qual, 

"é vedada a organização, o registro ou o 
funcionamento de qualquer partido político cujo 
programa ou ação contrarie o regime democrático, 
baseado na pluralidade dos partidos e na garantia 
dos direitos fundamentais do homem". 

Admitidos, como foram, a organização e 
registro do aludido Partido, o seu funcionamento 
pode, portanto, ser impedido quando a ação política 
desenvolvida vise derribar a Federação e a 
República nos vigentes moldes da sua instituição. 

Pouco importa a sua anterior admissão ao 
registro, mediante a apresentação de um programa 
aparentemente regular, dês que o aludido 
funcionamento, que havia de ser, necessàriamente 
posterior, revelou o desenvolvimento de atividades 
colidentes com a respectiva formulação e realizam 
ameaças impedientes da existência dessa 
organização, que, por tal forma, não só contraria o 
regime democrático como oferece perigos à sua 
vida. 

Não há direitos absolutos e, por conseguinte, o 
– registro – em questão não poderia ser invocado 
como direito adquirido, simplesmente porque 
ninguém pode obtê-lo contra – a ordem pública, ou 
seja contra a Lei fundamental do País. 

Se a própria Constituição não tolera a vigência 
das leis que lhe sejam contrárias, como havia de 
permitir a subsistência de qualquer partido político 
que pretenda suprimi-la e as suas organizações, por 
processos inconfessáveis? 

Consentir, portanto, na sua ameaça,  
pela forma apurada e afirmada pelo Tribunal, 
importaria em colocar-lhe por cima a liberdade que 
ela própria condiciona para permitir e assegurar-lhe o 
exercício. 

Certo que a – liberdade – vale mais do  
que a própria vida; sem ela o homem deixaria de ser 
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pessoa para se transformar em coisa. 
Mas, por isso mesmo, para não degenerar na 

consagração de uma licença malsã, que diminue ou 
pode suprimir as seguranças do regime e o respeito 
às suas leis, que dissolve os costumes e afugenta o 
escrúpulo, é justamente o direito que exige a mais 
cuidada fiscalização e o mais perfeito policiamento 
(Ac. do Supremo Tribunal Federal, de 12 de abril de 
1926, do habeas-corpus nº 17.254). 

Fora da lei não se compreende, pois, o – 
direito de liberdade, que deve ser assegurado a 
todos que habitem o território nacional, nacionais ou 
estrangeiros, mas sem a possibilidade de lhes 
reconhecer o direito de comprometer a existência- 
política do Brasil (Ac. do Supremo Tribunal Federal, 
de 5 de novembro de 1934, no hábeas-corpus nº 
26.605). 

Tenho, portanto, para mim, que o referido 
Tribunal, resguardando, como lhe cumpria, as 
instituições políticas nacionais, manteve o respeito à 
sua Lei Magna e defendeu a vida livre do povo 
brasileiro. 

Rio, 30 de maio de 1947". 
Ainda a êsse respeito se manifestou o ilustre 

presidente do Conselho Federal da Ordem dos 
Advogados do Brasil, Dr. Augusto Pinto Lima, que 
emitiu os seguintes conceitos: 

"Ao quesito formulado, respondo 
afirmativamente. 

– O art. 141 da Constituição dos Estados 
Unidos do Brasil assegura aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade dos 
direitos concernentes à vida, à liberdade, à 
segurança individual e à propriedade. Êsses 
princípios eternos do direito, que dignificam a 
personalidade humana, são a expressão mais clara 
da cultura dos povos civilizados, que repelem a 
fôrça como govêrno e proclamam a liberdade como 
apanágio das instituições políticas. 

Só êsse enunciado demonstra a aplicação 
exata, pelo Egrégio Tribunal Superior Eleitoral, do § 3º, 

 

do art. 141, da Constituição em vigor. 
No § 13 vem especificada a limitação 

constitucional dos direitos assegurados, a brasileiros 
e a estrangeiros residentes no País, cuja 
inviolabilidade é assegurada pelo art. 141. Com 
efeito, seria o suicídio da democracia o permitir  
a organização, o registro ou o funcionamento  
de um partido – no caso o comunista – cujo 
programa ou ação contrarie o regime democrático, 
sacrificando a garantia dos direitos fundamentais do 
homem. 

Não vale dizer-se que o Partido Comunista já 
estava registrado como partido militante, porquanto, 
em qualquer tempo, por qualquer circunstância ou 
por fato superveniente, em defesa da democracia 
contrariada, assistia, ou melhor, cumpria aos 
tribunais, velando pelo respeito à Constituição, 
cassar o mandato de uma agremiação política 
atentatória da pureza e da beleza do regime 
democrático. 

Numa sociedade cristã, liberal e formada no 
culto do direito, o comunismo é um corpo estranho, 
perturbando a saúde do organismo social, e estirpar 
êsse cancro político é um serviço de salvação 
pública, pois no momento a maior calamidade no  
Brasil é esse partido, que, sem presidente ostensivo 
e sem a bandeira nacional, desafia a longanimidade 
do Govêrno, já culpado de o ter permitido funcionar 
contra os interêsses nacionais. Já tarde veio a morte 
dessa associação, cujos mandatários, com a 
extinção do Partido pelo tribunal competente, nada 
mais exprimem no cenário político nacional. 

– Que representação tinham eles? – A do 
partido, sob cuja legenda foram eleitos. 

As sobras partidárias deram a candidatos de 
outros partidos a derrota, incorporando os votos a 
um partido cujas idéias condenavam, com 
consequência irrisória dos votos que obtiveram 
aproveitarem a seus adversários. 

Confiamos que, serenados os  
horizontes políticos, se convença o 
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eleitorado brasileiro da conveniência de eleger 
homens bons, obedientes a Deus, amigos da 
liberdade e patriotas sinceros". 

Rio, 27 de maio de 1947. 
Na mesma ordem de idéias, deram seus 

seus pareceres – que deixo de ler, nesta sessão, 
porque o tempo não mo permite – dois eminentes 
juristas, os Drs. Oscar da Cunha e Edmundo de 
Miranda Jordão. 

Entretanto, Sr. Presidente, requeiro sejam 
êsses pareceres transcritos ao pé da exposição 
que venho fazendo, e que pretendo terminar ainda 
com o parecer do ilustre jurista brasileiro, a cujo 
respeito não pode haver dúvida alguma, tal o seu 
passado, tais os cargos que desempenhou, no 
exercício da ciência e da arte do Direito, o 
eminente Ministro Eduardo Espínola. 

Diz S. Ex.ª em seu parecer: (lê) 
"Considero aqui apenas o aspecto jurídico 

da questão, sem qualquer apreciação referente à 
situação política. 

Nos têrmos do art. 119, I, da Constituição 
de 18 de setembro entre as atribuições da justiça 
eleitoral compreendem se – o registro e a 
cassação de registro dos partidos políticos. 

Determina o art. 141, § 13 "E' vedada a 
organização, o registro a qualquer partido político 
ou associação, cujo programa ou ação, contrarie 
o regime democrático..." 

O Tribunal Superior Eleitoral registrou o 
partido comunista em face dos elementos 
fornecidos, na persuasão da estarem nos moldes 
legais a sua organização e a sua atividade 
política. 

Pode-se alegar que esse registro constitui 
um direito adquirido, assegurado pelo art. 141, § 
3º, da mesma Constituição. 

Assim será; mas, em primeiro lugar, poderia 
esse registo, ser cassado, desde que se 
verificasse fraude ou simulação nos meios 
empregados para ser êle obtido. 

Além disso, poderia manifestar-se  
depois do registro o funcionamento,  
ou a organização, em contraste com o  
regime democrático, caso em que igualmente 
 

 

Compete ao Tribunal Eleitoral cassar o registro 
concedido. 

A se falar em direito adquirido, está êle 
subordinado à condição resolutiva de não infringir o 
dispositivo constitucional. 

Se o Tribunal Superior Eleitoral, em sua 
soberana apreciação dos fatos e circunstâncias, 
apurou tratar-se de um partido "cujo programa ou 
ação contraria o regime democrático", é fora do 
qualquer dúvida que deu exata aplicação ao art. 141, 
§ 13, da Constituição de 18 de setembro de 1946. 

Sabem os Senhores Senadores quem assina 
esse parecer? 

O Sr. Ministro Eduardo Espínola. 
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Não há 

nenhuma contradição nos dois pareceres. 
O SR. ARTHUR SANTOS: – O conteúdo de 

ambos é completamente diverso. Não há, pois, 
contradição. Peço a palavra. 

O SR. IVO D,AQUINO: – Era o que tinha a 
dizer, Sr. Presidente. 
(muito bem; muito bem. Palmas). 

Declarações dos Senhores Oscar da Cunha e 
Edmundo de Miranda Jordão, a que se refere, em 
seus discurso o Senhor Senador Ivo d'Aquino. 

– Não é preciso possuir especializado 
conhecimento de direito para responder 
afirmativamente. Basta ler o inciso citado para, desde 
logo, ter-se presente o propósito da legislador. 

A Constituição veda a organização o registo e 
o funcionamento de qualquer partido político ou 
associação cujo programa ou ação contrarie o regime 
democrático e, para a Constituição, regime 
democrático é o que se basea na pluralidade dos 
partidos e na garantia dos direitos fundamentais do 
homem. 

O partido comunista brasileiro, assim 
impropriamente chamado, pois que é uma 
organização partidária chefiada por um estrangeiro e 
obedece a postulados soviéticos, e, em verdade é 
fração no Brasil, do único partido dominante na 
Rússia, é, evidentemente, uma organização que 
violenta e transgride o preceito constitucional. 

Não devera ter sido registrado. 
Mas, se o foi, a cassação do seu 
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registo e seu consequente fechamento se 
impuzeram em face do preceito constitucional, pois a 
ninguém, no Brasil, e muito menos ao Tribunal 
Eleitoral, seria lícito ignorar que a organização 
soviética sòmente um partido admite, e tem a 
respeito dos direitos fundamentais do homem uma 
concepção que aberra do mais comezinho conceito 
da liberdade humana. 

Aplicando o art. 141, § 13, da Constituição, o 
Tribunal Eleitoral obedeceu aos ditames da sua reta 
conciência jurídica; fez obra de justiça; de patriotismo 
e, sobretudo, de preservação de todo o patrimônio 
das nossas liberdades e da nossa civilização. 

E, se tal não fizesse, como poderia o Tribunal 
Eleitoral justificar perante a Nação a necessidade de 
sua existência? 

Rio, 8 de maio de 1947. – Oscar da Cunha. 
– A decisão do Tribunal Superior Eleitoral 

mandando cancelar o registro do Partido Comunista 
encontrou sem dúvida, pleno pronunciamento  
no art. 141, § 13, da Constituição Federal  
vigente. 

Em verdade, dispõe esse inciso constitucional 
ser vedada a organização, o registro ou o 
funcionamento de qualquer partido político ou 
associação, cujo programa, ou ação, contrarie o 
regime democrático, baseado na pluralidade dos 
partidos e na garantia dos direitos fundamentais do 
homem. 

Ora, pode-se admitir que o programa do 
Partido Comunista consubstanciado nos seus 
estatutos registrados anteriormente à promulgação 
da nossa Lei Magna de 18 de Setembro de 1946, 
aparentemente, não contrarie o regime democrático 
por ela organizado. Mas é incontestável que a sua 
ação no cenário nacional, desde a sua fundação, se 
baseia no comunismo russo, cuja lei fundamental é a 
Constituição Staliniana, aprovada pelo Congresso 
dos Soviet em 11 de junho de 1936 e logo publicada 
no dia seguinte, 12 de junho, no órgão Oficial 
"Izvestia" de Moscou. 

O seu art. 1º programa desde logo,  
que a União Soviética é o Estado socialista  
dos operários e camponeses, esclarecendo, no  
seu art. 2º, que a sua fundação política resultou da 
 

destruição do poder dos proprietários e capitalistas 
com a realização da ditadura do proletariado" – sic. A 
abolição da propriedade privada está expressa no 
seu art. 4º. E o único partido previsto expressamente 
na Constituição russa é o Partido Comunista. 

Ninguem, de boa fé, poderá contestar que o 
regime comunista não suporta a pluralidade de 
partidos nem compreende a propriedade privada, a 
qual é um direito considerado por todos os povos 
civilizados do mundo e que no Brasil é consagrado 
inviolável, tanto quanto a vida a liberdade e a 
segurança individual, e apenas está sujeito aos 
casos de desapropriação por necessidade ou 
utilidade pública, mas mediante prévia e justa 
indenização em dinheiro. 

O Chefe do Partido Comunista na França, Sr, 
Thorez, que é sem dúvida, uma das personalidades 
mais autorizadas do comunismo fora da Rússia, 
declarou recentemente urbi et orbe que todos os 
partidos comunistas existentes nos diversos países 
do mundo – com os mesmos objetivos políticos – são 
dirigidos por um secretário geral, e têm como 
presidente de todos êles o Ditador Stalin, da União 
Soviética. 

O Partido Comunista do Brasil, destoando dos 
nossos demais partidos políticos e de tôdas as 
instituições e associações brasileiras em geral, tem 
como seu dirigente, no nosso País, também um 
secretário geral, e, assim, na opinião autorizada de 
Thorez é presidido por Stalin. O seu emblema e a 
sua bandeira são, aliás, os da Rússia Soviética, 
caracterizados pela foice e o martelo, consagrados 
expressamente na própria Constituição daquele país 
em seus arts. 143 e 144, tendo o lema expansionista 
internacional, como parte integrante do seu emblema 
constante desse mesmo artigo 143, propugnando a 
união de todos os proletários do mundo: "Proletários 
de todos os países, uni-vos". 

O título de secretário é bem característico, 
pois o seu significado mostra a tôda evidência  
que há alguem no partido que lhe é  
superior. Os dicionários da lingua portuguesa 
esclarecem que essa palavra é originária da latina  
secretus, e indica, como ensina Cândido  
de Figueiredo: o individuo que escreve a correspon- 
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dência de qualquer pessoa ou corporação, 
especialmente de personagens elevadas ou de 
funcionários superiores; aquele que guarda segredo 
de alguem; ministro. Caldas Aulete também define o 
secretário como o que escreve a correspondência ou 
as cartas e dá conta do estado dos negócios de 
algum alto personagem de particulares, de qualquer 
corporação ou repartição a seu cargo". Já o velho e 
clássico Morais, que era natural do Rio de Janeiro, 
no seu Dicionário publicado em 1813, em Lisboa, 
define o secretário como oficial de Tribunal, que 
escreve os despachos dêle, as cartas que se lhe 
mandam fazer e dá conta e razão do estado dos 
negócios da sua repartição; e acrescenta "há 
secretários de pessoas públicas”. Na definição do 
consagrado dicionarista português Fernando 
Mendes, “Secretário é o individuo encarregado de 
fazer a correspondência de alguma corporação ou de 
alguém; indivíduo confidente de alguém”. Também 
para os dicionaristas Antônio José de Carvalho e 
João de Deus a palavra secretário tem essa mesma 
definição, acrescentando: pessoa que escreve o que 
o outro lhe dita. Também os dicionaristas brasileiros 
Hildebrando Lima e Gustavo Barroso, no seu 
"Dicionário brasileiro de lingua portuguêsa", editado 
em 1939, revisto por Manuel Bandeira, José Batista 
da Luz, Antenor Nascentes, C. Melo Leitão, 
Francisco Venâncio Filho e C. Delgado de Carvalho, 
repetem a definição de Cândido de Figueiredo para a 
expressão: secretário. 

O argumento aduzido aqui e alhures de que 
um regime democrático como o nosso deve admitir 
quaisquer partidos, com o direito de pregação de 
quaisquer idéias, nos levaria ao absurdo de admitir a 
organização, o registro e o funcionamento de um 
partido anarquista, cujos estatutos contivessem 
princípios democráticos de ordem geral, mas cuja 
atuação, de acôrdo com o significado de sua 
denominação, fôsse a negação do princípio  
de autoridade, a falta de govêrno ou de chefe,  
a desordem, a confusão, a desmoralização,  
ou, ainda, se permitisse a vida de um partido  
que tivesse como objetivo a poligamia ou ainda 
nudismo para todos os homens e mulheres para  
que voltassemos aos tempos de Adão e Eva, com a 
 

subsistência de um direito natural único conseqüente 
abolição total das leis e das constituições. 

Como simples jurista brasileiro, não tenho 
dúvida em declarar que na decisão do Tribunal 
Superior Eleitoral teve exata aplicação o art. 141, § 
13, da Constituição de 18 de setembro de 1946. 

Rio, 28 de maio de 1947. – Edmundo de 
Miranda Jordão. 

O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do 
expediente. 

Tem a palavra o Senador Arthur Santos. 
O SR. ARTHUR SANTOS: – Senhor 

Presidente, pedi a palavra apenas para estranhar o 
processo usado pelo Sr. Ivo d’Aquino, lendo o 
parecer do Sr. Ministro Eduardo Espínola, proferido a 
respeito da cassação do registro do Partido 
Comunista. 

Fazendo essa leitura, quis S. Ex.ª opor êsse 
parecer – referente à assunto complemente diverso – 
ao proferido pelo eminente jurisconsulto com 
referência à cassação dos mandatos de 
parlamentares filiados ao Partido Comunista. 

A tese sustentada pelo Ministro Eduardo 
Espínola é a mesma que sustentei na Comissão de 
Constituição e Justiça, e defenderei neste Plenário, 
mostrando a diferença fundamental entre os dois 
institutos e os dois episódios. 

A cassação do registro do Partido Comunista é 
uma coisa; a cassação dos mandatos de 
parlamentares filiados a qualquer partido político, é 
outra completamente diversa. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Muito bem. 
O SR. ARTHUR SANTOS: – O propósito  

que levou o nobre Senador Ivo d’Aquino a ler,  
da tribuna, aquele parecer sôbre uma caso 
perempto... 

O SR. CARLOS PRESTES: – Entre à decisão 
do Supremo Tribunal Federal... 

O SR. ARTHUR SANTOS: – ...já decidido há 
mais de seis meses, não foi outro senão o de opor o 
parecer do Sr. Ministro Eduardo Espínola proferido 
no tocante à cassação dos mandatos dos 
parlamentares filiados ao Partido Comunista, à suas 
declarações a propósito da cassação do registro do 
Partido Comunista. 
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São dois fatos, duas situações, dois  

institutos completamente diversos. Sustentei  
na Comissão de Constituição e Justiça que,  
embora cassado o registro do partido, nem por  
isso poderiam ser cassados os mandatos  
dos parlamentares eleitos sob a sua legenda,  
porque os partidos políticos são órgãos de  
seleção e de debate de idéias, instrumento  
de propaganda e de investidura de mandatos 
políticos. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Muito 
bem. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – Eleitos, os 
parlamentares não têm com seu partido político 
senão compromisso de ordem moral. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – E 
ideológica. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – ...e ideológica, 
porque nós parlamentares eleitos sob  
qualquer legenda, somos representantes do  
povo brasileiro e não representantes de partidos 
políticos. 

E' esta a tese em debate versada no parecer 
irrefutável do Sr. Ministro Eduardo Espínola. 
Portanto, não compreendo e estranho que se venha 
lêr nesta assentada, um parecer proferido pelo 
eminente jurisconsulto brasileiro, uma das glórias do 
pensamento jurídico brasileiro. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Muito bem. 
O SR. ARTHUR SANTOS: – ...proferido sôbre 

matéria complemente diversa. 
O SR. IVO D’AQUINO: – V. Exa. permite um 

aparte? 
O SR. ARTHUR SANTOS: – Com todo o 

prazer. 
O SR. IVO D’AQUINO: – V. Exa. está levando 

a questão para um terreno em que não tive intenção 
de colocá-la. Se V. Exa. tivesse prestado atenção ao 
meu discurso, veria que afirmei ter havido grande 
exploração quando a justiça eleitoral proferiu seu 
veredicto a respeito da cassação do registro do 
Partido Comunista. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – V. Exa. devia ler 
o parecer naquela ocasião. 

O SR. CARLOS PRESTES: – As opiniões se 
dividiram naquele Tribunal. Não há voto expressivo a 
êsse respeito. 

O SR. IVO D’AQUINO: – O Sr.  
Senador Carlos Prestes várias vezes ale- 
 

gou nesta Casa que a decisão tinha ferido a 
Constituição. 

O SR. CARLOS PRESTES: – Feriu porque, foi 
uma decisão subjetiva. 

O SR. IVO D’AQUINO: – Li o parecer neste 
plenário, com o intuito de provar que a decisão não 
feriu a Constituição. Esta a minha tese. 

O SR. CARLOS PRESTES: – Do ponto de 
vista jurídico, tal cousa só aconteceria se os atos e o 
programa do partido fôssem realmente contrários à 
Constituição. Entretanto, nada ficou provado a êsse 
respeito. 

O SR. IVO D’AQUINO: – Referi-me à decisão 
do Tribunal Superior Eleitoral que foi combatida. 
Acusou-me o Tribunal de haver violado a 
Constituição com a decisão que proferiu. Estou 
demonstrando que juristas dos mais eminentes 
entenderam que o Tribunal interpretou bem a 
Constituição, ao proferir aquela decisão. 

O SR. CARLOS PRESTES: – Êste assunto 
não está mais em debate, por que se acha sujeito à 
decisão do Supremo Tribunal Federal. 

O SR. IVO D’AQUINO: – Qualquer outra 
interpretação que o nobre Senador Arthur Santos 
queira dar às minhas palavras estará deturpando o 
discurso que proferi nesta Casa. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – Não estou 
deturpando. 

O SR. IVO D’AQUINO: – Falei muito 
claramente. 

O SR. CARLOS PRESTES: – A intenção com 
que V. Exa, leu êsse parecer transpareceu 
claramente. 

O SR. ARTHUR SANTOS:  – Repito: não 
estou interpretando o discurso do Sr. Senador Ivo 
D’Aquino, porque compreendi como todos os 
Senhores Senadores a intenção com que S. Exa. fez 
a leitura do parecer e a fase final, em que sublinhou 
e declarou: sabe o Senado de quem é êste parecer? 
E' o do Sr. Ministro Eduardo Espínola. 

O SR. IVO D’AQUINO: – E é. 
O SR. ARTHUR SANTOS: – V. Ex.ª 

pretendeu estabelecer contradição entre pareceres 
que se referem a matéria completamente diferente. 

O SR. IVO D’AQUINO: – Absolutamente. V. 
Ex.ª está tirando das minhas palavras ilação que elas 
não podem ter. 

O SR. CARLOS PRESTES: – V. Ex.ª usa 
métodos de quem não dispõe de outros recursos. 
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O SR. IVO D’AQUINO: – Situei muito bem a 

questão. Meu desejo é sustentar que o Tribunal 
Superior Eleitoral decidiu que o Partido Comunista 
Brasileiro infringiu pela sua ação e pelo seu 
programa o artigo 141, § 13º da Constituição. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Não é a 
questão. 

O SR. CARLOS PRESTES: – Ninguem 
contesta isso. Foi decidido o assunto por três votos 
contra dois. Por três votos subjetivos. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – Esta tese não foi 
levantada a não ser pelo Sr. Senador Carlos Prestes. 
O que afirmei, na Comissão de Constituição e 
Justiça, foi que o Tribunal Eleitoral agiu dentro de 
competência expressa que lhe é traçada pela 
Constituição Federal. 

O SR. IVO D’AQUINO: – Se V. Ex.ª está de 
acôrdo comigo, não tem razão para se opôr ao que 
eu disse. 

O SR. CAMILO MÉRCIO: – Então, estamos 
de inteiro acôrdo. 

O SR. CARLOS PRESTES: – Foi decisão 
tomada por considerações subjetivas. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – Estou 
protestando e fiz reparos ao fato do nobre Senador 
Ivo d’Aquino ler a "Gazeta Forense", neste momento, 
pretendendo... 

O SR. CARLOS PRESTES: – De maneira 
insidiosa, colocar um parecer frente a outro. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – ...com a sua 
observação final, demonstrar contradição entre o 
parecer do Senhor Ministro Eduardo Espínola, 
publicado na "Gazeta Judiciária" e o do mesmo 
eminente jurisconsulto, referente à decisão dos 
mandatos dos deputados comunistas. 

O SR. IVO D’AQUINO: – V. Ex.ª é que está 
tirando essa ilação. Eu não disse isso. 

O SR. CARLOS PRESTES: – A ilação foi 
clara para todos nós. 

O SR. IVO D’AQUINO: – V. Ex.ª respondeu 
que o Tribunal Superior Eleitoral tinha infringido a 
Constituição. 

O SR. CARLOS PRESTES: – E' esta minha 
opinião, Sr. Senador Ivo d’Aquino. Continuo com ela. 
E os pareceres que V. Ex.ª leu hoje, absolutamente, 
não a contestam. 

O SR. IVO D’AQUINO: – Quer dizer que V. 
Ex.ª acha que o Tribunal Superior Eleitoral não 
decidiu bem. 

O SR. CARLOS PRESTES: – Êsses 
pareceres se colocam no ponto de vista estritamente 
jurídico de juízes que não conhecem os casos 
concretos. O fechamento do Partido Comunista  
foi decidido por três votos subjetivos. Não se  
aponta um só fato, um só ato concreto de haver êsse 
Partido incidido no parágrafo 13 do art. 141 da 
Constituição. 

O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os 
tímpanos): – Atenção! Está com a palavra o Sr. 
Senador Arthur Santos. 

O SR. IVO D’AQUINO: – Os pareceres  
dos Ministros Espínola e Bento de Faria  
apoiam êsses três votos. Era o que desejava 
explicar. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – Senhor 
Presidente, achei-me na obrigação de fazer esses 
reparos porque sustentei, na Comissão de 
Constituição e Justiça, justamente êsse ponto de 
vista. 

O SR. IVO D’AQUINO: – Não estou 
respondendo a V. Ex.ª, mas ao Senhor Carlos 
Prestes. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – Reconheço que 
a decisão do Supremo Tribunal Eleitoral foi proferida 
dentro da competência que lhe é traçada pela 
Constituição... 

O SR. CARLOS PRESTES: – Muito bem. 
O SR. IVO D’AQUINO: – Então estamos todos 

de acôrdo. 
O SR. ARTHUR SANTOS: – ...quando cassou 

o Registro do Partido Comunista. E' o que estou 
sustentando e também o que fêz o Ministro Eduardo 
Espínola no parecer publicado na "Gazeta 
Judiciária". 

O SR. IVO D’AQUINO: – Foi o que li. Não 
disse outra coisa. V. Ex.ª é que está tirando ilações 
de coisas que eu não disse. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – Sustento, Sr. 
Presidente, o mesmo ponto de vista esposado pelo 
Sr. Ministro Eduardo Espínola, no seu parecer. São 
fatos diversos – a decisão sôbre o registro do partido 
político e a cassação de mandatos de parlamentares 
– deputados ou senadores. Aquela é decisão 
proferida pela Justiça Eleitoral no exercício de suas 
funções específicas. 

O SR. IVO D’AQUINO: – Quem  
esta fazendo a comparação é V. Ex.ª.  
Não fiz comparação alguma. V. Ex.ª 
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é que está fazendo. Respondi ao Senador – Carlos 
Prestes, à referenda feita por S. Ex.ª sôbre a decisão 
do Tribunal Superior Eleitoral. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – Aceito, então, a 
explicação de V. Ex.ª. 

O SR. IVO D'AQUINO: – E' V. Ex.ª que está 
trasendo uma questão à qual, evidentemente não me 
referi. Estamos de acôrdo pelo menos, nós dois. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – Congratulo-me 
com V. Ex.ª e peço permissão para justificar esta 
minha atitude, porque sustentei na Comissão de 
Constituição e Justiça a tese de que a decisão sôbre 
registro do partido político nada tem que ver com a 
cassação de mandato de deputado ou senador eleito 
para a mesma legenda. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Nesse ponto 
discordo de V. Ex.ª. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – Conheço o ponto 
de vista de V. Ex.ª, autor do projeto que recebeu o 
seu nome – projeto Ivo d'Aquino – que procura 
cassar o mandato de parlamentares em virtude da 
cassação do registro do partido sob cuja legenda se 
elegeram. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Agora V. Ex.ª 
colocou bem a questão. Nesse ponto de que 
discordo de V. Ex.ª. E V. Ex.ª esta, porém, de acôrdo 
com o Sr. Ministro Espínola e comigo quando 
dizemos que a matéria a da competência do Tribunal 
e contra a opinião do Senador Carlos Prestes, 
quando a nega. 

O SR. CARLOS PRESTES: – Não se faz tal  
declaração, Sr. Senador. Diz-se que é da 
competência do Tribunal. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – Sem dúvida 
nenhuma. Aliás, na Comissão de Constituição e 
Justiça sustentei isso. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Foi lido aqui. 
Declara-se que o Tribunal interpretou bem a 
Constituição. Os pareceres dizem isso claramente. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – Assim sendo,  
Sr. Presidente, era êsse o reparo que me  
senti obrigado a fazer, menos em defesa da 
coerência do Ministro Eduardo Espínola – nome que 
não precisa de defesa por sua autoridade e 
dignidade... 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – (Muito bem). 

O SR. ARTHUR SANTOS: – ...mas em defesa 
do meu ponto de vista sôbre o assunto e que 
sustentei no plenário quando foi discutida a matéria. 
(Muito bem, muito bem. Palmas). 

O SR. CARLOS PRESTES: – Peço a palavra. 
O SR. PRESIDENTE: – Tem palavra, o nobre 

Senador. 
O SR. CARLOS PRESTES: (*): – S. 

Presidente, foi com grande satisfação que ouvi as 
palavras pronunciadas pelo nobre lider do P. S. D. 
Folgo em saber que S. Ex.ª deseja ir ao debate da 
questão sobre a cassação de registro do Partido 
Comunista. Essa necessidade mostra bem o quanto 
é frágil a posição de S. Ex.ª quanto à cassação de 
mandato de parlamentares. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Não vejo por que!  
O SR. CARLOS PRESTES:– Quanto aos 

pareceres, as opiniões lidas da tribuna pelo nobre 
Senador Ivo d'Aquino, terei ocasião, na próxima 
sessão, de voltar sôbre o assunto, a fim de explicar 
ao ilustre Senador o verdadeiro sentido da opinião 
dêsses jurisconsultos que, sem dúvida, se 
manifestam muito mais sôbre a competência do que 
sôbre a justiça ou correção da sentença. Terei 
ocasião de trazer ao plenário do Senado o que foi 
aquêle julgamento, o célebre julgamento dos três a 
dois, depois de uma série de ajeitamentos no 
Tribunal Superior Eleitoral, com a falta, inclusive, de 
seu Presidente, o Ministro José Linhares, que tinha 
obrigação de presidir e não presidiu a sessão. 

O SR. IVO D'AQUINO: – V. Ex.ª está 
insultando um dos mais dignos magistrados 
brasileiros. 

O SR. CARLOS PRESTES: – ...de que 
resultou um julgamento por três a dois, isto é, três 
votos subjetivos em oposição a dois objetivos, 
baseados em fatos e documentos. 

Os três juízes que condenaram o Partido 
Comunista não julgaram com a Constituição na mão; 
utilizaram-na para tornar vitoriosa as suas opiniões 
pessoais. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – V. Ex.ª 
permite um aparte? 
 
__________________ 
(*) Não foi revisto pelo orador. 
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O SR. IVO D'AQUINO: – Não é essa a opinião 
corrente. 

O SR. CARLOS PRESTES: – Ninguém mais do 
que eu respeita opiniões alheias. Mas no julgamento, o 
juiz não defende sua posição, sua opinião seu desejo. 
Assiste–lhe a obrigação de na base dos fatos, 
interpretar a Constituição. Foi o que não se fez. A 
decisão, nêste sentido, a injustiça contrária a Carta 
Magna e constituiu um erro político... 

O SR. IVO D'AQUINO: – Não é isso o que diz o 
Ministro Eduardo Espínola em seu parecer. 

O SR. CARLOS PRESTES: – ...já evidente para 
tôda a Nação. 

Tenho, agora, o prazer de ouvir o Senador 
Fernandes Távora. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – O nobre 
orador referiu-se, ao Ministro José Linhares – parece-
me – em tom um pouco pejorativo. 

O SR: IVO D'AQUINO:  – Muitíssimo pejorativo. 
O SR. VITORINO FREIRE: – E' injusto o juízo 

do ilustre orador. 
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Posso 

assegurar ao nobre orador que o Ministro José 
Linhares estava doente e, por isso não podia 
comparecer ao Tribunal. 

O SR. CARLOS PRESTES: – Se é pejorativo a 
culpa não a minha V. Ex.ª conhece a lei eleitoral? 
Sabe que o trabalho eleitoral tem precedência sôbre 
qualquer outro? Tenho notícia de que, ao mesmo 
tempo que faltava presidência do Tribunal Superior 
Eleitoral, o Ministro José Linhares presidia o Supremo 
Tribunal Federal. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – V. Ex.ª sabe 
que o Ministro Jose Linhares faltava a presidência do 
Supremo Tribunal Federal para tomar parte nas 
sessões do Tribunal Superior Eleitoral. 

O SR. CARLOS PRESTES: – Repito, Sr. 
Senador: V. Ex.ª há de concordar que a culpa não é 
minha, se o tom foi pejorativo; a culpa é do Ministro 
José Linhares, que não cumpriu seu dever. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – O Ministro 
José Linhares a um homem digníssimo. Se não 
compareceu aquela sessão foi porque sua saúda não 
lhe permitiu. 

O SR. CARLOS PRESTES: – Jamais, desta 
tribuna, ofendi a quem quer que fôsse. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Posso 
assegurar a V. Ex.ª que o Ministro José Linhares 
estava doente. Por conseguinte não podia comparecer 
ao Tribunal Superior Eleitoral. 

O SR. CARLOS PRESTES: – Como não podia 
comparecer, se presidia, na ocasião, o Supremo 
Tribunal Federal e se já haviam terminado as férias de 
S. Ex.ª? 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – E' injusta 
afirmação de V. Ex.ª. 

O SR. CARLOS PRESTES: – O julgamento se 
processou, sem o comparecimento de S. Ex.ª. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Asseguro ao 
nobre Senador, que o Ministro José Linhares não 
compareceu por se achar enfermo. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – O nobre orador 
considera que o eminente juiz devia comparecer 
enfermo? 

O SR. CARLOS PRESTES: – Não se trata de 
palavras. O Ministro José Linhares poderá ser o mais 
digno dos juízes. Nem estou tratando das qualidades 
pessoais de S. Ex.ª Trago simplesmente ao 
conhecimento do Senado um fato, e fatos, Srs. 
Senadores, não se desmentem com palavras: sómente 
com outros fatos. 

O SR. VITORINO FREIRE: – Desejo que  
fique constando o meu protesto o fato não é 
verdadeiro. 

O SR. CARLOS PRESTES: – Quanto à opinião 
dos ilustres jurisconsultos, hoje revelada à Casa, terei 
oportunidade, na próxima sessão, de, com voto e 
parecer nas mãos mostrar os pontos com que 
concordo, os de que discordo e por que assim 
procedo. O que ficou provado, da leitura hoje feita, em 
plenário, pelo nobre líder do P. S. D., é que são muito 
frágeis as arenas de S. Ex.ª para conseguir a 
cassação dos mandatos de parlamentares. 

O SR. IVO D'AQUINO: – V. Excelência o 
demonstrar oportunamente. 

O SR. CARLOS PRESTES: – Era o que tinha a 
dizer. 

O SR. PRESIDENTE: – Está finda a hora do 
expediente. 

Comparecem mais os Srs. Senadores: 
Azevedo Ribeiro. 
Apolônio Sales. 
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Ferreira de Souza. 
Marcondes Filho. 
Carlos Saboya. 
Duval Cruz. 
Georgino Avelino. 
Vespasiano Martins 
Etelvino Lins. 
Fernandes Távora. 
Pereira Moacyr. 
Clodomir Cardoso. 
Alfredo Neves (13). 
Deixam de comparecer os Srs Senadores: 
Vergniaud Wanderley. 
Novais Filho. 
Walter Franco. 
Pinto Aleixo. 
Pereira Pinto. 
Sá Tinoco. 
Andrade Ramos. 
Bernardes Filho. 
Roberto Simonsen. 
Pedro Ludovico. 
Alfredo Nasser.' 
João Villasbôas. 
Filinto Müller 
Roberto Glasser 
Francisco Gallotti. 
Ismar de Góes (16). 
São lidas, e sem debate aprovadas, as 

seguintes redações finais. 
 

PARECER 
 

Nº 311, de 1947 
 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º E' elevada para Cr$ 9.000,00 (nove mil 

cruzeiros) anuais, a gratificação de funções de Chefe 
de Seção do Fomento Agrícola, da Divisão de 
Fomento Agrícola do Departamento da Produção 
Vegetal do Ministério da Agricultura, no Estado de 
Minas Gerais, tendo em vista o disposto no Decreto-lei 
nº 6.288, de 23 de fevereiro de 1944. 

Art. 2º Para atender às despesas decorrentes da 
execução desta lei, é o Poder Executivo autorizado a 
abrir, pelo Ministério da Agricultura o crédito suplementar 
de Cr$ 3.600,00 (três mil a seiscentos cruzeiros) à 
Verba 1 – Pessoal – Consignação III – Vantagens – S-C 
09 – Funções gratificadas – do anexo 14, do orçamento 
geral da República para o exercício de 1947. 

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrario. 
A proposição vai a sanção. 

PARECER 
 

Nº 312, de 1947 
 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Na constituição dos Conselhos 

Penitenciários dos Territórios do Rio Branco, 
Amapá, e Guaporé, figurará, como único 
representante do Ministério Público o Promotor de 
Justiça da Comarca da sede. 

Art. 2º Revogam-se as disposições em 
contrário. 

A proposição volta á Câmara. 
 

PARECER 
 

 
N 313, de 1947 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º revogado o Decreto-lei nº 9.378, de 18 

de junho de 1946, e são conferidos poderes ao 
Ministro da Educação a Saúde, para regulamentar o; 
Salão Nacional de Belas Artes. 

Art. 2º O Poder Executivo é autorizado a  
abrir, ao Ministério, da Educação e Saúde, o  
crédito especial de Cr$ 429.000;00 (quatrocentos  
e vinte e nove mil cruzeiros) para atender as  
despesas com a realização, no corrente ano, do 
Salão a que se, refere o artigo primeiro, bem como 
para pagamento de parte de prêmios conferidas a 
artistas que dêle participaram, no ano de 1945, 
sendo Cr$ 286;000,00 (duzentos e oitenta e seis mil 
cruzeiros), para atender àquelas despesas, 
134.000,00 (cento e quarenta e três mil cruzeiros), 
para custeio dos prêmios. 

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

A proposição vai à sanção. 
O SR. PRESIDENTE: – Está, esgotada a hora 

do Expedente e a ordem do dia consta de Trabalho 
de Comissões. 

O SR. CARLOS PRESTES (*) (para 
explicação pessoal): – Senhor Presidente, 
confesso  
que é constrangido que venho à tribuna sinto-me 
porém, na obrigação de vir pronunciar algumas 
palavras sôbre fato que diz respeito aos estudantes 
brasileiros. 

Ha cêrca de dois ou três dias,  
jornais cariocas publicaram sensacio- 
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nais declarações de um Senador da República, 
contendo acusações cabidas e injustas ao Partido 
Comunista, bem como a minha pessoa. 

Por uma questão de princípio, não vou fazer uso 
da tribuna para tratar de assunto pessoal ou disputa 
partidária. O caso está entregue à opinião pública, que 
saberá julgá-lo. 

Sôbre a matéria, no entanto desejo ter o 
seguinte artigo publicado no "O Globo", de seis do 
corrente mês: 

"Causaram estranheza à classe estudantil as 
sensacionais manchetes dos vespertinos de ontem, 
provocadas pelas infelizes declarações do Senador 
Hamilton Nogueira, contra União Nacional dos 
Estudantes. Isto porque o referido parlamentar gozava 
da simpatia dos estudantes. 

A Senador Hamilton Nogueira afirmou que a 
UNE está eivada de comunistas. Tais palavras 
carecem de fundamento. A União Nacional dos 
Estudantes, congrega os alunos de tôdas as  
escolas superiores do país, acima de quaisquer 
distinções políticas. A afirmação de S. Ex.ª demonstra 
uma total ignorância dos objetivos das entidades  
da classe universitária. A atual diretorla da UNE foi 
eleita por longa margem de votos, num congresso em 
que se encontrava legitimamente representada tôda a 
classe estudantil brasileira e, até agora, não tem feito 
senão cumprir as resoluções do referido certame, 
como podemos, provar. Levando em conta a gravidade 
das acusações do Senador Hamilton Nogueira à União 
Nacional dos Estudantes, vanguardeira das lutas pela 
democracia em nosso País reptamos S. Ex.ª apontar e 
documentar qualquer atitude partidária, da atual 
diretoria. 

"A Campanha Nacional do Pró-Petróleo" foi 
lançada em obediência a uma determinação do décimo 
Congresso. Evidentemente, não perguntamos  
aos colegas que desenham as letras dos cartazes  
o credo político que professam. Isto seria absurdo. 
Porém, estamos certos de que as legendas que  
nêle figuram nada contém de partidárias. Frisamos 
que a UNE ainda não expressou ponto de vista  
sobre a exploração do petróleo e que os referi- 
 

dos cartazes se limitam a agitar a questão de interêsse 
para o nosso povo". 

"Acrescentamos, outrossim, que o colega 
Ernesto Bagdócimo negou que tivesse prestado 
qualquer informação a respeito ao Senador Hamilton 
Nogueira. 

Terminando estes esclarecimentos, queremos 
deixar bem claro que não serão palavras como as do 
Senador Hamilton Nogueira que poderão dividir e 
enfraquecer a classe estudantil. Os estudantes estão 
firmes e unidos e nada os afastará das normas diretrizes 
traçadas pela Declaração de Princípio e Programa 
Administrativo do recente 10º Congresso Nacional. 

Pela Diretoria, Roberto Gusmão, Presidente". 
O SR. HAMILTON NOGUEIRA (para 

explicação pessoal): – Sr. Presidente, estou à 
vontade, estou tranquilo para responder ao nobre 
Senador Carlos Prestes. 

O SR. CARLOS PRESTES: – Não é a mim que 
V. Ex.ª deve responder e sim à União Nacional de 
Estudantes. Quanto às insinuações, V. Ex.ª sabe que 
não quero referir-me a elas desta tribuna. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – V. Ex.ª como 
sempre, vai se arrepender. 

O. SR. CARLOS PRESTES: – V. Ex.ª me faz 
acusações. injustas. Tenho sempre tratado nesta 
Casa, a todos os Senhores Senadores, com o maior 
respeito. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Também tenho 
sempre respeitado V. Ex.ª V. Ex.ª foi quem provocou a 
questão aqui. Quem está com a palavra sou eu e V.Ex.ª 
me interrompeu. Não deram a palavra a V. Ex.ª. 

O SR. CARLOS PRESTES: – Interrompi, mas 
não faltei com o respeito a V. Ex.ª. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Há dez 
minutos, nessa sala, o Sr. Carlos Prestes, falando a 
respeito do Ministro José Linhares, disse o seguinte: 
que a função do Presidente do Tribunal Eleitoral  
era estar lá, porque prevalece a sua função  
sobre qualquer outra. Eu concordo com S.  
Ex.ª. Entretanto se estabelecermos um paralelo  
vamos verificar que S. Ex.ª incidiu na mesma  
falta, porque a função do senador é dentro do Se- 
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nado, e entretanto quando se votada... 

O SR. CARLOS PRESTES: – A Constituição, da 
República nos assegura uma ausência da 6 
meses. Posso faltar ao Senado, durante êsse  
período, sem perder o mandato. E' um direito que me 
assiste. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – V. Ex.ª quer 
me ouvir? 

O SR. CARLOS. PRESTES: – O que V. Ex.ª 
quis mencionar foi a questão policial, na entrevista 
pessoal e acusar a todos os comunistas para 
encarcerá-los. V. Ex.ª sabe que, hoje em dia, ser 
comunista constitui objeto de acusação. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Peço à 
taquigrafia para não registrar os apartes do Senador 
Carlos Prestes, porque não os estou concedendo. 

O SR. PRESIDENTE: (fazendo soar os 
tímpanos): – O Regimento da Casa não confere ao 
Presidente o direito de impedir os apartes, 
contráriamente ao que estabele o da Câmara dos 
Deputados; mas observo a S. Ex.ª que é o Senador 
Hamilton Nogueira quem está com a palavra. 

O SR. CARLOS PRESTES: – Conheço o 
Regimento da Casa. Entretanto, procurarei não mais 
apartear o nobre Senador. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – V. Ex.ª 
verificará que foi apressado e se arrependerá das 
palavras que pronunciou aqui. 

O SR. ETELVINO LINS: – V. Ex.ª permite,  
um aparte? (Assentimento do orador) A propósito  
da referencia feita pelo Senador Carlos Prestes,  
ao Ministro José Linhares, devo fazer uma 
ponderação. E' que a ausência do S. Ex.ª, o Sr. 
Ministro Linhares, em nada prejudicou ao Partido 
Comunista no tocante ao cancelamento de seu 
registro. O Ministro José Linhares foi substituído pelo 
Ministro Ribeiro Costa que, como todos sabem, votou 
contra o cancelamento do Partido Comunista 
Brasileiro. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Tentei fazer 
essa mesma consideração quando o Senador Prestes 
me interrompeu. 

O SR. CARLOS PRESTES: – E' direito do 
senador censurar todas as faltas cometidas. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Se êle  
estava doente V. Ex.ª não poderia obri- 
 

gá-lo a comparecer. E sua ausência em nada 
prejudicou ao julgamento. 

O SR. CARLOS PRESTES: – Isso não obsta, 
porque o serviço do Tribunal Superior Eleitoral tem 
procedência sôbre qualquer outro. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – E' evidente 
que o senador tem o direito de não ccmparecer, mas 
quando se trata de um voto de compromisso com o 
público, com o seu eleitorado, num dia em que se 
votava a autonomia legislativa desta cidade, não tem 
justificativa. 

O SR. CARLOS PRESTES: – O eleitorado 
carioca, nas próximas eleições, o que vão dizer... 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – V. Ex.ª não 
veio aqui votar pela autonomia do Distrito Federal e 
nós precisavamos do voto de V. Ex.ª. 

O SR. CARLOS PRESTES: – se sou eu quem 
esta traindo ou se é V. Ex.ª o eleitorado decidirá 
oportunamente. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – O eleitorado 
já decidiu. A prova V. Ex.ª a teve nas ultimas eleições 
nas quais o Partido Comunista acusou uma baixa de 
mais de cem mil votos. 

O SR. CARLOS PRESTES: – Esta é uma 
questão interna do meu partido e que o eleitorado 
decidirá. Quando a faltar, é um direito que me assiste. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – E' uma 
questão da decadência do Partido de V. Ex.ª. O nobre 
colega disse que me deixaria falar, mas assim é 
impossível. 

O nobre Senador Carlos Prestes procura 
intrigar-me com os estudantes, mas não o conseguira, 
dando como deu uma interpretação diferente a minha 
entrevista. Ontem, deveria eu estar aqui e não estava. 
Onde me encontrava? Em Belo Horizonte, em um 
congresso estudantil a convite dos estudantes. Quem 
fazia parte da mesa que presidiu a sessão de ontem  
à noite? O Presidente da União Nacional dos 
Estudantes assinou aquêle repto que deu margem à 
interpretação de uma entrevista mutilada, 
intencionalmente ou não, pela imprensa. Preciso 
recapitular os acontecimentos. Estava eu na União 
Nacional dos Estudantes. Dia cheio. Estavam muitos 
jornalistas, naturalmente à espera de grandes 
acontecimentos, conforme noticiaram os jornais.  
Não fui com a preocupação de dar uma entrevista e 
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sim de entregar um questionário. 

Eu, o cripto-reacionário, o perseguidor do 
Partido Comunista, fui levar um questionário no qual 
dizia que sou contra a cassação de mandatos, quer 
através de reforma á Constituição ou de emenda 
porquanto não a admito. Sou contra a cassação de 
mandatos de qualquer partido, como fui também contra 
o fechamento do Partido Comunista. 

Agora, V. Ex.ª já deve estar se arrependendo 
diante das minhas palavras daqueles insultos que me 
dirigiu ainda há pouco. 

O SR. CARLOS PRESTES: – Não, não me 
arrependo, V. Ex.ª está apenas cumprindo um dever; 
não me faz nenhum favor. Ao defender os mandatos 
não faz favor pessoal a ninguém. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Pois bem, 
dizia eu: fui União dos Estudantes entregar um 
questionário quando alguém me perguntou qual a 
minha opinião. Dei a que já afirmei mais de quinze ou 
vinte vêzes. Alguns jornalistas propuseram que se 
transformasse a minha opinião em uma entrevista. 
Concordei sob a condição de que fôsse exposta 
integralmente. Porque os jornais que se achavam ali 
representados – V. Ex.ª poderia ver pela entrevista, 
porque a leu, – não eram jornais favoráveis ao partido 
de V. Ex.ª. 

Comecei a explicar: sou pela liberdade de 
qualquer partido porque em uma verdadeira 
democracia é justo que mesmo aquêles partidos anti-
democráticos possam existir. E' o caso do Partido 
Comunista. 

Mas, não há incoerência nisso? Como um 
partido anti-democrático, pode viver numa 
democracia? A essa arguição eu respondo. Não há 
incoerência. E' de natureza mesma da democracia a 
existência da pluralidade de partidos. A democracia 
admite a liberdade de associação e a liberdade de 
pensamento. 

Mas perguntam ainda não será isso um perigo? 
Eu respondo: – não; não é um perigo. O Partido 

Comunista, vivendo livremente, será eliminado no fim 
de alguns anos. 

A indagação de como será possível chegar a 
essa conclusão eu objeto que, para tanto é mister 
analizar o elemento humano de que se compõe o 
Partido Comunista. 

Faço êsse histórico para que se possam 
compreender aquelas conseqüências, que foram 
dadas como premissas. 

Daí o escândalo, que surgiu, e eu sabia, as 
sereias comunistas iam cantar, dando ensejo aos 
inocentes-úteis, de que fala o grande Carlos Lacerda, 
para uma intriga contumaz, feita através da 
celebérrima "Mentira Popular". 

Estabeleci uma classificação, que, estou certo a 
Sr. Senador Carlos Preste não vai aceitar, mas tenho o 
direito de fazer, classificação pela qual considero 
dentro do Partido Comunista três ordens de pessoas. 

A primeira, a que eu chamo os estagiários do 
Partido Comunista, compõe-se de intelectuais, de 
literatos, de pensadores, de filósofos, daqueles, enfim, 
que, sinceramente, sentem piedade pelos 
escravizados ou pelos proletários e crêm que o Partido 
Comunista pode realizar a doutrina Marxista.  
Êsses entram para o Partido, mas ao fim de pouco 
tempo, saem desiludidos, porque, ao invés  
de encontrarem um ambiente de comunidade, 
encontram um ambiente de isolamento, pois cada 
comunista não confia muito noutro comunista, há uma 
suspeição permanente. São os estagiários. Entre êles 
incluímos, na órbita internacional, André Gide e 
Malraux, o grande romancista na brasileira, muitos 
intelectuais, cujos nomes citarei, se obtiver autorização 
para tanto – intelectuais, estagiários do Partido 
Comunista, que o são, hoje, muitos deles, católicos 
militantes. 

A segunda ordem, é a do grupo dos sofredores, 
dessa massa faminta e miserável, dessa gente, que 
vive em casa de cachorro, dessa gente que não 
encontra a justiça social vê no Partido comunista, 
como viu, também, no Estado Novo, um meio de sair 
da opressão. Essa massa fàcilmente sairá do 
comunismo se os governos se lembrarem da sua 
grande finalidade de realizar o bem comum. O grande 
combate ao comunismo consiste em resolver os 
problemas fundamentais da vida entre os quais 
sobrelevá o da miséria. 

A terceira ordem pertencem os do grupo  
que chamo místico, dando a esta palavra o  
sentido lato. São homens, que chegaram á  
convicção de que o comunismo a uma verdade,  
e de que na Rússia, ela se concretiza. E' o caso 
  



– 61 – 
 
de V. Ex.ª e de outros militantes do Partido 
Comunista. 

E porque VV. Excias, situam êsse problema 
dentro do terreno político e acreditam que a Rússia 
lhe tenha dado solução, colocam o problema 
humano acima do problema nacional, e pretendem 
realizá-lo, apoiados, porém, na ditadura soviética. 

Eis as três categorias. 
Os da primeira – os estagiários – saem 

fàcilmente. Os da segunda, mais fàcilmente ainda, se 
o Govêrno colaborar, porque verificarão ao mesmo 
tempo, que o Partido Comunista não pode viver 
dentro da Democracia, pois com ela não coopera, e 
se cooperasse, retardaria a pretendida marcha para 
a ditadura do proletariado. Por êsse motivo é que 
são pela greve – greve que não existe na Rússia – 
greve que é empregada na tática comunista, não 
como meio justo de reivindicação, mas como 
processo de agitação. 

Nós, democratas, Sr. Presidente, achamos 
que a greve é legítima, quando esgotados todos os 
meios normais. Os comunistas, não; querem a greve 
pela greve para pertubar a tranquilidade pública, 
como sucedeu em São Paulo. 

O SR. CARLOS PRESTES: – V. Ex.ª deve 
trazer para o Senado os fatos. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Houve, 
quatrocentas greves em São Paulo, no ano passado, 
e a da Ligth no Rio de Janeiro. Quando com a minha 
presença, o operariado daquela emprêsa ia aceitar 
as suas reivindicações de salários, o Partido 
Comunista desencadeou a greve. 

O SR. CARLOS PRESTES: – Foram os 
operários da Ligth, que fizeram greve, e, não os 
comunistas. V. Ex.ª não pode ser contrário à vontade 
dos operários em fazer greve. E' um direito que êles têm. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Fizeram 
greve para provocar agitação. 

O SR. CARLOS PRESTES: – E' uma 
acusação policial sem provas. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Ora, se não 
há colaboração, a massa de trabalhadores vive 
decepcionada e quando esta encontra um govêrno 
capaz de satisfazer as suas mais caras aspirações, 
ficará com êsse governo. 

Apenas o grupo místico manterá o Partido 
Comunista, que se transformará numa sociedade 
recreativa-literária e familiar, pois não teria mais 
 

nada a fazer dentro de uma verdadeira democracia. 
O SR. CARLOS PRESTES: – O Partido 

Comunista passou, em dois anos, do três mil para 
duzentos mil membros. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Ao mesmo 
tempo que se faz essa pregação doutrinária, 
mostrando os erros também doutrinários... 

O SR. CARLOS PRESTES: – A evolução 
histórica do mundo inteiro prova o contrário. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – ...deve se 
buscar um contacto íntimo no sentido de mostrar aos 
comunistas que estão errados, que não queremos 
enforcá-los, que não temos essa volúpia, aqui, 
manifestado pelo Senhor Senador Carlos Prestes, 
quando glorificou o enforcamento de Petkov. 

O SR. CARLOS PRESTES: – Isso é mais um 
insulto. Não glorifiquei coisa alguma. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – V. Ex.ª 
justificou. 

O SR. CARLOS PRESTES: – Disse que o 
Govêrno búlgaro tinha o direito de fazê-lo. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – V. Ex.ª 
justificou o enforcamento. 

O SR. CARLOS PRESTES: – O que eu  
disse não é glorificar; jamais glorifiquei o 
enforcamento. 

V. Ex.ª aí, está faltando com a verdade. 
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Não srs. 

comunistas, nós não queremos isso. Queremos 
advertí-los e provar-lhes unicamente que estão 
errados, dentro do verdadeiro espírito democrático.  
E o objetivo sòmente será possível, Sr.  
Presidente, desfrutando o Partido Comunista sua 
liberdade. 

Fechado o Partido, êle passa, naturalmente, á 
clandestinidade. 

Admitindo sobrevenha a cassação de 
mandatos, teremos, então, a clandestinidade 
absoluta. 

Será que um decreto irá estancar idéias? 
Será que o Sr. Senador Carlos Prestes, após o 

decreto, deixará de ser comunista? 
Será que os deputados, trabalhadores, 

artistas, etc., vão deixar de ser comunistas sòmente 
em virtude de um decreto? 

Não Sr. Presidente. 
O SR. IVO D'AQUINO: – V. Ex.ª permite um 

aparte? 
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O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Com todo o 
prazer. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Mas a cassação de 
mandatos não pretende extinguir ideologias, nem 
envolve a questão de deixar ou não de ser 
comunista. A Constituição refere-se ao programa e à 
ação. O que temos a coibir é o programa, é a ação 
dos partidos, que contrariam o postulado 
constitucional. Quanto à pessoa ser ou não 
comunista, o Estado nada tem com isso. 

O SR. CAMILO MERCIO: – Porque fazem 
propaganda através dos órgãos da democracia, 
corroendo os órgãos da democracia. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – O meu 
nobre colega, Senador Ivo d'Aquino, coloca-se em 
ponto diferente do meu. Mesmo posta a questão no 
terreno da defesa do Estado, será sempre mais 
aconselhável a liberdade do Partido Comunista. E' o 
que estará certo. 

E  estará certo, porque? 
Porque, cassada sua liberdade e o Partido, 

passando à clandestinidade, deixarão os seus 
membros de ser comunistas? 

Não. 
E  ficarão inertes? 
O SR. IVO D'AQUINO: – Por êsse argumento, 

V. Ex.ª não poderá coibir a ação de qualquer 
sociedade ou associação prejudicial ao interêsse 
público. Terá que permitir, por êle, tôdas as 
contravenções, inclusive o jôgo. 

O SR. CARLOS PRESTES: – Como cidadão 
poderão fundar outro partido. Se V. Ex.ª não lhe 
cassa os direitos políticos, vão fundar outro partido. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Chegarei lá, 
meu ilustre colega. 

O SR. CAMILO MÉRCIO: – Se ficar provado 
que o Partido Comunista é democrático, como 
declara V. Ex.ª, nada terá êle a recear. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Permita-me ainda o 
nobre Senador Hamilton Nogueira. A lei não proíbe, 
nem pode proibir as convicções pessoais ou 
ideológicas de quem quer que seja. 

O SR. CARLOS PRESTES: – Mas é o que V. 
Ex.ª deseja com o projeto nº 24. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Cada um tem o direito 
de ser cristão, ateu ou maometano. É a convicção 
pessoal do homem. O que a Constituição veda é o 
programa, é a ação considerada prejudicial ao interêsse 
público, seja de que partido for. E' coisa diferente. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – O Estado 
tem outros meios para se defender. 

Chegarei lá. Por ora, estou expondo a parte  
de minha entrevista, que não foi publicada. 
Considero-a necessária, e quero crer que se  
o Senador Carlos Prestes tivesse dela 
conhecimento, não se teria precipitado em fazer as 
considerações que apresentou da tribuna desta 
Casa. 

Como dizia, por passar o Partido para  
a clandestinidade, nem por isso os adeptos do 
Partido Comunista deixarão de ser comunistas, 
embora possam não mais aparecer como 
comunistas. 

E, dêste modo, nós não podemos mais  
agir por amizade, por ação de presença ou por 
pregação sôbre os comunistas que estarão na 
clandestinidade. 

Mas irão ficar inertes? 
Não! Vão agir, por todos os meios. 
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Nas 

fileiras de outros partidos, como o P.S.D. 
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Agirão nas 

fileiras de outros partidos, nas associações culturais, 
nos sindicatos, em todos os agrupamentos humanos. 
Acontece – justiça se faça aos comunistas – que êles 
têm capacidade de sacrifício; trabalham para o seu, 
partido dia e noite. Negar isso seria negar a 
realidade. Infelizmente, os democratas – verdade 
seja dita – ainda não têm confiança na democracia. 
E os cristãos, por sua vez, tem mais confiança na 
polícia do que na graça. 

Entretanto, os democratas como eu confiam 
na democracia. 

Que sucederá com os comunistas que não 
podem agir através de seus partido? Vão agir, como 
disse, através de associações de todo gênero. 

Foi o que eu disse. 
Infelizmente, o jornalista não reproduziu bem o 

meu pensamento e usou, até, de palavras que  
me não dão usais, como eivado" – eivado de 
comunistas – e expressões com que não pactuo, e 
"denunciar". Denunciar é coisa da GPU e da 
Gestapo. Nós, democratas, não podemos admitir a 
denúncia. 

Eu conjeturava sôbre o que aconteceria se 
fôsse consumada essa coisa inominável, que  
é a cassação de mandatos. Entretanto, houve,  
a intriga, houve a deturpação. Citaram nomes 
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não mencionados, e os estudantes, com tôda razão, 
ficaram melindrados. 

Eu estava em Belo Horizonte, quando chegou 
o mesmo Gusmão, e me procurou com uma turma 
de estudantes. Dei-lhes, então, completo 
esclarecimento. Compareci, depois, à reunião dos 
estudantes, sendo homenageado por todos êles, 
inclusive o presidente da União Nacional dos 
Estudantes. 

Quer dizer que o Sr. Senador Carlos Prestes 
chegou tarde... 

O SR. CARLOS PRESTES: – Simplesmente li 
a nota publicada na imprensa. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Dei uma 
nota aos jornais, nota que V. Ex.ª poderá ler à tarde, 
assinada por mim, em que declaro que não afirmei, 
como de fato não o fiz, que a direção da U. N. E. é 
comunista. 

Julgo, e ninguém pode julgar em contrário, que 
a campanha do petróleo é fundamental para a 
libertação econômica do Brasil. 

Com essa convicção, quis alertar os 
democratas, porque, com a passagem do Partido 
Comunista para a clandestinidade, os comunistas 
correrão para as outras agramiações onde serão 
capazes de desvirtuar a campanha, por influência da 
Rússia, de modo a nunca termos petróleo no Brasil, 
favorecendo, assim, à pátria russa. 

Foi o que desolarei. O comunicado deve ser 
publicado hoje no mesmo jornal, êsse que V. Ex.ª, 
nunca lê... 

O SR. CARLOS PRESTES: – Leio todos os 
jornais, Sr. Senador, para estar bem informado. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – ...êsse, cuja 
simples citação do nome deixa V. Ex.ª irritado, e, no 
entanto, agora se lembrou de Ier. 

Minha nota acaba assim: Não sou, nem 
poderia ser contrário à permanência de estudantes 
comunistas na U. N. E. E' um direito que lhes 
assiste. São estudantes. Podem e devem 
comparecer. Recomendei, então, aos estudantes o 
que devemos fazer em relação a êles. Amizade, 
contacto íntimo, debate de idéias, porque, numa 
verdadeira democracia, o único meio de converter os 
homens é o cotejo franco das idéias, para que sejam 
absorvidos, mas nunca enforcados, nunca feridos, 
nunca guilhotinados. Foi o que afirmei. E', até hoje, o 
que tenho pregado, confirmando sempre minhas 
convicções democráticas. 

E exatamente porque tenho muito amor à 
democracia, não a quero desarmada. 

Não sou um "bonzinho" e Vossa Excelência 
está vendo que não sou. Quero uma democracia 
armada, vigilante. 

Se o Partido Comunista pode viver dentro da 
democracia, dentro da ordem, no entanto, deve ficar 
sempre sob vigilância, sob contínua vigilância porque 
sua finalidade é acabar com a democracia, para 
substituí-la pelo seu regime. 

O SR. CARLOS PRESTES: – A vigilância 
deve ser sôbre todos. 

O SR. CAMILO MERCIO: – Não há dúvida. 
O SR. IVO D'AQUINO: – Pelo argumento de 

V. Ex.ª, êsse partido não pode existir dentro da 
democracia. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – A 
finalidade é acabar com a democracia, mas não a 
acabou ainda. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – E' porque V. 
Ex.ª ainda não adquiriu confiança na democracia. 
(Risos) Democracia só se implanta com a prática da 
democracia. Ainda tenho esperança de ver o Sr. 
Senador Carlos Prestes um democrata convicto, mas 
no bom sentido e não no em que S. Ex.ª dá a êsse 
vocábulo. 

A vigilância, porém, é necessária, porque – 
não tenhamos ilusões – incontestàvelmente, o 
Partido Comunista emprega as mesmas palavras 
que nós proferimos, mas com sentido 
completamente diferente. 

O SR. CAMILO MERCIO: – Não temos a 
menor dúvida. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Vejo que Vossa 
Excelência tem grande esperança na doutrinação 
que está fazendo ao Sr. Senador Carlos Prestes, 
Pode ser que V. Ex.ª consiga sua conversão. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Há poucos 
dias, S. Ex.ª falou em espírito cristão. 

O SR. CARLOS PRESTES: – Espero que 
êsse espírito cristão dê abono de Natal aos 
aposentados e às viúvas. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Já estamos 
assistindo o começo da conversão, porque, pelo 
Partido Comunista, não se dão esmolas e o Sr. 
Senador Carlos Prestes já quer distribuí-las; S. Ex.ª 
filantropo. 

O SR. CARLOS PRESTES: – Nas  
sociedades capitalistas, a esmola, às vêzes, 
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é necessária. Quando a miséria chega ao grau que 
chegou em nosso País, todos precisamos ser 
filantropos. Não há razão para que se negue o 
abono. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Estou de 
acôrdo com V. Ex.ª. 

Preciso dizer ao plenário que, ontem, à noite, 
e mesmo hoje, pela manhã, fui procurado pelo 
Presidente e por um dos diretores da União Nacional 
dos Estudantes, que deu a questão por encerrada, 
pedindo minha colaboração na campanha do 
petróleo. E terão essa colaboração. (Muito bem; 
muito bem, Palmas). 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Sr. Presidente, 
desejo defender o Presidente Linhares da alusão que 
reputo injuriosa feita pelo Sr. Senador Carlos 
Prestes. Sou insuspeito para assumir esta atitude 
porque como V. Exa. sabe critiquei severamente o 
Presidente Linhares quando S. Ex.ª à frente dos 
destinos do País nomeou interventor no meu Estado 
para presidir ao pleito de 2 de dezembro magistrado 
aposentado latamente faccioso que, ao chegar ao 
Maranhão exonerou todos os meus correligionários e 
baixou decreto, tornando sem efeito aposentadorias, 
aumento de vencimentos etc. 

O SR. CARLOS PRESTES: – V. Ex.ª me 
permite um aparte? (Assentimento do orador) – Não 
tive nenhuma intenção de injuriar o Sr. Ministro José 
Linhares. Teria entretanto muito prazer se V. Exa. 
pudesse apresentar fatos que contestassem os que 
eu trouxe para conhecimento do Senado. Não há de 
minha parte, nenhuma injúria a S. Exa. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Folgo muito 
com a declaração de V. Exa. e vou dar uma 
explicação. 

O SR. CARLOS PRESTES: – O que há são 
fatos concretos e se êsses fatos são prejudiciais ao 
Sr. Ministro Linhares a culpa não é minha. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Peço licença a 
V. Exa. para continuar nas minhas considerações. 

Após o pleito de 2 de dezembro cheguei à 
evidência de que o Sr. Ministro Linhares agira de boa 
fé na nomeação do interventor. S. Exa. fôra levado a 
êsse êrro pelo seu Ministro da Justiça. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – V.  
Ex.ª pode estar certo de que o Sr. Minis- 
 

tro José Linhares age sempre de boa fé. Pode errar 
como homem mas procede sempre com honra. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Muito grato a 
V. Exa. pelo seu aparte. 

Mas Sr. Presidente a ausência do Sr. Ministro 
Linhares do Tribunal Eleitoral, por motivo de moléstia 
quando ali se julgava a questão do fechamento do 
Partido Comunista, não prejudicou de forma alguma 
a decisão final nem o Partido Comunista. 

Assumindo a presidência o Sr. Ministro 
Lafaiete de Andrada, foi convocado para substituí-lo 
o eminente Sr. Ministro Ribeiro da Costa, que deu 
voto abosolutamente contrário ao fechamento do 
Partido Comunista. 

Nestas condições é claro que não poderia ter 
havido manobra política nem covardia da parte do 
Sr. Ministro Linhares por não ter presidido ao 
julgamento. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – V. Ex.ª me 
permite outro aparte? (Assentimento do orador) – 
Todos sabemos das relações de amizade entre os 
Ministros Ribeiro da Costa e José Linhares. E' mais 
um motivo para acreditarmos que não agiriam dêsse 
modo por maioria política. 

O SR. CARLOS PRESTES: – Mas quem 
substituiu o Ministro Linhares foi o Ministro Lafaiete 
de Andrada. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Em virtude de 
ter o Ministro Lafaiete de Andrada assumido a 
Presidência foi convocado o Ministro Ribeiro da 
Costa que, aliás, votou contra o fechamento do 
Partido Comunista. 

O SR. CARLOS PRESTES: – O fato concreto 
é que o Ministro Linhares presidiu o Supremo 
Tribunal Federal e não presidiu o Tribunal Superior 
Eleitoral. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – O Sr. Ministro 
José Linhares não deixou, não se afastou do 
Tribunal Eleitoral por cálculo, por covardia ou por 
manobra política. 

OS SRS. APOLÔNIO SALES E ETELVINO 
LINS: – Muito bem. 

O SR. CARLOS PRESTES: – Na opinião do 
orador. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Se S.  
Ex.ª assim procedesse, não teria 
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dado oportunidade a que se convocasse o  
Sr. Ministro Ribeiro da Costa e que êste emitisse 
voto contrário ao fechamento do Partido, como  
deve saber muito bem o Sr. Senador Carlos  
Prestes. 

O SR. CARLOS PRESTES: – Realmente, foi 
um grande voto. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Desejava, Sr. 
Presidente, dar esta explicação ao Senado para 
esclarecer o sentido da alusão do Sr. Senador Carlos 
Prestes que, aliás, acaba de declarar que não teve a 
intenção... 

O SR. CARLOS PRESTES: – Examinei os 
fatos. Nada mais. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – ... de injuriar o 
Presidente da Côrte Suprema do País. (Muito bem; 
muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Nada mais havendo a 
tratar, vou encerrar a sessão, designando para a de 
segunda-feira, dia 6 do corrente, a seguinte: 

ORDEM DO DIA 
 
Votação, em discusão única da proposição nº 

76, de 1947, que autoriza o Poder Executivo a abrir, 
pelo Ministério da Viação e Obras Públicas, o crédito 
especial de Cr$.............50.469.500,00 para aquisição 
das unidades fluviais que especifica. (Com pareceres 
nsº 254 e 307, das Comissões de Constituição e 
Justiça e de Finanças, contrários às emendas 
apresentadas em plenário). 

Discusão única da proposição número 110, de 
1947, que autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo 
Conselho Nacional do Petróleo, o crédito especial de 
Cr$ 25.000.000,00 para a criação da Refinaria 
Nacional do Petróleo S. A. (Com pareceres 
favoráveis nsº 309 e 310 da Comissões de Finanças, 
e de Agricultura, Indústria e Comércio, o 1º com voto 
em separado do Senador Ferreira de Souza, 
oferecendo emendas) 

Levanta-se a sessão às 16 horas. 
 



137ª SESSÃO, EM 6 DE OUTUBRO DE 1947 
 

PRESIDÊNCIA DOS SENHORES NEREU RAMOS, PRESIDENTE; E MELLA VIANA, VICE-PRESIDENTE 
 

À 14 horas comparecerem os Srs. Senadores: 
 
Álvaro Maia. 
Waldemar Pedrosa. 
Severiano Nunes. 
Augusto Meira. 
Victorino Freire. 
José Neiva. 
Joaquim Pires. 
Ribeiro Gonçalves. 
Plínio Pompeu. 
Fernandes Távora. 
Georgino Avelino. 
Ferreira de Souza. 
Adalberto Ribeiro. 
Etelvino Lins. 
Apolônio Sales. 
Cícero Vasconcellos. 
Góes Monteiro. 
Maynard Gomes. 
Aloysio de Carvalho. 
Pinto Aleixo. 
Pereira Moacir. 
Attillo Vivacqua. 
Henrique de Novaes. 
Santos Neves. 
Pereira Pinto. 
Hamilton Nogueira. 
Carlos Pretes. 
Levindo Coelho. 
Bernardes Filho. 
Marcondes Filho. 
Euclydes Vieira. 
Roberto Simonsen. 
Dario Cardoso. 
João Villasbôas. 
Vespasiano Martins. 
Flavio Guimarães. 
Arthur Santos. 
Ivo d'Aquino. 
Lúcio Correia. 
Ernesto Dornelles. 
Salgado Filho. 
Azevedo Ribeiro. 
Camilo Mércio (43) 

O SR. PRESIDENTE: – Acham-se presentes 
43 srs. senadores. Havendo número legal, está 
aberta a sessão 

Vai-se proceder à leitura da ata. 
O Sr. 4º Secretario (servindo de 2º), procede à 

leitura da ata da sessão anterior, que posta em 
discussão, e sem debate é aprovada. 

Sr. 1º Secretário lê o seguinte. 
 

EXPEDIENTE 
 
Ofício: 
Do Sr. 1º Secretário da Câmara dos 

Deputados, (6), encaminhando as seguintes 
proposições: 

 
PROPOSIÇÃO 

 
Nº 178, de 1947 

 
(Projeto n º  472, de 1947 da Câmara dos 

Deputados). 
Cria o Fundo de Indenização às vítimas de 

guerra, e dá outras providências. 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º As quantias e valores recolhidos ao 

Banco do Brasil S. A., na forma do disposto nos 
artigos 2º e 11º do Decreto-lei nº 4.166, de 11 de 
março de 1942, e que não tenham outro fim, e 
restrições expressos em lei, passam a constituir o 
Fundo de Indenização, a cujo crédito serão 
escriturados naquêle estabelecimento. 

Art. 2º Para os efeitos do Decreto nº 23.179, 
de 10 de junho de 1947, e declarado que nenhuma 
indenização devida por morte de tripulante de navio 
mercante brasileiro, poderá ser inferior a Cr$ 
50.000,00 (cinqüenta mil cruzeiros). 

Parágrafo único. A certidão de habilitação  
dos beneficiários perante o Instituto  
de Aposentadoria e Pensões 
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dos Marítimos é título hábil, para o recebimento, no 
Banco do Brasil, por conta do Fundo de Indenização, da 
metade da indenização mínima, prevista neste artigo. 

Art. 3º Os benefícios especiais, referidos no 
artigo 6º, do Decreto-lei nº 23.577, de 19 de 
setembro de 1941, serão, pelo menos, iguais àos 
soldos que, em tempo de paz, percebiam os 
tripulantes mortos. 

Art. 4º A presente lei entrará em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

 
PROPOSIÇÃO 

 
Nº 179 – 1947 

 
(Projeto nº 511, de 1947, da Câmara dos Deputados) 

 
Institui o regime de cooperação para a 

execução de obras de saneamento. 
 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º O Departamento Nacional de Obras de 

Saneamento (D. N. O. S.), do Ministério da Viação e 
Obras Públicas; poderá executar obras de 
drenagem, irrigação e defesa contra enchentes em 
cooperação com: 

I – governos estaduais; 
II – governos municipais e do Distrito Federal; 
III – pessoas naturais ou pessoas jurídicas de 

direito privado. 
Art. 2º A cooperação de que trata esta lei 

consistirá em: 
I – Reconhecimento, estudos, projetos e 

orçamento, a serem realizados pelo D. N. O. S., à 
custa de seus próprios recursos; 

II – Contribuição do D. N. O. S. em dinheiro, 
de acôrdo com as seguintes percentagens para a 
realização das obras: 

 
a) aos governos estaduais...................... 40% 
b) aos.governos municipais e do Distrito 

Federal..................................................... 
 

40% 
c) as pessoas naturais ou pessoas 

jurídicas de direito privado.................. 
 

60% 
 

Art. 3º Para que a qualquer obra se aplique o 
disposto nesta Lei, deverá ela ajustar-se ao plano de 
saneamento, irrigação e defesa contra enchentes, 
elaborado prèviamente, no início das obras constantes 
do plano do D. N. O. S. para a respectiva região. 

Art. 4º Não se compreendem nas disposições 
da presente leis as obras de valor inferior a quarenta 
mil cruzeiros (Cr$ 40.000,00). 

 
DO PEDIDO DE COOPERAÇÃO 

 
Art. 5º Dirigir-se-á ao D. N. C. S. o pedido de 

cooperação, acompanhado do seguinte: 
I – Indicação prévia da finalidade da  

obra requerida, com a sua descrição em linhas 
gerais; 

II – Autorização dos proprietários dos imóveis 
que serão atingidos pelas obras, na execução 
destas, assegurando, naqueles, assim o livre trânsito 
dos construtores, empreiteiros, tarefeiros ou  
fiscais, como o transporte das materiais e 
maquinaria; 

III – Consentimento dos proprietários dos 
respectivos imóveis, para a retirada de terra, areia, 
água, madeira, lenha e outros materiais necessários, 
dos pontos onde convier ao D. N. O. S.; 

IV – Permissão dos proprietários dos 
respectivos imóveis para depósito de materiais 
escavados onde convier ao D. N. O. S.; 

V – Renúncia ao direito a qualquer 
indenização, relativa ás construções, terras, 
lavouras, cércas, estradas e quaisquer benfeitorias 
atingidas pelas obras; 

VI – Título da propriedade referida no item II 
dêste artigo e, a juízo do Diretor Geral do D. N. O. S., 
das propriedades mencionadas nos itens II e IV. 

 
DOS ESTATUTOS, PROJETOS E EXECUÇÃO DAS 

OBRAS 
 
Art. 6º Os trabalhos para a realização das 

obras em cooperação, a cargo do D. N. O. S., 
constarão de: 

I – Reconhecimento do terreno e estudos; 
II – Execução das obras. 
Art. 7º Os estudos da obra, quando requerido 

por pessoas jurídicas de direito privado, sòmente 
serão iniciados, depois de depositada, por estas,  
a caução mínima de Cr$ 2.000,00 (dois mil 
cruzeiros). 

$ 1º Se, por questões de natureza técnica ou 
decorrentes do disposto na presente lei, o D. N. O. S. 
decidir não realizar ou adiar a execução da obra, 
será desde logo devolvida ao requerente. No caso de 
realização da obra, a caução só será devolvida, 
quando terminada a execução daquela. 
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§ 2º Feito o orçamento definitivo da obra, o 
requerente completará a caução, que será fixada 
pelo D. N. O. S:, entre os limites de 3% e 6% do 
orçamento previsto. 

Art. 8º O D. N. O. S. determinará o pagamento 
parcelado e adiantado quer pela pessoa natural ou 
pessoa jurídica, quer pelos govêrnos estaduais, 
municipais ou do Distrito Federal, de acôrdo com as 
suas percentagens e o andamento da obra, de 
importância nunca inferiores, respectivamente, a 4% 
e 6% do valor total da obra, de cada xez. 

§ 1º Os pagamentos de que trata êste artigo, 
serão efetuados a quem o D. N. O. S. determinar, 
pelas pessoas naturais ou pessoas jurídicas de 
direito privado, independente do valor da caução 
realizada. 

§ 2º Para execução do disposto nêste artigo, o 
D. N. O. S. poderá determinar, quando fôr o caso, a 
abertura no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica 
Federal, ou nas respectivas agências, de conta 
vinculada, na qual se efetuarão, mediante guia do D. 
N. O. S., os depósitos relativos aos pagamentos 
previstos nêste artigo, e da qual os empreiteiros ou 
tarefeiros efetuarão as retiradas, mediante 
autorização do D. N. O. S. 

Art. 9º O requerente fornecerá condução e 
hospedagem, no local da obra, ao pessoal do D. N. 
O. S., encarregado das vistas de inspeção e 
fiscalização. 

 
DO CONTRATO 

 
Art. 10. As obras sòmente serão executadas, 

depois de assinado contrato entre o requerente, seja 
pessoa natural ou pessoa jurídica de direito privado, 
seja govêrno estadual, municipal ou do Distrito 
Federal e o D. N. O. S., no qual aquêle declare, 
expressamente, respeitar as normas, projetos, 
especificações ou ordens de serviço, emanadas do 
D. N. O. S., a quem caberá a direção e a fiscalização 
da obra. 

§ 1º Considerar-se-ão intrínsecamente 
constantes do contrato, independente de transcrição 
no mesmo, as normas gerais do D. N. O. S., para a 
realização e conservação de obras congêneres: 

§ 2º Deverão fazer parte integrante do 
contrato, e ser nêle expressamente mencionados,  
os projetos, orçamentos, especificações e  
normas especiais elaboradas pelo D. N. O. S., para a 
obra. 

§ 3º Além da caução prevista no art. 7º e seus 
parágrafos, poderá o D. N. O. S. exigir do 
requerente, quando se tratar de pessoa natural ou de 
pessoa jurídica de direito privado, algum refôrço de 
garantia, a critério do D. N. O. S., para o fiel 
cumprimento de tôdas as obrigações decorrentes do 
contrato. 

§ 4º Do contrato constará, obrigatòriamente, 
cláusula em que se preverá a imposição de multa à 
pessoa natural ou pessoa jurídica de direito privado, 
que, uma vez realizada a obra não a conservar, de 
acôrdo com as normas gerais do D. N. O. S. 

§ 5º A multa de que trata o parágrafo 
precedente, será de 1% sôbre o valor total da obra, 
aplicável cumulativamente a cada verificação mensal 
por parte da fiscalização do D. N. O. S., sem poder, 
todavia; sua importância total ultrapassar 20% do 
valor da obra acima referida. 

§ 6º A imposição e cobrança da multa supra 
não excluirá a aplicação de penalidade contratual 
consistente no reembôlso ao D. N. O. S. da despesa 
total de sua cooperação na realização da obra, no 
caso do abandono, ,por parte do requerente, da 
conservação da mesma. 

 
DA CONSERVAÇÃO, FISCALISAÇÃO E MULTAS 

 
Art. 11. A realização da. obra em cooperação 

importará a obrigação, por parte do requerente, de 
conservá-la sob a fiscalização permanente do D. N. 
O. S. e de acôrdo com as normas gerais de 
conservação das obras de saneamento, integrantes 
no contrato. 

§ 1º As multas serão impostas pelo chefe do 
distrito competente, mediante instrução de auto de 
infração, do qual, citado o requerente, poderá 
apresentar defesa no prazo máximo de 10 dias, ou 
recolher à Coletoria Federal a respectiva 
importância, mediante guia emitida pelo chefe do 
distrito. 

§ 2º do despacho do chefe do. distrito, que 
impuser a multa, caberá recurso voluntário, no prazo 
de 15 (quinze) dias, para o diretor geral do D. N. O. S. 

§ 3º Confirmado o despacho que impuser a 
multa, e, intimada a parte para recolher a respectiva 
importância, será remetida cópia autêtica do 
despacho de confirmação à Procuradoria Geral da 
República, depois de regularmente inscrita a dívida, 
para a respectiva cobrança por executivo fiscal, na 
forma da legislação em vigor. 
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Art. 12. Os govêrnos estaduais, municipais ou 
do Distrito Federal, incluirão nos respectivos 
orçamentos as verbas necessárias para a 
conservação das partes concluídas na obra que 
tenham requerido. 

Art. 13. Revogam-se as disposições em contrário. 
Às Comissões de Constituição e Justiça e de 

Finanças. 
Às Comissões de Constituição e Justiça, de 

Viação e Obras Públicas e de Saúde. 
 

PROPOSIÇÃO 
 

Nº 182, de 1947 
 

(Projeto nº 177, de 1947, da Câmara dos Deputados) 
 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º E' revigorado, por sessenta dias, a partir 

da data da publicação desta lei, o Decreto número 
9:297, de 27 de maio de 1946, que estendeu aos 
oficiais do Corpo de Bombeiros as vantagens de 
promoção ao pôsto imediatamente superior, desde que 
não tenham tido acesso durante seis anos, contem 
mais de trinta anos de serviço e, da sua classe, sejam o 
número um, sem lhes ser exigido diploma da Escola 
Profissional ou do Curso de Aperfeiçoamento. 

Parágrafo único. A' promoção seguir-se-á, 
automàticamente, a reforma do oficial beneficiado. 

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário. 
Á Comissão de Constituição e Justiça. 
 

PROPOSIÇÃO 
 

Nº 183, de 1947 
 

(Projeto nº 402, de 1947, da Câmara dos Deputados) 
 

Restabelece a licença-prêmio e disciplina a 
sua concessão. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Ao funcionário público, civil ou militar, 

que durante o período de dez anos consecutivos, 
não se afastar do exercício de suas funções, é 
assegurado o direito à licença especial, de seis 
meses, por decênio e com os vencimentos integrais: 

Parágrafo único. Para os fins previstos  
neste artigo, não lhe computará o afastamento  
do exercício das funções: a) se por motivo de nojo 
 

ou de gala, desde, que não for superior a oito dias; b) 
se em virtude de faltas justificadas;. c) se de licença 
por seis meses, para tratamento de saúde. 

Art. 2º A licença concedida nos têrmos desta 
lei, é isenta de sêlo, e sua duração não influirá  
na contagem de tempo para efeito de  
promoção, aposentadoria, reforma ou gratificação 
adicional. 

Art. 3º O cálculo do tempo de efetivo exercício 
que assegure o direito à licença especial, será feito 
por um ou mais decênios completos, interrompendo-
se cada período de dez anos, sempre que se der o 
afastamento, salvo nos casos a que se refere o 
parágrafo único, do art. 1º. 

Art. 4º As licenças especiais poderão ser 
gozadas em parcelas, de três e dois meses, por ano 
civil, respectivamente. 

Art. 5º As vagas, transitórias, decorrentes da 
concessão de licença especial, só serão preenchidas 
por funcionários públicos da mesma ou de  
outra repartição, sem direito a quaisquer vantagens, 
além das peculiares ao seu próprio cargo ou  
função. 

Art. 6º Deferido o requerimento da licença 
especial, só entrará no gozo desta o funcionário, 
observada a escala para tal estabelecida; ou 
determinação do chefe da repartição competente. 

Art 7º Revogam-se as disposições em 
contrário. 

 
PROPOSIÇÃO 

 
Nº 180, de 1947 

 
(Projeto nº 656, de 1947, da Câmara dos Deputados) 

 
Cria, sem aumento de despesas,  

uma Coletoria Federal em Caviúva, Estado do 
Paraná. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º E' transferida para o Município de 

Caviúva, Estado do Paraná, a atual 2ª Coletoria 
Federal de Morretes, do mesmo Estado. 

Art. 2º A nova exatoria denominar-se-á 
"Coletoria Federal de Caviúva", para onde são 
transferidos os funcionários da 2ª Coletoria Federal 
de Morretes. 

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

Nº 181 – 1947 
 

(Projeto nº 697, de 1947, da Câmara dos 
Deputados) Estabelece medidas para o combate ao 

gafanhoto migratório e dá outras providências. 
 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Cabe ao Ministério da Agricultura, por 

intermédio da Divisão de Defesa Sanitária Vegetal 
do Departamento Nacional da Produção Vegetal 
superintender articular e orientar em todo o território 
nacional, o combate ao gafanhoto. migratório, 
schistocerne canlata (Serv. 1.839). 

Art. 2º Os serviços públicos de combate ao 
gafanhoto migratório serão executados pela Divisão 
Sanitária Vegetal, em cooperação com as secretarias 
de Agricultura ou órgãos congêneres nos Estados. 

Art. 3º Os serviços públicos civis da União, as 
unidades do Exército, da Marinha e da Aeronáutica 
e as entidades autárquicas federais colaborarão, de 
acôrdo as suas possibilidades e quando solicitadas 
no combate ao gafanhoto migratório. 

Parágrafo único. A colaboração do Exército, 
da Marinha e da Aeronáutica será prestada, de 
acôrdo com o que estiver estabelecido 
nos.respectivos regulamentos e na conformidade 
das instruções expedidas pelas autoridades 
militares. 

Art. 4º O proprietário, arrendatário, parceiro 
ou ocupante a qualquer título, de terreno invadido 
pelo gafanhoto migratório, deverá destruí-lo, detnro 
da área sob sua responsabilidade, usando o 
pessoal e as meios de que dispusser, sem direito 
a qualquer indenização por êsse serviço. Sempre 
que possível, o combate deverá ser feito, de acôrdo 
com as instituições que forem determinadas pelo 
órgão previsto no art. 1º, suas agências e postos 
regionais: 

Parágrafo único. No caso de se recusarem os 
proprietários, arrendatários, parceiros ou ocupantes, 
a executar as medidas previstas nêste artigo ou as 
deixarem de executar no prazo cominado, os 
funcionários incumbidos da defesa sanitária vegetal 
procederão por conta da União, e aplicarão ao 
proprietário, ao ocupante, as penalidades 
constantes da presente lei. 

Art. 5º Qualquer pessoa que prestar sua 
colaboração no combate ao gafanhoto, não poderá, por 
êste motivo ter rescindido o seu contrato de trabalho ou 
sofrer qualquer perda ou redução de salário. 

Art. 6º As viaturas, animais de trabalho e demais 
utilidades e instalações das. propriedades agrícolas e 
pecuniárias, situadas nas zonas invadidas ou sob a 
ameaça de inversão imigrante do gafanhoto migratório, 
quando requisitados, deverão ser postos à disposição 
do órgão de combate da jurisdição, durante o período 
da campanha, ressalvado aos respectivos proprietários 
o direito de indenização. 

Art. 7º Todo o proprietário, arrendatário, 
parceiro ou obrigado a qualquer título de 
'estabelecimento agro-pecuário, é obrigado a 
comunicar ao órgão do Ministério da Agricultura ou 
autoridade policial mais próxima, a passagem, a 
direção de vôo, pouso, desova, aparecimento de 
saltões e respectivas datas, verificadas no 
estabelecimento, dentro das vinte e quatro horas da 
ocorrência. 

Art. 8º As companhias de transporte marítimo; 
fluvial, ferroviário aéreo e rodoviário, são obrigadas a 
conceder prioridade para o transporte de pessoal e 
material, quando destinados ao combate ao 
gafanhoto migratório, desde que requisitados pela 
Divisão de Defesa Sanitária Vegetal ou por seus 
órgãos regionais. 

Art. 9º O Departamento dos Correos e 
Telégrafos, os estabelecimentos públicos e as 
emprêsas que explorem serviços telegráficos de 
rádio-comunicação; de rádio-difusão e de telefones 
interestadual, são obrigados a comunicar ao 
Ministério da Agricultura a passagem, direção de 
vôo, pouso, desova, aparecimento de saltões e datas 
nas localidades em que possuam postos ou 
agências, dentro de vinte e quatro horas da 
ocorrência. 

Art. 10 Os postos e agências dos 
estabelecimentos e emprêsas referidos no. artigo 
anterior transmitirão gratuitamente e em caráter 
urgente, ao órgão regional de defesa sanitária 
vegetal, ou ao Ministério da Agricultura, as 
informações prestadas pelos agricultores, criadores 
ou quaisquer outras pessoas, sôbre o aparecimento  
de gafanhotos migratórios, passagem e direção de 
nuvens, pouso, postura nascimento de saltões e 
datas dessas ocorrências. 
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Art. 11. Os proprietários, arrendatários, 

parceiros ou ocupantes, a qualquer título, de terrenos 
invadidos pelo gafanhoto migratório, são obrigados a 
permitir o acesso e livre trânsito nas respectivas 
propriedades do pessoal e material empregado no 
combate. 

Art. 12. Nenhuma indenização caberá aos 
proprietários, arrendatários, parceiros ou ocupantes a 
qualquer título de terreno invadido pelo gafanhoto 
migratório, em conseqüência dos trabalhos 
necessários para o combate à praga, ressalvado o 
direito a indenização pelos prejuízos decorrentes do 
uso indevido da propriedade. 

Art. 13. As despesas com o combate ao 
gafanhoto migratório serão atendidas mediante a 
abertura de crédito extraordinário pelo Poder 
Executivo que usará os direitos conferidos pelo art. 
75, parágrafo único da Constituição de 1946, e, 
igualmente, o disposto no artigo 80 do Código de 
Contabilidade da União. 

Art. 14. As pessoas físicas e jurídicas que 
infringirem os dispositivos da presente lei, ou 
deixarem de cumprir as obrigações nela estipuladas 
são sujeitas à multa de Cr$ 200.00 a Cr$ 5.000,00 
impostas pela Divisão de Defesa Sanitária Vegetal ou 
por seus órgãos regionais nos Estados. 

§ 1º A multa prevista neste artigo será imposta 
à vista do auto de infração, lavrado por servidor do 
Ministério da Agricultura e após notificação ao infrator 
para apresentar sua defesa no prazo improrrogável 
de 10 dias. 

§ 2º De despacho que impuser a multa, caberá 
recurso mediante prévio depósito da importância 
exigida para: 

a) o diretor da Divisão de Defesa Sanitária 
Vegetal, se a multa tiver sido imposta pelos chefes 
dos órgãos regionais da mesma Divisão nos Estados; 

b) o direitor geral do Departamento Nacional da 
Produção Vegetal. 

Art. 15. O servidor público civil que infringir 
qualquer dos dispositivos da presente lei, ou deixar de 
cumprir as obrigações nela estatuídas, será sujeito à 
pena de suspensão e responsabilidade nos têrmos do 
Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União. 

Art. 16. Essa lei entrará em vigor na data de sua 
publicação revogadas as disposições em contrário. 

Às Comissões de Constituição e Justiça de 
Agricultura, Indústria e Comércio e de Finanças. 

 
OFÍCIO 

 
Exmo. Sr. Senador Nereu Ramos, M. D. 

Presidente do Senado Federal: 
Em aditamento aos meus ofícios anteriores, 

envio a Vossa Excelência uma relação mais completa 
dos senadores e respectivos suplentes eleitos em 
2-12 de 1945 e 19-1-1947 em conformidade com as 
últimas comunicações dos Tribunais Eleitorais. 

Não constam os nomes de todos os suplentes 
dos senadores dos Estados do Maranhão, Espírito 
Santo e Mato Grosso, por terem sido anuladas as 
eleições. 

Até a presente data não foi feita nenhuma 
comunicação sôbre suplentes de senadores pelo 
Tribunal Regional Eleitoral, do Rio Grande Norte. 

Apresento a Vossa Excelência os meus 
protestos de elevada consideração e apreço. 

Em 30 de setembro de 1947. – Antônio Carlos 
Lafayette de Andrada, Ministro Presidente do Tribunal 
Superior Eleitoral. 

Relação dos senadores e suplentes eleitos em 
2-12-1945 e 19-1-1947: 

 
Amazonas 

 
3º Senador – Manuel Severiano Nunes – 

12.573 votos. 
Suplente – Raimundo Chaves Ribeiro – 10.053 

votes – Pela Coligação da União Democrática 
Nacional e Partido Trabalhista Brasileiro. 

Suplente dos Senadores eleitos em 1945: 
De Alvaro Maia: 
Desembargador Manuel Anísio Jobim – 4.175 

votos Pelo Partido Social Democrático. 
De Waldemar Pedrosa: 
Álvaro Sinfrônio Bandeira de Melo – 4.806 – 

Pelo Partido Social Democrático. 
 

Pará 
 
3º Senador – José Augusto Meira Dantas – 

68.040 votos. 
Suplente – Acelino de Leão Rodrigues – 67.200 

votos – Pelo Partido Social Democrático. 
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Suplente dos Senadores eleitos em 1945: 
De Joaquim de Magalhães Cardoso Barata: 
Eduardo de Azevedo Ribeiro –  

65.942 votos – Pelo Partido Social  
Democrático. 

De Alvaro Adolpho da Silveira: 
Sinval da Silva Coutinho – 65.785 votos. 
Pelo Partido Social Democrático. 
 

Maranhão 
 
2º Senador – Victorino de Brito Freire – 

36.122 votos. 
Suplente – Pelo Partido Proletário do 

Brasil. 
3º Senador – José Neiva de Souza – 

35.909 votos. 
Suplentes – Pelo Partido Proletário do 

Brasil. 
Suplente do Senador eleito em 1945: 
De Clodomir Cardoso: 
Padre Constatino Vieira – 11.137 votos – 

Pelo Partido Social Democrático. 
 

Piauí 
 
2º Senador – Joaquim de Lima Pires 

Ferreira – 52.010 votos. 
Suplente – Ocílio Pereira do Lago – 36.718 

votos, Pela União Democrática Nacional. 
3º Senador Luiz Mendes Ribeiro Gonçalves 

– 51.918 votos. 
Suplente – Celso Eulálio – 35.742 votos. – 

Pela União Democrática Nacional. 
Suplente do Senador eleito em 1945: 
De Mathias Olympio de Melo: 
Antônio Castelo Branco Clark – 31.933 

votos. Pela União Democrática Nacional. 
 

Ceará 
 
3º Senador – Manuel do Nascimento 

Fernandes Távora – 135.225 votos. 
Suplente – João Augusto Bezerra – 

133.258 votos, Pela União Democrática Nacional. 

Suplente dos Senadores eleitos em 1945: 
De Plínio Pompeu Sabota de Magalhães: 
Tomaz de Paula Pessoa Rodrigues – 26.638 

votos. – Pela União Democrática Nacional. 
De Olavo de Oliveira: 
Carlos Viriato de Saboia – 25.031 votos. Pelo 

Partido Social Progressista. 
 

Rio Grande do Norte 
 

Paraíba 
 
3º Senador – José Américo de Almeida – 

104.477 votos. 
Suplente – Carlos Pessoa – 65.689 votos. Pela 

União Democrática. 
Suplente dos Senadores eleitos em 1945: 
De Adalberto Jorge Rodrigues Ribeiro. 
Epitácio Pessoa Cavalcanti de Albuquerque – 

54.750 votos. Pela União Democrática Nacional. 
De Vergniaud Wanderley: 
Antônio Pereira Diniz – 54:939 votos. Pela União 

Democrática Nacional. 
 

Pernambuco 
 
3º Senador – Apolônio Sales – 94.534 votos. 
Suplente Luiz Sebastião Guedes Alcoforado – 

80.616 votos. Pelo Partido Social Democrático o 
senador e o suplente pela Aliança U. D. N. – P. L. e P. 
D. C. 

Suplentes dos Senadores eleitos em 1945: 
De Novaes Filho: 
Hélio Coutinho Correia de Oliveira – 58.693 

votos. Pelo Partido Social Democrático. 
De Etelvino Lins: 
Djair Falcão Brindeiro – 61.615 votos. – Pelo 

Partido Social Democrático. 
 

Alagoas 
 
3º Senador – Pedro Aurélio de Góes Monteiro – 

32.875 votos. 
..Suplente – Reinaldo Carlos de Carvalho Gama 

– 25.796 votos. Pelo Partido Social Democrático. 
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Suplentes dos Senadores eleitos em 1945: 
De Cícero Teixeira de Vasconcelos: 
Joaquim de Barros Correia Viegas – 9.282 

votos. Pelo Partido Social Democrático. 
De ismar de Góes Monteiro: 
Esperidão Lopes de Faria Júnior – 3.065 

votos. Pelo Partido Social Democrático. 
 

Sergipe 
 
3º Senador – Augusto Maynard Gomes – 

38.825 votos. 
Suplente – Marcos Ferreira de Jesus – 38.804 

votos. 
Suplente dos Senadores eleitos em 1945: 
De Walter Prado Franco: 
Pedro Gonçalves Filho – 14.227 votos – Pela 

União Democrática Nacional. 
De Durval Rodrigues da Cruz: 
Clóvis Fontes Cardoso – 9.987 votos – Pelo 

Partido Republicano. 
 

Bahia 
 
3º Senador – Antônio Pereira Moacyr – 

123.046 votos. 
Suplente – João José do Nascimento 

Junqueira – 45.240 votos – Pelos Partidos Social 
Democrático e União Democrática Nacional. 

Suplente dos Senadores eleitos em 1945: 
De Aloysio de Carvalho Filho: 
Átila Barreira do Amaral – 48.527 votos – Pela 

União Democrática Nacional. 
De Renato Onofre Pinto Aleixo: 
Francisco Joaquim da Rocha – 23.711 votos – 

Pelo Partido Social Democrático. 
 

Espírito Santo 
 
3º Senador – Jones dos Santos Neves – 

50.093 votos. 
Suplente – José Rodrigues Sette – 44.794 

votos – Pelo Partido Social Democrático. 
Suplente dos Senadores eleitos em 1945: 
De Henrique de Novais Afonso Schoval – 

15.082 votos – Pelo Partido Social Democrático. 
De Attilio Vivacqua: 

Rio de Janeiro 
 
3º Senador – Francisco de Sá Tinoco – 

119.030 votos. 
Suplente – Mário Sales – 84.247 votos. 
Suplente dos Senadores eleitos em 1945: 
De Alfredo Neves: 
Manuel Marcelino de Paula – 53.936 votos – 

Pelo Partido Social Democrático. 
De José Carlos Pereira Pinto: 
Altivo Mendes Linhares – 61.871 votos – Pelo 

Partido Social Democrático. 
 

São Paulo 
 
2º Senador – Euclydes Vieira – 301.393 votos. 
Suplente – Caio Simões – 205.804 votos – 

Pelo Partido Social Democrático. 
3º Senador – Roberto Cockrane Simonsen – 

291.555 votos. 
Suplente – Luiz Rodolfo de Miranda – 287.311 

votos – Pelo Partido Social Democrático. 
Suplente dos Senadores eleitos em 1945: 
De Marcondes Filho: 
Arlindo Augusto do Amaral – 67.016 votos – 

Pelo Partido Trabalhista Brasileiro. 
 

Paraná 
 
3º Senador – Arthur Ferreira dos Santos – 

73.837 votos. 
Suplente – Maximino Zanon – 76.573 votos – 

Pelos Partidos Social Democrático, União 
Democrática Nacional, Trabalhista Brasileiro e de 
Representação Popular. 

Suplente dos Senadores eleitos em 1945: 
De Flávio Guimarães: 
Júlio Estrêla Moreira – 15.534 votos – Pelo 

Partido Social Democrático. 
De Roberto Glasser: 
Alípio Correia Leite Júnior – 12.740 votos – 

Pelo Partido Social Democrático. 
 

Santa Catarina 
 
2º Senador – Francisco Benjamin Gallotti – 

93.288 votos. 
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Suplente – Agripa de Castro Faria – 93.053 

votos. Pelo Partido Social Democrático. 
3º Senador – Lúcio Correia – 92.994 votos. 
Suplente – Ernâni Bittencourt Cotrin – 

92.988 votos. Pelo Partido Social Democrático. 
Suplente do Senador eleito em 1945: 
De Ivo d'Aquino: 
Carlos da Costa Pereira – 39:453 votos. 

Pelo Partido Social Democrático. 
 

Rio Grande do Sul 
 
3º Senador – Joaquim Pedro Salgado Filho 

– 195.658 votos. Suplente Jorge Braga Pinheiro – 
Pelo Partido Trabalhista Brasileiro. 

Suplente dos Senadores eleitos em 1945: 
De Getulio Vargas: 
Camilo Teixeira Mércio – 57.693 votos. 

Pelo Partido Social Democrático. 
De Ernesto Dornelles: 
Carlos Alfredo Sinch – 10.585 votos. Pelo 

Partido Social Democrático. 
 

Minas Gerais 
 
3º Senador – Arthur Bernardes Filho – 

446.730 votos. 
Suplente – José Estêves Rodrigues – 

437.567 votos. Pelos Partidos Republicano, 
Trabalhista Nacional e União Democrática 
Nacional. 

Suplentes dos Senadores eleitos em 1945:: 
De Fernando Mello Vianna: 
Nestor Massena – 181.106 votos. Pelo 

Partido Social Democrático. 
De Levindo Eduardo Coelho: 
Edison Alvares da Silva – 182.048 votos. 

Pelo Partido Social Democrático. 
 

Goiás 
 
3º Senador – Alfredo Nasser – 43.436 

votos. 
Suplente – José Lourenço Dias – 14.412 

votos. Pela União Democrática Nacional. 

Suplentes dos Senadores eleitos em 1945: 
De Pedro Ludovico Teixeira: 
José da Costa Pereira – 4.638 votos. Pelo 

Partido Social Democrático. 
De Dario Délio Cardoso: 
Solcn Edison de Almeida – 4.420 votos. Pelo 

Partido Social Democrático. 
 

Mato Grosso 
 
3º Senador – Filinto Müller – 21.793 votos. 
Suplente – Pelo Partido Social Democrático. 
Suplentes dos Senadores eleitos em 1945: 
De Vespasiano Barbosa Martins: Nicolau Fragelli 

– 7.497 votos. Pela União Democrática Nacional. 
De João Villasbôas: 
Waldemar da Rocha Dias – 7.741 votos. Pela 

União Democrática Nacional. 
 

Distrito Federal 
 
3º Senador – Mário de Andrade Ramos – 

195.439 votos. 
Suplente – Gilberto Marinho – 113.352 votos. 

Pelos Partidos Social Democrático, Democrata 
Cristão, Trabalhista Brasileiro, Proletário do Brasil, 
Republicano e Trabalhista Nacional. 

Suplente dos Senadores eleitos em 1945: 
De Hamilton Nogueira: 
Flávio da Silveira – 38.019 votos. Pela União 

Democrática Nacional. 
De Luiz Carlos Prestes: 
Abel Chermont – 96.547 votos. Pelo Partido 

Comunista do Brasil. 
E' lido e vai a imprimir o seguinte: 
 

PARECER 
 

Nº 318, de 1947 
 
Da Comissão de Finanças, sôbre a proposição 

nº. 120, de 1947. 
Relator – Sr. Ferreira de Souza. 
Votou a Câmara dos Deputados a  

criação de um Horto Florestal nas 
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terras do açude "Jaibara", Município de Sobral, 
Estado do Ceará, subordinado ao Serviço Florestal 
do Ministério da Agricultura. 

O art. 2º providencia a transferência pelo 
Ministério da Viação das terras necessárias a êsse 
fim, autorizando o art. 3º a abertura do crédito de Cr$ 
547.800,00 para ocorrer às despesas, sendo Cr$ 
162.000,00 para o pessoal diarista, Cr$ 85.800,00 
para o pessoal mensalista e Cr$ 300.000,00 para a 
instalação do Horto. 

Ainda a Comissão de Agricultura, Indústria e 
Comércio, opinou pela aprovação da proposição. 

Trata-se de uma medida de utilidade evidente, 
sobretudo no Nordeste, servindo como elemento 
importantíssimo no combate às sêcas. E a verba 
pedida está plenamente justificada. 

Nestas condições, opina a Comissãa de 
Finanças pela sua aprovação. 

Sala das Comissões, 1 de outubro de 1947. – 
Ivo d'Aquino, presidente. – Ferreira de Souza, 
relator. – José Americo. – Azevedo Ribeiro. – 
Salgado Filho, votei pela necessidade da instalação 
do Horto Florestal de Sobral embora verifique que, 
pela ausência de permanente recursos, se torne um 
aumento do quadro do funcionalismo. – Apolonio 
Salles. – Santos Neves. – Vespasiano Martins. 

O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do 
expediente. 

Não há oradores inscritos. 
O SR. CARLOS PRESTES: – Peço a palavra. 
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 

Senador. 
O SR. CARLOS PRESTES (*): – Sr. 

Presidente, Srs. Senadores, na última sessão, 
através da brilhante palavra do ilustre lider do P. S. 
D... 

O SR. IVO D'AQUINO: – Muito obrigado a V. 
Exª. 

O SR. CARLOS PRESTES: – ...tivemos 
ocasião de ouvir opiniões sôbre a cassação do 
registro eleitoral do Partido Comunista do Brasil 
emitidas por cinco eminentes juristas pátrios. 
__________________ 
(*) Não foi revisto pelo orador. 

Entre os nomes citados, encontrava-se o do 
emérito ex-Presidente do Supremo Tribunal Federal, 
Ministro Eduardo Espínola, bastante conhecido nesta 
Casa. A respeito da opinião do ministro Eduardo 
Espínola já tiveram ocasião de falar, em resposta 
imediata ao nobre lider do P. S. D., dois Senadores e 
particularmente o jurista que é o nosso colega nobre 
Senador Arthur Santos. 

E' constrangido, Sr. Presidente, que desta 
tribuna venho tratar de questões jurídicas, visto como 
nesta Casa predominam os bacharéis em Direito. 
Caberia a todos, menos a "mim, intervir no assunto. 
No entanto, as contingências, a situação em que me 
encontro, a singularidade mesmo da representação 
do meu partido nesta Casa, obrigam-me a 
desempenhar êsse papel e tomar os pareceres aqui 
citados para esclarecer melhor o assunto. 

Sem dúvida alguma, não está mais em debate 
a legalidade do registro do Partido Comunista. E' 
uma questão já decidida pelo Tribunal Superior 
Eleitoral e que hoje se encontra entregue ao 
Supremo Tribunal Federal, que decidirá do recurso 
feito pelo advogado do Partido Comunista. 

A Casa e a opinião pública compreendem 
perfeitamente a situação em que se encontra o nobre 
lider do P. S. D., autor e primeiro signatário do 
projeto nº 24 que, impossibilitado de trazer opiniões 
ou pareceres jurídicos favoráveis ao projeto, traz ao 
conhecimento do plenário pareceres e opiniões 
sôbre uma questão que não está em debate, qual a 
do registro eleitoral do Partido Comunista. 

A fragilidade da argumentação é evidente, 
porque aquêles pareceres, relativos ao registro 
eleitoral do Partido Comunista do Brasil nada dizem 
quanto à cassação de mandatos. A questão é outra e 
o assunto em debate é completamente diferente. 

O SR. IVO D'AQUINO: – V. Ex.ª permite um 
aparte? 

O SR. CARLOS PRESTES: – Com o maior 
prazer. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Julgo que nada 
disse aqui sôbre a identidade das duas questões. 
Deixei bem claro, no que expendi, que a  
decisão do Tribunal Superior Eleitoral ha- 
  



– 76 – 
 
via sido criticada porque enfrentara a Constituição 
Federal. Trouxe pareceres de vários juristas que haviam 
concordado com a interpretação dada por aquêle 
Tribunal à cassação do registro. Se há confusão a 
respeito, não é minha, mas de V. Ex.ª ou de quem-
queira confundir o que eu disse nesta Casa. 

O SR. CARLOS PRESTES: – Sr. Senador, é 
suficientemente claro, para todos os que ouviram a 
palavra brilhante de V. Ex.ª, que o que está em causa é 
a cassação de mandatos e que, impossibilitado de trazer 
pareceres dos juízes a respeito do projeto nº 24, V. Ex.ª 
trouxe pareceres sôbre a cassação do registro eleitoral 
do partido. 

O SR. IVO D'AQUINO: – E foi a minha intenção. 
O SR. CARLOS PRESTES: – Quanto à 

constitucionalidade ou não, pretendo entrar agora no 
assunto, porque, trazido ao conhecimento da Casa o 
problema do registro eleitoral do Partido Comunista, é 
indispensável que êste seja esclarecido. Por 
desagradável que seja ao Senado ter que sofrer, durante 
longos minutos a minha palavra (não apoiados), tratarei 
dos cinco pareceres lidos pelo nobre Senador Ivo 
d'Aquino. 

E' singular que o mais prudente, o mais sereno, 
aquêle que constitui realmente uma lição, seja 
justamente, o do eminente ex-presidente do Supremo 
Tribunal Federal. S. Ex.ª, com a sua grande experiência 
da vida e do trabalho jurídico, faz questão de não entrar 
no mérito do assunto. Sabe que um juiz pode opinar 
sôbre uma lei, interpretar determinado texto, mas não 
pode absolutamente decidir, não pode dizer se uma 
sentença é justa ou injusta sem manusear o processo e 
sem ouvir as partes. 

Infelizmente, os outros quatro juristas aqui citados 
pelo nobre lider do P. S. D. não seguiram o exemplo do 
ilustre Ministro Eduardo Espínola; foram muito além de 
dizer da competência ou não, porque o citado Ministro 
apenas afirmou ser da competência do Tribunal Superior 
Eleitoral decidir sôbre o registro ou a cassação de 
registro de partidos políticos. 

Lerei, mais adiante, êsse parecer. Quero, antes, 
tratar dos outros quatro. 

O primeiro, do Sr. Ministro Bento  
de Faria, opina sôbre a cassação do 
 

registro eleitoral do Partido Comunista do Brasil, 
mas opina mal. Diz, por exemplo, – S. Ex.ª: 

"A decisão do Tribunal Superior Eleitoral 
ordenando o fechamento do Partido Comunista, 
assentou na prova posterior ao seu registro, pela 
qual ficará demonstrada a sua finalidade oculta 
de enfrentar a Constituição Nacional, para 
suprimir o regime político por ela estabelecido". 

Ora, Sr. Presidente, como terei ocasião 
ainda hoje, de demonstrar, esta opinião é falsa. E' 
falsa de princípio a fim, porque nada do que 
afirma ficou provado. Juízes que votaram a favor 
ou contra a cassação do registro, nenhum dêles 
teve coragem suficiente para sustentar o que o 
Ministro Bento de Faria afirmou. S. Ex.ª, portanto, 
foi além da consulta, porque esta dizia respeito, 
exclusivamente, à competência ,ou não do 
Tribunal Eleitoral para cassar o registro de partido 
político, entrando no, mérito do assunto sem 
conhecer do processo e sem trazer um só fato 
novo capaz de justificar sua opinião. 

Mais adiante, diz ainda S. Ex.ª: 
"Admitidos como foram a organização e 

registro do aludido partido, o seu funcionamento 
pode, portanto ser impedido, quando a ação 
política desenvolvida visa derrubar a Federação e 
a República, nos vigentes moldes de sua 
instituição". 

A êsse respeito, Sr. Presidente, também 
nada ficou provado. O têrmo "quando" refere-ser 
a um futuro possível, ou não, segundo a opinião 
de. S. Ex.ª com referência ao nosso partido. Essa 
opinião, entretanto, é falsa, não se baseia em fato 
algum concreto. 

A atuação do Partido Comunista e de seus 
representantes na Assembléia Constituinte e, 
depois, no Poder Legislativo, tem sido insistente 
na defesa do Poder constituído. 

Mais adiante, ainda afirma Sua Excelência: 
"Se a própria Constituição não invalida a 

vigência das leis que lhe, sejam contrárias, como 
havia, de permitir a subsistência de qualquer 
partido político que pretenda suprimí-la e às suas 
organizações por processos inconfessáveis"? 
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Qual a prova disto? Esta opinião de S. Ex.ª, 
a respeito do Partido Comunista, é falsa e 
desmentida pelos fatos, pelo seu programa e pela 
sua atuação durante os dois anos decorrentes 
desde o registro eleitoral. 

Como se vê Sr. Presidente, o Ministro 
Bento de Faria vai muito além da consulta. Não 
teve S. Ex.ª a prudência do Ministro Eduardo 
Espínola, para opinar simplesmente quanto à 
interpretação da lei, e não entrar no mérito da 
questão, aspecto êste que não podia apreciar, 
porque não conhece o processo e não ouviu as 
partes. 

O segundo parecer é de autoria do ilustre 
bacharel Dr. Augusto Pinto Lima, Presidênte da 
Ordem dos Advagados. Procura S. Ex.ª explicar o 
espírito do § do artigo 141. da Constituição,  
para afirmar que "o programa ou ação do  
Partido Comunista contraria o regime 
democrático". 

Qual a base de semelhante afirmativa? 
Qual a prova apresentada por S. Ex.ª? 

Nenhuma, Senhores. Lendo-se o parecer 
do Dr. Augusto Pinto Lima, não se encontra uma 
só prova. São opiniões muito respeitáveis, sem 
dúvida, mas que não bastam para aplicação da 
lei. Para aplicá-la; para execução do § 13 do art. 
141, seria indispensável que os fatos fossem 
apontados. 

Diz S. Ex.ª, falando sôbre o comunismo: 
"Numa sociedade cristã, liberal e formada 

no culto do Direito, o comunismo é um corpo 
estranho, perturbando a saúde do organismo 
social. E estipar êste cancro político é serviço de 
salvação pública". 

E' a opinião de um dêsses criptofacistas, 
que chamam comunistas a todos que discordam 
de suas idéias; é a maneira de pensar de S. Ex.ª. 
Mas um juiz não pode decidir de acôrdo com a 
própria opinião, embora respeitável, e sim em 
face das provas. Seria necessário S. Ex.ª exibir 
os comprovantes do que afirma, evidenciando a 
verdade dos fatos. 

Em países como a Inglaterra, a Franca e a 
Itália, constituidos de sociedades cristãs, o 
Partido Comunista é perfeitamente legal, livre,  
em pé de igualdade com as demais agre- 
 

miações políticas. Na França, está colocado em 
primeiro lugar. 

O SR. IVO D'AQUINO: – V. Ex.ª dá licença para 
um aparte? (Assentimento do orador) – E' 
perfeitamente exato o que V. Ex.ª diz. Há, apenas a 
acentuar que, na Rússia Soviética, todos os partidos, a 
não ser o do Govêrno, são ilegais. 

O SR. CARLOS PRESTES: – Absolutamente. 
O SR. IVO D'AQUINO: – Isso é o interessante. 
O SR. CARLOS PRESTES: – Não estamos 

tratando da Constituição soviética. Não tenho em mãos 
a Lei Básica daquele país. Estamos cuidando de nossa 
Constituição, defendendo nossa terra e a democracia 
no Brasil. 

Quanto à discussão, a que V. Ex.ª quer arrastar-
me... 

O SR. IVO D'AQUINO: – Não pretendo arrastar 
V. Ex.ª. O nobre colega falou da França. 

O SR. CARLOS PRESTES: – ...creio 
desnecessário travá-la agora, Ademais, nos tomaria 
muito tempo, Oportunamente poderei voltar à tribuna 
para tratar do assunto. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Ouvirei V. Ex.ª com 
grande prazer. 

O SR. CARLOS PRESTES: – Referi-me à 
França porque, embora país essencialmente cristão, ali 
o Partido Comunista é legal. Existe ou não, na França, 
o Partido Comunista? Existe. A sociedade francesa é, 
ou não cristã? E'. 

Está, ou não, o Partido Comunista, em primeiro 
lugar, na França? Está. 

O SR. CAMILO MERCIO: – Se o Partido 
Comunista dominasse na França, que ocorreria? 
Permitiria a existência de outros partidos? 

O SR. CARLOS PRESTES: – O Partido 
Comunista cumpriria o seu programa em que se 
permita a multiplicidade de partidos. O programa do 
Partido Comunista, no Brasil, é igualmente, o da 
multiplicidade de partidos. 

O SR. CAMILO MERCIO: – Programa 
camuflado. 

O SR. CARLOS PRESTES: – Duvido que VV. 
Exas. provem sejamos contrários à pluralidade de 
partidos. 

O Partido Comunista é o mais votado na França; 
está no poder na Tchecoslovaquia, onde foi o mais 
votado. 

 



– 78 – 
 
O Chefe do Govêrno da Tchecoslovaquia é o 
Secretário Geral do Partido Comunista, Clemente 
Gotwald, e com êsse govêrno colaboram os 
demais partidos. 

O SR. CAMILO MERCIO: – Então, não é 
Partido Comunista. Porque o comunismo é 
unipartidário. 

O SR. CARLOS PRESTES: – E' a realidade 
que posso apontar. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Êsse Clement 
Gotwald ainda não foi '"pendurado": está 
esperando sua hora... 

O SR. CARLOS PRESTES: – Essa questão 
de "pendurar" é relativa. Na Grécia também estão 
"pendurando" os revolucionários, homens que se 
batem pelo progresso do país. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Estão 
"pendurando" mal, nesse caso. V. Ex.ª sabe que 
na Iugoslávia os comunistas cassaram as 
representações de todos os parlamentares eleitos 
pelos outros partidos. 

O SR. CARLOS PRESTES: – V. Ex.ª está 
equivocado. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Não estou. 
O SR. CARLOS PRESTES: – Não foram 

cassadas as de todos. V. Ex.ª não conhece a 
Constituição da Iugoslávia. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Não há 
Constituição lá. 

O SR. CARLOS PRESTES: – Se a 
Constituição brasileira determinasse a cassação 
de mandatos, teríamos de nos submeter a ela. 
Mas a nossa Carta Magna não prevê o caso. 

O SR. IVO D'AQUINO: – A Constituição 
determina a cassação. 

O SR. CARLOS PRESTES: – Não 
determina. Quanto à Iugoslávia, trata-se de outros 
fatos objetivos. Teríamos de ir lá verificar em que 
condições se processou a cassação dos mandatos 
de elementos que conspiravam contra o Govêrno. 

Se VV. Exas. conseguirem, aqui, provas de 
que os comunistas brasileiros conspiraram, como 
qualquer outra pessoa o faz, o Govêrno estará 
suficientemente armado, com a Constituição e a 
lei, para puní-los. 

O SR. IVO D'AQUINO: – V. Ex.ª sabe 
melhor de que ninguém que o Partido Comunista 
vive, pela técnica, em permanente conspiração. 

O SR. CARLOS PRESTES: – Que técnica? 

O SR. IVO D'AQUINO: – V. Ex.ª sabe melhor 
do que eu. 

O SR. CARLOS PRESTES: – São palavras, 
Sr. Senador. Se V. Ex.ª faz afirmações dessa 
gravidade, não pode deixar de acompanhá-las de 
provas. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Posso provar a V. 
Ex.ª o que afirmo. 

O SR. CAMILO MÉRCIO: – O Senador Carlos 
Prestes estranha o milagre de não estar 
conspirando. 

O SR. CARLOS PRESTES: – Há dois anos e 
meio o Partido Comunista é registrado no Tribunal 
Eleitoral e sua luta persistente tem sido em defesa 
da democracia e da Constituição. Desafiamos, 
reptamos, que nos tragam provas do contrário. 

Sr. Senador, é muito fácil pronunciar palavras. 
Mas queremos provas e provas nem mesmo os 
Himalaia e os Barreto Pinto conseguiram levar ao 
Tribunal Superior Eleitoral, como disseram os 
próprios juízes que votaram no processo. 

Queremos fatos. Há grande diferença entre 
palavras e fatos, e a opinião pública já sabe distingui-
la. 

O SR. IVO D'AQUINO: – V. Ex.ª sabe que os 
conspiradores não andam com distintivos na lapela. 

O SR. CAMILO MÉRCIO: – As conspirações 
não podem ser ostensivas. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Só aparecem 
quando deflagradas. 

O SR. CARLOS PRESTES: – Vossa 
Excelência mesmo frisou êsse argumento. Então, 
que V. Ex.ª está conspirando contra a ordem legal e 
a Constituição, com seu projeto flagrantemente 
inconstitucional. Isso é que é uma verdadeira 
conspiração. E são fatos. Não se trata, 
simplesmente, de conspiração de palavras, como V. 
Ex.ª acusa, mas de acusações concretas, porque o 
projeto de lei apresentado ao Senado é 
flagrantemente inconstitucional. E' um atentado, uma 
conspiração contra a Carta Magna. E' claro. 

O SR. IVO D'AQUINO: – O que é claro não é 
conspiração. Basta ser claro para não ser 
conspiração. 

O SR. CARLOS PRESTES: – Então, isso me 
obrigaria a empregar vocábulo mais "pesado". 

O SR. IVO D'AQUINO: – Abrindo um dicionário 
V. Ex.ª logo verá que ação clara não pode ser 
conspiração. São palavras cujo sentido se repelem. 
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O SR. CARLOS PRESTES: – Se V. Ex.a não 
considera conspiração êsse fato, existe palavra mais 
forte para definí-lo, mas que, evidentemente, não posso 
empregar. 

Sr. Senador, uma acusação deve vir 
acompanhada de provas. V. Ex.ª não pode acusar a 
ninguém de conspirar, sem apontar fatos por que pode 
ser processado. E V. Ex.ª está, no Senado, repetindo 
calúnias assacadas pela imprensa facista que 
combatemos. V. Ex.ª renova no plenário desta Casa 
afirmações infundadas que nem de longe pode 
documentar. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Posso provar. O que 
afirmei a V. Ex.ª é que a técnica do Partido comunista é 
de permanente conspiração. Está na doutrina de todos 
os seus corifeus. 

O SR. CARLOS PRESTES: – O que chama V. 
Ex.ª "técnica" do Partido Comunista? Sua técnica é 
educar politicamente o povo. Nesse sentido, forma-se 
opinião falsa do comunismo. V. Ex.ª, Sr. Senador, ainda 
está sob a influência das lições de Goebels a respeito do 
Comunismo... 

O SR. IVO D'AQUINO: – Não estou. 
O SR. CARLOS PRESTES: – ...noções 

completamente falsas e erradas, tão erradas que 
Goebels morreu, e Hitler, com tôda a força que possuia, 
foi esmagado. E' a lição concreta; é a realidade histórica, 
mostrando de que lado estava o erro: do lado do 
fascismo. São os fascistas que têm essa opinião; 
inteiramente falsa, sobre o comunismo. 

Frente à lei, só podemos lidar com documentos. 
O Partido registrou seu programa, cujos postulados 
estão perfeitamente dentro da Constituição, e nada pode 
ser objetado contra êle, nem mesmo antes de 18 de 
setembro. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Responda-me V. Ex.ª o 
seguinte: é, ou não, do programa comunista a doutrina 
da revolução permanente? 

O SR. CARLOS PRESTES: – Equivoco de V. 
Exa. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Não estou equivocado, 
porque é da doutrina de Lenine a revolução das massas. 

O SR. CAMILO MÉRCIO: – Todos sabem disso. 
O SR. CARLOS PRESTES: – O Partido 

Comunista prega e deseja o progresso do Brasil, 
a liquidação dos restos feudais entre nós, a 
reforma agrária, a educação política do povo, 

sua organização em associações, a elevação de 
seu nível social e político. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Se é da técnica do 
Partido... 

O SR. CARLOS PRESTES: – Que técnica? 
O SR. IVO D'AQUINO: – ...fazê-Io vitorioso 

pela revolução, evidentemente o conseguirá 
conspirando. 

O SR. CARLOS PRESTES: – Vossa 
Excelência apenas repete as palavas que ouve. 

O SR. IVO D'AQUINO: – A técnica não é de 
V. Ex.ª, mas do Partido: 

O SR. CARLOS PRESTES: – Essa técnica 
de que fala é criada na cabeça de V. Exª, que 
ignora o que seja o Partido Comunista. 

O SR. CAMILO MÉRCIO: – Então Vossa, 
Excelência está divorciado do Partido Comunista. 

O SR. CARLOS PRESTES: – Ele foi 
organizado por cidadãos brasileiros, no gôzo de 
direitos políticos, com programa perfeitamente de 
acôrdo com a lei... 

O SR. IVO D'AQUINO: – E' claro. 
O SR. CARLOS PRESTES: – ...como terei 

ocasião de mostrar aqui, lendo trechos do 
relatório do Professor Sá Filho: 

O SR. IVO D'AQUINO: – Isto nada prova. 
O SR. CARLOS PRESTES: – Que provas, 

então, deseja V. Ex.ª? As provas cabem ao 
acusador. Se V. Ex.ª acusa, deve trazê-las.  
E' questão de coerência, já que faz tais 
imputações. 

O SR. IVO D'AQUINO: – A técnica da 
revolução permanente é dos comunistas. Êles se 
sentem honrados em dizer que são o que toda 
gente sabe. 

O SR. CARLOS PRESTES: – O engano de 
V.Ex.ª está em confundir comunistas com alguns 
intelectuais esquerdistas, que nada fazem pelo 
proletário nem pelo progresso do Brasil. V. Ex.ª 
pensa que são os comunistas... 

O SR. IVO D'AQUINO: – Eu não penso; V. 
Ex.ª é quem o diz. 

O SR. CARLOS PRESTES: – ...mas não 
são. Comunistas são os que estão trabalhando 
pela nossa pátria. A missão histórica do Partido 
Comunista, no momento é educar politicamente 
nosso povo e organizá-lo. 
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O SR. IVO D'AQUINO: – Para a revolução. 
O SR. CARLOS PRESTES: – Permita-me V. 

Ex.ª continuar, senão o tempo de que disponho se 
esgotará sem que termine minhas considerações. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Estamos tendo 
conhecimento pelos jornais de hoje da ressureição 
do Komintern. 

O SR. CARLOS PRESTES: – E' perigoso V. 
Ex.ª guiar-se, sempre, pelo noticiário da imprensa. 

O SR. CAMILO MÉRCIO: – Quando não 
convém ao Partido Comunista. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Então por onde 
teremos conhecimento dos fatos? 

O SR. CARLOS PRESTES: – Quanto ao 
Partido, pode reunir-se e discutir seu programa 
político. 

Prosseguindo Sr. Presidente, no exame da 
opinião do Dr. Pinto Lima, quanto ao registro do 
Partido Comunista, verificamos que S. Ex.ª não, 
apresenta um só fato em abono de seu falso e 
errôneo ponto vista. Como pensa nesses têrmos 
acha que o Partido Comunista não deve existir, se 
bem que em países cultos como a França, a Itália, a 
Inglaterra, etc., tenha vida legal. 

O SR. BERNARDES FILHO: – V. Ex.ª permite 
um aparte? (Assentimento do orador – V. Ex.ª 
sustenta que o Partido Comunista tem.programa no 
qual é admitida a pluralidade de partidos. Mas afirmo 
que o Partido Comunista de  V. Ex.ª só a admite 
enquanto não está no govêrno, quando o consegue 
pensa de modo diverso. 

O SR. CARLOS PRESTES: – Equívoco de V. 
Ex.ª. 

O SR. BERNARDES FILHO: – Vou prova-lo a 
V. Ex.ª. 

O SR. CARLOS PRESTES: – A afirmação de 
V. Ex.ª é falsa. A contestação que está fazendo às 
minhas palavras não é justa. 

O SR. BERNARDES FILHO: – Permita-me V. 
Ex.ª que conclua. 

O SR. CARLOS PRESTES: –V. Ex.ª não tem 
o direito de me chamar de mentiroso. 

O SR. BERNARDES FILHO: – Não estou  
chamando V. Ex.ª de mentiroso. 

O SR. CARLOS PRESTES: – Afirmo a V. 
Ex.ª que o Partido Comunista, se marjoritário, 
procurará formar um govêrno com a colaboração 
 

dos demais partidos. E' esta a atitude do Partido 
Comunista na Tchecoslováquia, onde, embora 
majorcitário, governa com a colaboração de todos os 
partidos. 

O SR. BERNARDES FILHO: – V. Ex.ª está 
sendo injusto para comigo. 

O SR. CARLOS PRESTES: – Foi V. Ex.ª 
quem cometeu uma injustiça, ao chamar-me de 
mentiroso. 

O SR. BERNARDES FILHO: – Não pretendi 
chamá-lo de mentiroso; V. Ex.ª sabe que, no dia em 
que fôsse preciso chamá-lo assim eu o faria. Até 
hoje, não foi necessário; e espero não o seja nunca. 

O SR. CARLOS PRESTES: – Isto fica ao 
critério e arbítrio de V. Ex.ª. 

O SR. BERNARDES FILHO: – Peço-lhe a 
finesa de consentir que conclua meu aparte. 
Enquanto os comunistas não são govêrno, enquanto 
não constituem maioria absoluta, admitem a 
pluralidade de partidos. No dia em que o são o direito 
de sobrevivência dos demais partidos desaparece, 
direta ou indiretamente. 

O SR. CARLOS PRESTES: – V. Ex.ª deve 
trazer provas do que afirma. 

O SR. BERNARDES FILHO: – É o que se 
verifica nos paises hoje satélites da União Soviética. 

O SR. CARLOS PRESTES: – Quais os países 
satélites da União Soviética? 

O SR. BERNARDES FILHO: – A Bulgária, por 
exemplo. 

O SR. CARLOS PRESTES: – Há colaboração 
de partidos. Mesmo assim, houve um traidor. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: –Traidor, 
porque era contrário ao Partido comunista. 

O SR. CARLOS PRESTES: – Não é 
conveniente voltarmos a êste assunto, porque já 
ficou suficientemente claro para a Nação... 

O SR. BERNARDES FILHO: – Não ficou 
claro. 

O SR. CARLOS PRESTES: – ...porque, 
depois do telegrama que li, não houve nenhuma 
contestação. 

O SR. BERNARDES FILHO: – V. Ex.ª o terá. 
O SR. CARLOS PRESTES: – Agradecerei a 

V. Ex.ª se me trouxer a contestação. 
O SR. BERNARDES FILHO: – Prometo  

a V. Ex.ª apresentar a contestação. Não 
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deseja, reviver êsse debate, mas vou oferecê-lo ao 
Senado. 

O SR. CARLOS PRESTES: – A verdade, 
Srs. Senadores, é que tanto na Bulgária, como 
na Iugoslávia, na Polônia e na Tchecoslovaquia, 
o Partido Comunista é majoritário e colabora 
com os outros partidos nos governos dêsses 
países. 

O SR. BERNARDES FILHO: – Os outros 
partidos sobrevivem apenas, no nome. 

O SR. CARLOS PRESTES: – Esta é a 
verdade, êste é o fato. Quem afirmar o contrário, é 
pretender, contestar afirmações minhas, afirmações 
categóricas, do Partido Comunista brasileiro, com 
tôda a responsabilidade que me pesa sôbre os 
ombros, com todo o meu passado de vinte e cinco 
anos de luta pela democracia. 

O SR. BERNARDES FILHO: – E’ um passado 
que muito honra V. Ex.ª, diante da sinceridade de 
sua convicção. 

O SR. CARLOS PRESTES: – ...pelo 
progresso do Brasil, de que o Partido Comunista 
majoritário continuaria lutando por aquêles mesmos 
princípios por que se vem batendo há dois anos e 
meio, isto é, por um govêrno de união nacional, onde 
tôdas as fôrças políticas colaborem. 

O Brasil, na etapa histórica que atravessa não 
pode, ainda, pensar em revolução socialista. 
Precisamos acabar com o atraso, educar 
polìticamente o nosso povo, elevar seu nível político; 
precisamos organizar nosso País para, então, 
resolvermos problemas muito sérios. 

O SR. BERNARDES FILHO: – Para vossa 
Excelência, o único partido. capaz de conseguir êsse 
objetivo é o Partido Comunista... 

O SR. CARLOS PRESTES: – Para isso, é 
indispensável a colaboração de todos os brasileiros. 

Agora, não aceitam nossa colaboração; mas 
no dia em que formos majoritários, seremos nós 
quem estenderemos a mão e pediremos a 
colaboração de todos, para que, juntos, resolvamos 
os problemas de nosso povo. 

O SR. BERNARDES FILHO: – Não viveremos 
para assistir a tanto. 

O SR. CARLOS PRESTES: – Minha 
afirmação, Sr. Senador Bernardes Filho, é bastante 
categórica... 

O SR. BERNARDES FILHO: – Não há dúvida. 

O SR. CARLOS PRESTES: – ...e V. Ex.ª só 
poderá contestá-la se me quiser acusar de 
mentiroso. 

O SR. BERNARDES FILHO: – Não o 
pretendo. 

O SR. CARLOS PRESTES: – Ou, então, se 
trouxer qualquer atitude nossa anterior que nos 
contradiga. 

O SR. BERNARDES FILHO: – Diria que o 
Partido Comunista Brasileiro é um partido sui 
generis. No mundo inteiro a orientação é diferente. 

O SR. CARLOS PRESTES: – Quando 
quisermos conspiraremos peremptória e 
categòricamente. Em 1935, não negamos 
absolutamente, êsse princípio: pregavamos, 
abertamente, a luta contra o govêrno; queríamos a 
insurreição e o dizíamos com tôdas as palavras. 

Hoje, a situação é diferente. Liquidado 
militarmente o nazismo, abriam-se, para todos os 
povos, os caminhos pacíficos, embora diversos. 
Cada povo terá a solução dos seus próprios 
problemas dentro dos caminhos que conduzem ao 
socialismo, específico para cada povo. 

Continuando, Sr. Presidente, quero referir-me, 
ainda, ao que dizia o Doutor Oscar da Cunha, autor 
do terceiro parecer entre os cinco a que me estou 
reportando. 

Ainda aqui só se encontram afirmações 
exclusivamente infundadas. Não conheço êsse 
senhor; mas o que é certo é que Sua Senhoria desce 
a insultos aos comunistas e aos juízes que 
registraram o Partido Comunista do Brasil, entre os 
quais havia mesmo conhecidos anticomunistas, 
como o ilustre Sr. Sampaio Dória. 

Disse S. S. que o Partido Comunista não podia 
ser registrado de forma alguma. E fundamenta seu ponto 
de vista com os mais soezes e os mais baixos insultos 
ao Partido Comunista do Brasil e aos comunistas. 

Em seguida, temos a opinião do Doutor 
Edmundo Miranda Jordão, nome que figura, sem 
dúvida, entre os juristas brasileiros. 

Infelizmente, S. S. repete as mesmas tolices do 
anti-comunismo sistemático. Não aponta, não cita fatos. 
São as mesmas informações infundadas que nada 
provam. Palavras, Srs. Senadores, não contestam 
fatos. S. S. chega mesmo a referir-se a Thorez, líder 
comunista, afirmando que êste declarara que os 
comunistas são contra a pluralidade dos partidos. Re- 
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pete as mesmas tolices e apresenta estas palavras 
como de Thoréz. 

E’ afirmação falsa de S. Ex.ª. 
Maurice Thoréz Secretário do Partido 

Comunista Francês, jamais fêz afirmativa da 
natureza a que se referiu o Sr. Edmundo de Miranda 
Jordão. E’ calúnia, sem nenhuma prova, simples 
mentira. 

Sr. Presidente quero ainda referir-me ao 
parecer do ministro Eduardo Espínola. Peço a 
atenção do Senado para a seguinte passagem, a 
fim de monstrar com o S. Ex.ª procedeu ao emitir 
seu parecer, e como realmente não entra, de 
forma alguma, no mérito da questão, para 
simplesmente interpretar a lei. O Juiz, – e já o 
disse hoje –, não pode julgar, não pode opinar 
senão pelo manuseio do processo, ou ouvindo as 
partes. 

Diz S. Ex.ª: 
“Considero aqui apenas o aspecto jurídico da 

questão, sem qualquer apreciação referente à 
situação política...” 

E em seguida: 
“Nos têrmos do art. 119, I, da Constituição de 

18 de setembro, entre as atribuições da Justiça 
Eleitoral, compreendem-se – o registro e a cassação 
de registro dos partidos políticos”. 

Adiante, diz S. Ex.ª: 
“O Tribunal Superior Eleitoral registrou o 

Partido Comunista em face dos elementos 
fornecidos, na persuasão de estarem nos moldes 
legais a sua organização e a sua atividade 
política...”. 

E adiante: 
“Assim será; mas, em primeiro lugar, poderia... 
Poderia, notem vem os Srs. Senadores, está 

no condicioal. 
“...poderia êsse registro ser cassado, desde 

que se verificasse fraude ou simulação nos meios 
empregados para ser êle obtido”. 

S. Ex.ª não afirma. Fica exclusivamente na 
condicional. Caso isso se prove, é possível que o 
Tribunal empregue a sanção. 

Adiante, diz S. Ex.ª, – a oração é de grande 
importância, e também começa pela condicional – 
terminada sem parecer: 

“... Se o Tribunal Superior Eleitoral, 
em sua soberana apre- 
 

ciação dos fatos e circumstâncias, apurou tratar-se 
de um partido “cujo programa ou ação contraria o 
regime democrático”, é fora de qualquer dúvida que 
deu exata aplicação ao art. 141, § 13, da 
Constituição de 18 de setembro de 1946”. 

S. Ex.ª não entrou, absolutamente, no mérito 
da questão. Interpretou exclusivamente a lei. E 
afirma que se as provas forem acumuladas, se ficar 
provado, caberá ao Tribunal Superior Eleitoral 
realmente decidir. 

Senhor Presidente, são justamente essas 
provas que faltam. Faltam no processo, faltam nos 
autos, e não foram aduzidas pelos inimigos do 
partido, pelos Himalaya e os Barreto Pinto, que nada 
apresentaram porque nada conseguiram. Lutando 
contra o nosso partido, exigindo e desejando a 
cassação do seu registro eleitoral, tinham obrigação 
de aduzir essas provas. 

O próprio Procurador ad hoc, o célebre 
Barbedo, não conseguiu reunir as provas 
indispensáveis à decisão da Justiça. 

Sr. Presidente, foram êsses os pareceres lidos 
pelo nobre lider do Partido Social Democrático, 
relativos à cassação de registro do Partido 
Comunista do Brasil. 

Entre as acusações formuladas pelo Dr. 
Edmundo de Miranda Jordão, há-as das mais 
redículas, notadamente quando diz que os 
comunistas usam o emblema da foice e do martelo, 
que é o emblema da União Soviética. 

E’ ignorância de S. Ex.ª sôbre a Constituição 
da União Soviética e do seu emblema. No nosso 
emblema estão de fato a foice e o martelo; mas não 
o emblema do Partido Comunista Brasileiro, porque 
êle é diferente do da União Soviética. 

O SR. IVO D'AQUINO: – No emblema do 
Partido Comunista não estão representados a “foice 
e o martelo”? 

O SR. CARLOS PRESTES: – A “foice e o martelo” 
é o símbolo da União dos Operários e Camponeses, 
muito anterior à vitória da Revolução Socialista nos povos 
russos, eslavos, do oriente europêu. 

O SR. IVO D'AQUINO: – E’ a prova de que o 
Partido Comunista em tôda parte, tem caráter 
internacional. 

O SR. CARLOS PRESTES: – Não prova coisa 
alguma. 

O SR. IVO D' AQUINO: – Prova, e muito. 
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O SR. CARLOS PRESTES: – A acusação é 
simplesmente ridícula. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Não é ridícula. 
O SR. CARLOS PRESTES: – O argumento de 

V. Ex.ª é realmente ridículo e não pode enfrentar a 
sinceridade de ninguém. Seria o mesmo que 
quisesemos opor àqueles elementos reacionários do 
começo de século XIX, ou fins do. século XVIII, que 
acusavam Tiradentes, a revolução pernambucana e a 
Confederação do Equador, acusando-as de agirem 
sob influência francesa. E sòmente porque o Conde 
dos Arcos era contra os franceses. Eram acusados de 
usar o "barrete frígio" – emblema da República – que 
não foi idealizado por nós. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Que diria V. Ex.ª de 
um partido que, no Brasil, usasse a cruz swastica? 

O SR. CARLOS PRESTES: – Seria, pelo 
menos mau gosto... 

O SR. IVO D'AQUINO: – E' o que ocorre com o 
uso da "foice. e do martelo". 

O SR. CARLOS PRESTES: – ...porque seria 
restaurar o nazismo, já morto. A cruz swastica é 
invenção de Hilter é o símbolo do nazismo, de tôda 
sua opressão. 

O SR. IVO D'AQUINO: – A "foice e o martelo" 
também não representam a opressão russa? 

O SR. CARLOS PRESTES: – A "foice e o 
martelo", representam o símbolo da União dos 
Operários e Camponeses. 

Há outro ponto sôbre o qual o Doutor Miranda 
Jordão, insiste. E' inacreditável que S. Ex.ª, com o 
nome que possue, esteja a repetir acusações que 
definem um Himalaya ou um Barreto Pinto, e que 
podem ser aceitas por um promotor ad hoc. E' a 
afirmação de que o Partido Comunista não tem 
presidente e, sim, secretário e, portanto, seu 
presidente está fora do Brasil. No entanto, os outros 
partidos têm, ora presidente, ora secretário: a questão 
é de simples organização interna, simples título. 

Se uma lei brasileira, de caráter político, 
entrasse na organização interna dos partidos 
e determinasse que deviam ter um presidente, não 
teríamos dúvida em chamar de presidente o dirigente 
do nosso partido. No Partido Comunista, entretanto, 
empregamos mais a expressão "Secretário", 
 

porque as decisões são coletivas, não há chefes, ao 
contrário do que muita gente acredita. 

A Comissão Executiva do Partido Comunista 
decide coletivamente. O secretário geral é apenas o 
responsável perante as autoridades ou para falar em 
nome do partido. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Quer dizer que V. Ex.ª 
não é o chefe do Partido Comunista do Brasil. 

O SR. CARLOS PRESTES: – Quanto aos 
privilégios, não sou. Dentro da Comissão Executiva 
do Partido Comunista, todos são iguais. 

O SR. IVO D'AQUINO: – V. Ex.ª, então, não é o 
chefe do Partido Comunista do Brasil? 

O SR. CARLOS PRESTES: – Chefe, no 
sentido nazista, não o sou. 

O SR. BERNARDES FILHO: – E no sentido 
democrático da expressão também não o é? 

O SR. CARLOS PRESTES: – Sou o Secretário 
Geral da Comissão Executiva do Partido Comunista, 
onde as decisões são coletivas, onde todos têm igual 
responsabilidade, sem diferenças entre uns e outros. 
Há diversos secretários, sendo que um é o secretário 
geral. 

O SR. BERNARDES FILHO: – V. Excelência  
não respondeu à minha pergunta, V: Ex.ª disse que 
não é o chefe do Partido Comunista, no sentido 
nazista. Compreendo, mas poderá ser o chefe no 
sentido democrático. 

O SR. CARLOS PRESTES: – Nêsse sentido, 
aceito a chefia; mas na interpretação dada ao têrmo 
pelo Senador Ivo d'Aquino, não a aceito. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Perguntei se V. Ex.ª 
era o chefe do Partido Comunista e V. Ex.ª respondeu 
que o partido não tem chefe. 

O SR. CARLOS PRESTES: – Não tem chefe 
individual. A chefia é coletiva. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Então, não tem chefe. 
O SR. CARLOS PRESTES: – Senhores: 
Acusam o Partido Comunista de ter secretário e 

estar seu dirigente na União Soviética. Mas o próprio 
Stalin não é presidente, e sim secretário: – Secretário 
Geral do Partido Comunista na Rússia. 

O SR. IVO D'AQUINO: – E' o presidente do 
Comité Executivo. 
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O SR. CARLOS PRESTES: – Repito: é 
Secretário Geral do Partido. Não há presidente da 
Comissão Executiva. O cargo de chefe do Govêrno é 
cousa distinta. 

Prosseguindo – e é conveniente insistirmos no 
parecer do Dr. Miranda Jordão, modêlo de quantas 
tolices até hoje se têm escrito sôbre o Partido 
Comunista – lerei o que escreve S. Excelência sôbre 
os partidos anarquistas, cuja fundação no seu 
entender, a lei não deve permitir (Lê): 

"Admitir a organização o registro e o 
funcionamento e um partido anarquista, cujos estatutos 
– notem bem os nobres colegas – cujos estatutos 
contivessem princípios democráticos, de ordem geral, 
mas cuja atuação, de acôrdo com o significado da sua 
denominação, fôsse a negação do princípio da 
autoridade; a falta de um govêrno, etc....". 

Srs. Senadores: contra a atuação anarquista e 
os atentados, a Constituição e a lei armam 
suficientemente os govêrnos, e claro é que um partido 
político que atuasse dessa maneira, estaria sujeito às 
sanções legais. Nós comunistas, solicitamos que nos 
apontem fatos, que nos digam quando o nosso 
procedimento pelo gesto ou pela palavra, enfim, por 
um fato concreto, contrária a Constituição, a lei 
brasileira ou ameaça realmente a democracia em 
nossa pátria. S. Ex.ª termina, retroagindo até Adão e 
Eva, como que chegando ao estado de pureza 
completa, da ignorância total... 

O SR BERNARDES FILHO: – V. Ex.ª permite 
um aparte? (Assentimento do orador) – V. Ex.ª 
acreditaria num partido democrático de que 
fôsse.presidente Hitler ou Mussolini, se um dos dois 
fôsse vivo? 

O .SR CARLOS PRESTES: – Evidentemente, 
não. E V. Ex.ª quer comparar-me a Hitler ou Mussolini? 

O SR. BERNARDES FILHO: – V. Ex.ª ainda 
não é Hitler nem Musolini. 

Comparo-o, por exemplo a Stalin. 
O SR. CARLOS PRESTES: – Etamos tratando 

do Partido Comunista no Brasil. Solicitaria a V. Ex.ª 
trouxesse fatos que demonstrassem não estarem os 
comunistas colaborando na ordem democrática e 
lutando pelo respeito a Constituição. 

O SR. BERNARDES FILHO: – 
Precisamos distinguir bem o que seja o Se- 
 

nador Carlos Prestes como homem, como pessoa, e o 
Senador Carlos Prestes como comunista. 

O SR. CARLOS PRESTES: – Faça V. Ex.ª a 
distinção. E' um pouco difícil. 

O SR. BERNARDES FILHO: – Se é difícil, 
então V. Ex.ª não tem por que magoar-se quando é 
contestado. As contestações feitas a V. Ex.ª se 
dirigem ao comunista e nada encerram de desairoso. 

O SR. CARLOS PRESTES: – Peço 
documento, fatos. 

O SR. BERNARDES FILHO: – O nobre não 
tem o direito de colocar a questão nestes têrmos. V. 
Ex.ª afirmou que o chamei de mentiroso. Não 
chamei de mentiroso a V. Ex.ª, ao cidadão Carlos 
Prestes, mas ao comunista, ao responsável pelo 
Partido Comunista, ao Chefe do Partido Comunista, 
que declara lutar pela democracia. Aliás, a palavra 
cabível não é mentiroso. O que ocorre é o seguinte: 
está na técnica dos comunistas nem sempre 
dizerem o que desejam fazer. 

O SR. CARLOS PRESTES: – Vossa Ex.ª  
repete a palavra usada pelo Senador Ivo d'Aquino: 
técnica. Que entendo V. Ex.ª por "técnica dos 
comunistas? Muito se emprega esse vocábulo, com o 
qual tudo se diz, sem nada se exprimir. Acusam-se Sr. 
Senador, cidadãos brasileiros que têm o direito e o 
dever de participar da política nacional, votando e 
organizando partidos políticos. 

O SR. BERNARDES FILHO: – Talvez Vossa 
Ex.ª tenha razão nesse ponto. Há muito comunista 
sincero que ignora o que se passa nas altas esferas 
da direção partidária. 

O SR. CARLOS PRESTES: – Que se passa de 
imoral? 

O SR. BERNARDES FILHO: – A técnica dos 
comunistas? 

O SR. CARLOS PRESTES: – Claro que sim. 
O SR. BERNARDES FILHO: – E' a maneira de 

enganar, nem sempre dizendo, de público, o que se 
pretende fazer. 

O SR. CARLOS PRESTES: – Somos nós que 
enganamos?... V. Ex.ª faz acusações infundadas. 
Tacha-nos de enganadores. Certamente trará fatos, 
apontará fatos. 
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O Partido Comunista é um partido da massa, 
tipicamente popular. 

O SR. BERNARDES FILHO: – V. Ex.ª quer um 
fato? 

O SR. CARLOS PRESTES: – ...e um partido 
popular, não pode, absolutamente, usar da técnica de 
enganar. Não nos é possível afirmar uma coisa nas 
reuniões do partido e outra muito diferente ante o 
público. Se dizemos, ante o povo, que queremos a 
democracia e a Constituição, é porque pela 
democracia e pela Constituição lutamos. 

O SR. BERNARDES FILHO: – Ouça-me V. 
Ex.ª, agora, por obséquio. A falta de provas; cremos 
na tradição e a tradição do comunismo tem sido a que 
sustentamos. Se. V. Ex.ª, de agora em diante, 
desmentir, com fatos, o passado, direi que V. Ex.ª é 
quem tem razão. O certo, porém, é que os 
comunistas, até hoje, não puderam apresentar provas 
de haverem mudado de rumo ou de propósito. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Muito bem. 
O SR. CARLOS PRESTES: – Não somos nós, 

comunistas, que mudamos; o que muda é a situação. 
Desculpe-me o nobre colega a definição de V. Ex.ª é 
metafisica, como se o mundo estivesse parado. O 
mundo anda e as condições são diferentes. 

Aqueles que ficam parados é que nunca 
variam. 

O SR. BERNARDES FILHO: – Ninguém é 
capaz de deter a marcha dos acontecimentos: nem V. 
Ex.ª nem eu. 

O SR. CARLOS PRESTES: – O panorama 
mundial muda constantemente. Foi o que ocorreu 
depois da derrota militar do facismo. Em 1935, a 
obrigação de todos os democratas era deter a marcha 
do facismo; naquela época o dever dos democratas 
era empunhar armas e lutar pela democracia. Hoje, Sr. 
Senador, a situação é, outra; o nazismo desapareceu 
da face da terra, foi esmagado militarmente. Existem 
portanto condições objetivas para a passagem ao 
socialismo, pacificamente, através da colaboração de 
todos os partidos, de todos os partidos progressistas 
que desejam sua pátria colocada na mesma altura dos 
grandes países. 

O SR. BERNARDES FILHO: – E' na 
sinceridade desta evolução pacifica que não 
acreditarei, enquanto não tiver provas em contrário. 

O SR. IVO D'AQUINO: – V. Ex.ª 
permite um aparte? (assentimento do 
 

orador) – A doutrina propagada por Lenine e Marx e  
outros orientadores do comunismo surgiu antes do 
facismo e do nazismo; é doutrina claramente 
revolucionária. 

O SR. CARLOS PRESTES: – Creio que, a 
respeito da situação, V. Ex.ª está muito mal 
informado. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Absolutamente. 
Poderei trazer livros que demonstram a justeza de 
minha afirmação. 

O SR. CARLOS PRESTES: – Eu é que terie de 
trazer obras de Lenine e Karl Marx para que V. Ex.ª as 
compreenda, pois está mal informado, impressionado 
pela propaganda nazista contra o comunismo. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Traga, então V Ex.ª 
para o Senado, o Abece do Comunismo. 

O SR. CARLOS PRESTES: – Vossa Ex.ª sabe 
qual foi, para nós marxistas, a maior lição que nos deu 
Vladihir Lenine? – Saber aplicar o marxismo às 
condições objetivas do povo russo no ano de 1917; 
encontrar para o problema russo, uma solução russa. 
No nosso partido, Sr. Senador, não há sòmente 
marxistas – existem também, católicos de tôdas as 
seitas religiosas. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – E' um dos 
pontos da doutrina comunista. 

O SR. CARLOS PRESTES: – Buscamos, para 
o problema brasileiro, uma solução brasileira e esta 
só poderá ser obtida através da união de todos os 
partidos. Defendemos, por isso a multiplicidade de 
partidos e a colaboração de todos êles, para 
enfrentarmos as crises nacionais que são muitos 
sérias. 

O SR. BERNARDES FILHO: – Espero que os 
fatos o demonstrem amanhã. Enquanto tal não se der, 
peço licença para não acreditar nas palavras de V. 
Ex.ª. 

O SR. CARLOS PRESTES: – O Partido 
Comunista tem vida legal desde 1945. Há dois anos 
se pratica a democracia no Brasil. Quem atenta contra 
a Constituição não é o nosso partido são os 
governantes. Não há siquer uma prova que afirme a 
nossa atuação com êsse propósito. 

O SR. BERNARDES FILHO: – Não é privilégio 
de V. Ex.ª pensar assim, muitos outros têm essa 
opinião. 

O SR. CARLOS PRESTES: – Ninguém 
pretende o privilégio. 
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O SR. IVO D'AQUINO: – V. Ex.ª e os chefe do 
Partido Comunista têm insuflado movimentos 
grevistas em tôda parte. 

O SR. CARLOS PRESTES: – E' uma acusação 
infundada. E, agora, pergunto: a greve é ou não um 
direito? 

O SR. IVO D'AQUINO: – Qual greve? 
O SR. CARLOS PRESTES: – A greve do 

trabalhador. 
O SR. IVO D'AQUINO: – A greve do 

trabalhador é um direito. 
O SR. CARLOS PRESTES: – Assegurado na 

Constituição. V. Ex.ª não apresenta uma prova ao 
menos, dessa asserção. Se o tempo permitir lerei a 
opinião de pessoa que manuseou o processo contra o 
Partido Comunista – o Professor Sá Filho. As 
acusações, articuladas inclusive pelos Sr. Oliveira 
Sobrinho, Chefe de Polícia de São Paulo e Dr. Pereira 
Lira, Chefe de Polícia da Capital da República. O 
eminente jurista, depois de estudar as supostas 
provas, nada encontrou de concreto. Verificou que, de 
fato houve greves. 

Num país como o Brasil, na situação de fome 
em que o povo se acha, é até de admirar que o 
movimento grevista não seja ainda maior. 

V. Ex.ª conhece a experiência americana, o 
que foram movimentos operários ocorridos nos 
Estados Unidos. 

O SR. IVO D'AQUINO: – V. Ex.ª permite um 
aparte? (Assentimento do orador) – Por que bancada 
comunista votou, em pêso, contra todos os preceitos 
referentes à participação dos trabalhadores no lucro das 
emprêsas? Foi a única bancada que assim procedeu. 

O SR. CARLOS PRESTES: – E' perfeitamente 
certo. V. Ex.ª fez uma afirmação com a qual concordo 
cento por cento. 

O Partido Comunista – já, o declarei – tem a 
missão, por nós considerada histórica, de educar 
politicamente o povo. Educá-lo politicamente é livrá-lo 
de ilusões. E a participação nos lucros, sem que os 
operários possam intervir efetivamente... 

O SR. IVO D'AQUINO: – Não é ilusão. 
O SR. CARLOS PRESTES: – ...na direção das 

emprêsas, é uma ilusão, como o são as 
Caixas de Aposentadorias e Pensões, para as 
quais contribuem com seu sangue. Defal- 
 

cando parte do salário destinado à subsistência da 
família, na velhice aposentados por invalidez, não 
podem sustentá-la. São ilusões, Srs. Senadores. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Pelo argumento de V. 
Ex.ª, os operários ficariam desamparados. 

O SR. CARLOS PRESTES: – A missão dos 
verdadeiros dirigentes políticos é educar o povo e 
desmascarar os que o enganam, valendo-se da 
demagogia. 

Somos contrários a êsses processos. Sem que 
o proletário pactue da direção das emprêsas, a 
participação nos lucros fica em palavras, é, 
simplesmente, para enganar, retirando-o da luta 
eficiente em pról da melhoria de salários e da 
elevação do nível de vida. 

O SR. IVO D'AQUINO: – O que os comunistas 
desejam é esfolar as feridas sociais sem curá-las. 

O SR. CARLOS PRESTE: – Outra acusação 
infundada. Já dei explicações a respeito. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – No particular, 
V. Ex.ª deve saber que a Constituição não recusou 
aos operários tomarem parte na direção das 
emprêsas. 

O SR. CARLOS PRESTES: – O ilustre 
Senador fêz parte da Comissão Constitucional e 
sabe como lutamos pela inclusão dos operários na 
direção das emprêsas. Concordaríamos com a 
participação nos lucros, desde que os 
trabalhadores exercessem cargos na diretoria dos 
respectivos estabelecimentos. De outra maneira, 
não é possível exercer contrôle sôbre os lucros 
auferidos. 

O SR. IVO D'AQUINO: – A primeira parte já 
seria uma conquista. 

O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os 
tímpanos): – Lembro ao nobre orador que está 
esgotando a hora do expediente. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS (pela ordem): – 
Solicito a V. Ex.ª, Sr. Presidente, submeta à Casa 
requerimento de prorrogação da hora do expediente, 
a fim de que o nobre Senador Carlos Prestes conclua 
seu discurso. 

O SR. PRESIDENTE: – O plenário acaba 
de ouvir o requerimento formulado pelo nobre 
Senador João Villasbôas, de prorrogação da hora 
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do expediente, a fim de que o Senador Carlos Prestes 
conclua suas considerações. 

Os Senhores que o aprovam, queiram 
permanecer sentados, (Pausa). 

Está aprovado. 
Contínua com a palavra o Senador Carlos 

Prestes. 
O SR. CARLOS PRESTES: – Peço mil 

desculpas ao Senado por tomar-lhe o tempo com 
assunto tão ingrato; mas aqui estou cumprindo um 
dever e devo continuar. 

Pretendo, dentro da meia hora gentilmente 
concedida, terminar as considerações que vinha 
fazendo relativamente à cassação do registro eleitoral 
do Partido Comunista do Brasil. 

A respeito do processo, Sr. Presidente, já muito 
foi dito. Não insistirei sôbre o aspecto político sôbre a 
verdadeira intenção da medida e da sentença do 
Tribunal Superior Eleitoral. 

O advogado de nosso partido já teve ocasião 
de recorrer da decisão daquela Egrégia Côrte, num 
longo recurso em que responde aos argumentos 
levantados no processo contra o nosso partido, de 
maneira cabal aos pareceres aqui lidos pelo nobre 
Senador Ivo d'Aquino. 

À págs. 7 dêsse recurso diz: 
"A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato 

jurídico perfeito e a coisa julgada". 
Esta regra foi fortemente violentada pela decisão 

recorrida O Partido Comunista do Brasil foi registrado 
em obediência à legislação eleitoral vigente no tempo, e 
ainda hoje vigente. Satisfez as exigências do Tribunal 
ao qual prestou tôdas as informações e esclaricimentos 
pedidos. Tal registro constitui, conseqüentemente, 
um ato jurídico peifeito e acabado. Nonhuma lei 
posterior poderia invalidá-lo, sob pena de 
inconstitucionalidade. Como, pois, ser invalidado, 
com base no § 13 do art. 141 em derrogação ao § 3º do 
mesmo artigo? O respeito ao ato jurídico perfeito 
e uma tradição do nosso direito e se incorporou à lei 
de introdução ao Código Civil, em seu art. 6, 
que dispõe, embora com restrição natural em legislação 
do Estado Novo, que a lei não atingirá as si- 
 

tuações jurídicas definitivamente constituídas e a 
execução do ato jurídico perfeito. A regra 
constitucional, contudo, é ampla e irestrita. 

Considera-se ato jurídico perfeito o que foi 
consumado segundo a lei vigente ao tempo em que 
se efetuou. É a situação jurídica definitivamente 
constituída. Não há, por certo, quem sustente que o 
registro do P. C. P. não é ato jurídico perfeito e 
acabado, realizado nos têrmos de uma legislação 
em vigor ao tempo do ato ainda hoje vigente. 

Não teria, pois, como ser aplicada ao registro 
em questão, ainda que lhe fôsse pertinente, uma 
norma legal posterior. Sòmente nos registros futuros 
teria a lei aplicação. 

O princípio do § 13 do art. 141 da 
Constituição é uma garantia constitucional, 
necessária à segurança do uso e gôzo dos direitos, 
pois de outro modo ficariam no sabor da vaga do 
Poder Político. Assim ocorre em todo regime 
ditatorial. Veja-se mesmo o disposto no artigo 6º 
da nova lei de introdução ao Código Civil. Ali se 
dispõe que a lei nova não prejudica o ato jurídico 
perfeito, salvo, se ao contrário dispuser. E isto é 
tão mais significativo quanto se sabe que o poder 
de legislar também estava, então, com o executivo. 
A Constituição retirou êste arbítrio ao Legislativo. 
Restabeleceu o princípio da irretroatividade das 
leis, quando atinjam direito adquirido, ato jurídico 
perfeito e a coisa julgada. 

Excusado seria discutir o conceito do direito 
adquirido, matéria jurídica tão controvertida, 
DIGUIT, negando a existência de direito subjetivo 
e criticando o conceito de direito adquirido expôsto 
pelos juristas francêses como AUBRY et RAU e 
BAUDRY-LACANTINERIE pergunta qual o direito 
que não é adquirido. Os juristas alemães falam de 
reflexo do direito objetivo, que outra cousa não é 
sinão o resultante da lei ou de ato jurídico perfeito. 

Para o nosso caso não é essencial aprofundar 
o problema, como igualmente, excusado seria dis- 
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cutir a teoria da cousa julgada para concluir que a 
decisão que determinou o registro do partido recorrente, 
ao contrário do entender do desembargador José 
Nogueira, constitui cousa julgada e como tal determinou 
a preclusão de tôdas as questões decididas. Entre estas 
questões preclusas figura em primeira plana, porque, 
em tôrno dela girou a discussão, compatibilidade entre o 
Partido Comunista do Brasil e o regime democrático. Foi 
objeto de indagação no voto do professor Sampia Dória; 
foi objeto de amplos esclarecimentos pelo partido e foi, 
afinal, decidida pelo Tribunal Superior Eleitoral. Não 
colhe o argumento de que o Tribunal não era então um 
órgão judiciário. Órgão Judiciciário sempre foi, e a 
competência na matéria do registro e cassação não foi 
alterada. Apenas não figurava tal justiça entre os órgãos 
do Poder Judiciário definidos na carta de 10 de 
novembro e por isto era considerado "Serviço". Mas no 
regime de 37 a Justiça outra cousa não foi sinão um 
"Serviço", nunca um poder independente. 

Tôda essa discussão é acadêmica porque, na 
realidade, há um ponto sôbre o qual é impossível ter 
duas opiniões: O registro do P. C. B. constitue um ato 
jurídico perfeito, porque realizado em forma regular 
nos têrmos da lei vigente no tempo. 

O parágrafo 3º do artigo 141 da Constituição 
dispõe que o ato jurídico perfeito não será atingido 
pela Constituição. 

Inconstitucional é, pois, a decisão recorrida. 
Ato jurídico perfeito é sem dúvida o registro do 

partido recorrente. Cousa julgada constitui a decisão 
que ordenou o registro. 

Sòmente fatos novos, e nos têrmos da lei, 
poderiam determinar uma alteração na situação 
jurídica. Esse ato jurídico perfeito criou para o partido 
um direito adquirido a seu normal funcionamento. 

Contra o ato jurídico perfeito do registro 
do Partido Comunista contra a cousa julgada 
da resolução que concedeu o registro, com 
assistência do Estado através o órgão do Ministério 
Público, contra o direito adquirido decorrente 
 

do ato jurídico e da cousa julgada, contra tudo isso 
ergueu-se a voz do Tribunal Superior Eleitoral por 
maioria de votos, numa decisão inconstitucional. 

O Tribunal Superior Eleitoral cometeu vários 
erros em uma só decisão: 

a) aplicou um dispositivo constitucional que 
depende de lei ordinária, e isso se vê da própria 
declaração de voto do Deputado Munhoz da Rocha, 
transcrita nestas razões, dispotivo que não entrou em 
vigor por depender de lei ordinária de tal sorte que a 
lei eleitoral continuará regendo a matéria até que se 
regule a norma constitucional; 

b) fazendo-o retroagir para condenar à morte, 
que outra coisa não é o cancelamento de registro de 
um partido político, feriu a decisão recorrida o 
parágrafo 29 do artigo 141 da Constituição Federal 
que é uma garantia constitucional; 

d) atribuindo à norma efeito retroativo violou 
gravemente o 3º do mesmo artigo 141 que contém 
outras garantias constitucionais. 

Mais adiante, Sr. Presidente, o mesmo 
advogado, tem ocasião de mostrar: 

O Tribunal Superior Eleitoral cancelou o 
registro do Partido Comunista do Brasil, ato jurídico 
perfeito e acabado, por considerá-lo em conflito com o 
artigo 141 § 13 da Constituição, eposando assim, a 
tese contida no parecer do procurador geral ad-hoc, e 
aplicando a norma constitucional retroativamente. 

Art. 141– § 13 –.E' vedada a organização, o 
registro ou o funcionamento de qualquer partido 
político ou associação, cujo programa ou ação 
contrarie o regime democrático, baseado na 
pluralidade dos partidos e na garantia dos direitos 
fundamentais do homem". 

Esta norma seria excludente de qualquer 
outra sôbre a mesma matéria, como demonstrou 
o professor Sá Filho, relator do processo. 
Examinaremos, contudo, a seu tempo, as 
regras anteriores, é de lei ordinária, sôbre o 
cancelamento de registro do Partido Político, 
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para demonstrar que mesmo aquelas foram 
gravemente violadas peIa sentença recorrida. O 
Tribunal, num verdadeiro passe de mágica se propôs 
desvendar o pensamento do constituinte. O 
pensamento do constituinte, no entanto, jamais foi 
hostil à existência legal do Partido Comunista. Não 
merece tal injúria a Assembléia Nacional Constituinte, 
por cuja convocação foi o partido o maior e mais 
intransigente lutador. O pensamento da Assembléia 
foi liberal. Não será em seu nome que se perpetrarão 
crimes contra as liberdades. Assim é que repeliu a 
emenda 163, dos deputados Costa Neto, Nereu 
Ramos, Acúrcio Tôrres, Benedito Valadares e 
Gustavo Capanema. Dispunha a emenda: 

"É vedada a organização, bem como o registro 
ou funcionamento de qualquer partido ou associação 
cujo programa ou ação ostensiva ou dissimulada vise 
modificar o regime político e a ordem econômica e 
social estabelecida nesta Constituição". 

Imprecisa e vaga, mais cobrindo seu sentido 
reacionário e antidemocrático, não vingou na 
Assembléia Nacional Constituinte, muito embora 
assinada pelos líder do P. S. D., partido do Govêrno. 

Surgiu então a emenda nº 3.158, de autoria do 
deputado Clemente Mariani e vários outros 
constituintes e concebida nestes têrmos: 
"Suprima-se, acrescentando ao artigo 159 o seguinte 
parágrafo logo em seguida ao atual parágrafo 16 do 
projeto: 

"A lei estabelecerá as condições para o 
registro e funcionamento dos partidos políticos. Não 
será concedido, ou, se o houver sido será cassado o 
registro de partido político que visar, ostensiva ou 
subrepticiamente, a destruição violenta do regime 
democrático, baseado êste na pluralidade de 
partidos e na garantia das liberdades fundamentais." 

A emenda do deputado Mariani representava 
um passo à frente já não se cogitava mais de defesa 
cerrada da ordem econômica, reconhecida por 
todos como ampla de vícios e contradições, mas de 
 

que são advogados, muito lògicamente, os autores da 
emenda 163 Visavam os Srs. Costa Neto e Nereu 
Ramos manter uma espada de Damocles sôbre a 
cabeça do partido Comunista, porque êste nunca 
negou desejar, patriòticamente, uma melhor 
ordenação econômica e social para o Brasil. 

A emenda Mariani fala em "destruir por meios 
violentos o regime democrático". Restringe pois o 
campo do arbítrio. 

Modificada no plenário, para melhor 
formulação, veio à luz como a regra constitucional do 
§ 13 do artigo 141 da Constituição. 

O pensamento do professor Mariani, expresso  
à Assembléia Constituinte em longo discurso, 
publicado no Diário da Assembléia de 13-8-46, foi 
analizado de modo magistral pelo professor Sá Filho 
em seu voto que é um documento histórico de valor 
excepcional. Quando discursava o deputado 
Clemente Mariani, por diversas vezes interveio o 
Senador Luis Carlos Prestes, lider do Partido 
Comunista do Brasil, esclarecendo a posição de seu 
partido, perfeitamente conciliad com o pensamento 
da emenda. Demonstrou Prestes que nas atuais 
condições do mundo não lutam os comunistas pela 
ditadura do proletariado, mas pela democracia em 
marcha para o socialismo através do 
desenvolvimento pacífico. No Brasil, contudo, o 
problema do socialismo é remoto porquanto não 
temos ainda realizado a etapa da chamada revolução 
democrática-burguesa. 

E diante da posição clara do líder comunista o 
deputado Mariani conclui: 

"Se como é voto de todos nós, o P. C. se 
mantiver daqui por diante dentro dos princípios 
afirmados e reafirmados hoje e aqui pelo seu nobre 
"lider", o Senhor Luiz Carlos Prestes, não haverá 
certamente necessidade de sua aplicação", (da 
providência contida na emenda). 

Evidentemente é pois o pensamento do autor 
da emenda, tão diverso do que lhe é atribuido pelos 
srs. desembargadores autores dos votos que 
venceram. Como expressa o deputado Mariani, o 
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Partido Comunista, dentro de sua linha política 
tal como Prestes a apresentava, não se enquadrava 
na hipótese de cancelamento do § 13 do artigo 141. 

Devo concluir, Sr. Presidente. 
A verdade é que, examinados os autos e 

lendo-se o acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, não 
se encontra uma só prova. 

O Professor Sá Filha, no seu relatório, 
declara de maneira firme e incontestável, que 
nenhuma prova foi apresentada. A seguir examina 
os quatro casos da legislação eleitoral que 
permitirão a cassação do registro eleitoral do 
partido e dois casos do parágrafo 13 do art. 141 da 
Constituição. Sua conclusão é sempre no mesmo 
sentido. 

O Ministro Ribeiro da Costa, dando, também, 
um voto objetivo, baseado nos autos, conclui: 

"Salvo, portanto os argumentos de ordem 
conjectural, provas não se apontam, no processo 
quanto a ação do partido, quer se diga contrária ao 
regime democrático, quer aos direitos fundamentais 
do homem, Em verdade, onde se encontra, no cerne 
dos autos, essa, prova? 

Na realidade, que fez, até aqui, o partido, com 
essa significação? Comícios, greves, propaganda 
partidária, intensa, espetacular, profusa, assustadora, 
incômoda e suspeita? Mas, que atos serão êsses, em 
suma, senão todos êles permitidos, como expressão 
de direitos e garantias individuais consagrados pela 
Carta Política? 

E nêsse teor, Sr. Presidente, termina seu voto 
negando, in-limine, a possibilidade de cassação do 
registro eleitoral do Partido Comunista. 

No entanto, três outros votos foram favoráveis 
à medida proposta. Que votos são êsses? 
Encontrar-se-iam, porventura, nêsses votos os 
elementos objetivos que os justificassem? 

E' o que falta examinar, Sr. Presidente. 
Infelizmente, o tempo não me permite fazer um estudo 
mais demorado, uma análise circunstanciada dos votos 
dos Ministros José Nogueira, Rocha Lagôa e Cândido 
Lobo. São opiniões pessoais. SS. Ex.ªs sem dúvida, 
podem ter opiniões pessoais, não só a respeito 
do Partido Comunista, como do marxismo e do 
 

leninismo; mas, só poderiam julgar com a lei nas 
mãos. 

O grande mestre do Direito que é Francisco 
Ferrara, na sua obra "Interpretação e Aplicação das 
Leis" diz: 

O direito opera por comandos abstratos. Mas a 
realização forçada dêstes comandos efetua-se por 
imposição jurídica. 

O juiz é o intermediário entre a norma e a vida: 
é o instrumento vivo que transforma a 
regulamentação típica imposta pelo legislador, na 
regulamentação individual das relações dos 
particulares; que traduz o comando abstrato da lei no 
comando concreto entre as partes, formulado na 
sentença. O juiz é a viva vox juris. 

O juiz, porém, está submetido às leis, decide 
como a lei lhe ordena, é o executor e não o criador da 
lei. A sua função específica consiste na aplicação do 
direito. 

I) Averiguar o estado de fato que é objeto da 
controvérsia. 

II) Determinar a norma jurídica aplicável. 
III) Pronunciar o resultado jurídico que deriva 

da subsunção de estado de fato aos princípios 
jurídicos. 

"Tem-se dito que o julgamento é um silogismo 
em que a premissa maior está na lei, a menor na 
espécie de fato e o corolário na sentença". 

Srs. Senadores, o que falta no acórdão do 
Tribunal Superior Eleitoral é justamente êsse ponto 
primeiro a que se refere o mestre de Direito. 

Averiguar o estado de fato, que é objeto de 
controvérsia, e êsse estado de fato, averiguado, não 
trouxe um só prova, um só argumento contra o Partido 
Comunista do Brasil; não trouxe um só fato que 
justifique o acórdão. 

E' de tal maneira revoltante e injusta essa 
decisão, que estamos seguros de que o Supremo 
Tribunal Federal saberá realmente revê-la, para que a 
Constituição seja respeitada, e um partido político 
brasileiro não seja, de maneira tão sumária, posto fora 
da lei. 

Desejaria, ainda, Sr. Presidente, tratar de 
outros pontos importantes da questão, mas devo 
terminar. 
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Quero, porém, chamar a atenção dos nobres 
Senadores, para a Constituição, que, depois de 
emendar e chegar a uma conclusão, nos têrmos do § 
13, do art. 141, nada decidiu contra o Partido 
Comunista, que era legal na época da sua 
promulgação. 

Se fôsse intenção dos constituintes cassar o 
registro do Partido Comunista, no Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias, isto poderia 
ou deveria ser claramente definido. 

No entanto, o Ato silencia sôbre o assunto. 
Logo, sòmente um fato novo, um gesto ou um 

ato concreto, objetivo, do Partido Comunista do 
Brasil contra a Constituição, contra a vida 
democrática do País, poderia justificar a cassação do 
seu registro eleitoral. 

A decisão, Senhores, é ainda sumamente 
injusta e irregular. 

Já, tive ocasião de me referir, desta tribuna, a 
algumas dessas irregularidades 

Ainda ontem, um advogado bacharel em 
direito, teve ocasião de me dizer o seguinte: 

"E' fato único e inédito nós anais do Poder 
Judiciário do País, o de ter sido substituído um juiz 
após ter êste ouvido a leitura do relatório. Pode o 
cam. reptar que provem o precedente em qualquer 
Tribunal do Brasil. O Juiz Machado Guimarães não 
podia desalojar o substituto da cadeira após êste ter 
participado da primeira parte do julgamento que 
consiste na leitura do relatório. O Juiz Machado 
Guimarães foi materialmente impedido, contra sua 
vontade de juiz de tomar parte na segunda parte do 
julgamento, isto é aprovar, alterar ou reformar o 
ponto de" vista do relatório". 

O Juiz Machado Guimarães, como se vê, 
ouviu a leitura do relatório, e foi substituído depois 
dessa leitura, para não votar no projeto e não opinar 
sôbre o assunto, ficando, assim, impossibilitado de 
se manifestar. 

Disse êsse advogado a que me referir, com 
grande prática no Fôro da Capital da República, que 
é fato único na vida do Fôro brasileiro. 

Sr. Presidente, a verdade é que o  
Partido Comunista do Brasil, desde maio passado  
foi lançado à ilegalidade. Seu registro foi cassado. 
Mas cassado o registro, os direitos de  
cidadão dos comunistas não deveriam de for- 
 

ma alguma, ser cassados, ou não o puderam 
ser. 

Nestas condições, a cassação do registro 
eleitoral do Partido Comunista, criou para a vida 
política da Nação, uma série de problemas, dos 
mais sérios e graves. 

O Partido Comunista, sofreu sem dúvida, 
rude golpe com a perda da sua vida legal. 

Mas, Srs. Senadores, sofrendo êsse rude 
golpe, não viu diminuida a sua influência, nem o 
seu prestigio. Ao contrário, se os Srs. 
Senadores. acompanham a imprensa nacional, a 
imprensa da Capital da República, sabem que de 
maio para cá, depois da cassação do registro 
eleitoral do partido, jamais se fez tão grande 
propaganda do comunismo no Brasil inteiro, 
Tudo, em tôrno do Partido Comunista, serve de 
progaganda, e esta é feita, hoje em dia, pelos 
nossos, maiores inimigos que são os jornais da 
reação, os órgãos do facismo. Temos hoje 
influência em meios dos quais estávamos 
realmente. afastados e que são levados, pela 
curiosidade provocada pela  imprensa da Capital 
da República e pela imprensa reacionária, a 
estudar o que são o comunismo e o marxismo, 
para merecerem tão intensa batalha. 

O SR. IVO D'AQUINO: – V. Ex.ª que está 
falando no aumento do prestígio do Partido 
Comunista, devia referir-se às eleições que 
acabam de se proceder no Estado do Rio, onde 
um candidato do Partido Comunista que foi à 
presidência da República, resultou derrotado 
para prefeito de Petrópolis que era a sua cidade 
natal, assim como outros candidatos comunistas 
foram também fragorosamente derrotados. 

O SR. CARLOS PRESTES: – O candidato 
a que V. Ex.ª se refere não é comunista e não é 
membro do nosso partido. E' candidato do povo 
de Petrópolis que não o elegeu porque não quis. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Isso não é 
novidade nenhuma. (Risos). 

O. SR. CARLOS PRESTES: – Mas não 
será por êsse fato que V. Ex.ª matará o prestígio 
e a influência do Partido Comunista do Brasil. 

O SR. IVO D'AQUINO: – O fato é  
que o candidato foi apresentado e apoiado pelo 
Partido Comunista. 
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O SR. CARLOS PRESTES: – A conclusão 
sôbre os resultados das eleições no Estado do Rio é 
apressada. V. Ex.ª conhece o fato recente de Caxias, 
onde a chapa do P. S. D. apresentava candidatos 
dos quais alguns nomes foram também os 
apontados pelo Partido Comunista porém, 
registrados na chapa do P. S. D. naquela localidade. 
Foi essa chapa vitoriosa em Caxias. 

O SR. IVO D'AQUINO: – V. Ex.ª sabe que os 
comunistas estão sendo acusados de assalto às 
urnas em Caxias? 

O SR. CARLOS PRESTES: – São acusações 
completamente falsas, das mais flagrantemente 
falsas. 

O SR. IVO D'AQUINO: – São os jornais que o 
dizem, não sou eu. 

O SR. CARLOS PRESTES: – V. Ex.ª sabe 
que são os jornais interessados em aniquilar o 
comunismo que avançam essas acusações.  

O SR. IVO. D'AQUINO: – Não sei nada, 
apenas repito o que os jornais noticiaram. 

O SR. CARLOS PRESTES: – V. Ex.ª não 
ignora que o promotor dos distúrbios de Caxias foi 
um deputado da U. D. N., Sr. Tenório Cavalcanti foi 
êle o provocador, acusado, nominalmente, por todos 
oradores da Câmara dos Deputados da sessão de 
sábado. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Desconheço isso. O 
que sei é que os jornais estão acusando o Partido 
Comunista. 

O SR. CARLOS PRESTES: – Pois é um fato 
concreto. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Li nos jornais de hoje 
acusações ao partido chefiado por V. Ex.ª. 

O SR. CARLOS PRESTES: – Os comunistas 
têm as costas largas; (risos) têm recebido inúmeras 
acusações; creio até que já foram acusados como 
responsáveis pelo eclipse do sol, através das 
páginas do "O Globo". 

O SR. IVO D'AQUINO: – Do eclipse das 
liberdades é que VV. EEx.as doderão ser acusados. 

O SR. CARLOS PRESTES: – Essa é a, 
dificuldade, o eclipse das liberdades. O seu maior 
eclipse é a ditadura que ai temos, apoiada e 
sustentada pelo partido de V. Ex.ª. Êsse é um 
eclipse verdadeiro e lamentável que já está se 
tornando por demais longo. 

O SR. IVO D'AQUINO: – V. Ex.ª referiu-se 
as palavras de um deputado udenista a respeito 
do episódio de Caxias. Devo afirmar a V. Ex.ª que 
as nossas palavras aqui são idênticas. A União 
Democrática Nacional não autorizou e não 
aprovou o que se passou. E se, porventura, for 
apurada a responsabilidade dêsse deputado 
udenista, faço votos para que o inquérito seja 
rigoroso no apurar as responsabilidades do fato. 

O SR. CARLOS PRESTES: – Ninguém 
mais do que eu quer acreditar que não sòmente a 
U. D. N. como o Governador do Estado do Rio 
assim irão proceder. 

Conheço pessoalmente o Coronel Edmundo 
de Macedo Soares e estou certo de que S. Ex.ª 
apurará, realmente, quais os responsáveis pelos 
lamentáveis acontecimentos de Caxias que são já 
um passo muito adiante nesta marcha da reação 
no Brasil. E' o primeiro desrespeito à volta das 
eleições livres em nossa Pátria. Porque, quanto a 
S. Ex.ª o Sr. Presidente da República, do pouco 
que tem feito, destaca-se o pleito de 19 de janeiro 
que foi um pleito legal, honesto e livre. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Como então, V. 
Ex.ª acusa o Presidente da República de ditador? 

O SR. CARLOS PRESTES: – Porque 
depois de 19 de janeiro, já muita água correu sob 
a ponte. Veio a cassação do registro eleitoral do 
Partido Comunista. 

O SR. IVO D'AQUINO: – A cassação não 
foi feita pelo Presidente da República. Quem a 
fez foi o Tribunal Superior Eleitoral. 

O SR. CARLOS PRESTES: – Depois de 19 
de janeiro vivemos a medida arbitrária do Ministro 
da Justiça. fechando a sede do Partido 
Comunista, até hoje, ilegalmente. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Foi medida 
judicial. V. Ex.ª está confundindo competência 
com arbítrio. 

O SR. CARLOS PRESTES: – Além disso, 
 Sr. Senador, o direito de reunião no Brasil está 
 cortado, limitado e, para os comunistas, não 
 existe. Ainda ocorrem atentados à liberdade de 
 imprensa. V. Ex.ª sabe dos acontecimentos da 
 Capital da Bahia, onde oficiais do Exércio, 
 soldados da mesma corporação, com armas da 
 Nação, em caminhões do 
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Exército, foram ás oficinas de um jornal e as  

empastelaram. Até hoje a punição ainda veio. 
Um govêrno não conivente com atentados dessa 
natureza, há muito teria punido os responsáveis. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 
Concluiu-se o inquérito policial que foi remetido 
á Justiça. 

O SR. CARLOS PRESTES: – V. Ex.ª 

concorda comigo. Até hoje não foram punidos os 
responsáveis. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – A 
punição representa a última etapa do processo. 

O SR. CARLOS PRESTES: –V. Ex.ª sabe 
quantos meses já decorreram depois do 
empastelamento? 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Foi há 
quatro meses, em maio. 

O SR. CARLOS PRESTES: – 
Continuando, para terminar, creio poder afirmar 
com os documentos que tive ocasião de ler 
desta tribuna que o ato do Tribunal Superior 
Eleitoral, cassando o registro eleitoral do Partido 
Comunista no Brasil foi inconstitucional, irregular 
e injusto, além de inoportuno, inócuo e 
prejudicial, Inócuo, Srs. Senadores porque não é 
cassado o registro ,eleitoral aos comunistas que 
conseguirão cassar-nos os direitos civis; como 
cidadãos, os comunistas não só têm direito de 
participar de eleições,de organizar partidos 
políticos e apontar seus candidatos aos cargos 
públicos, como têm o dever de faze-lo, porque o 
voto, de acôrdo com a Constituição, a 
obrigatório em nossa Pátria. 

O SR. BERNARDES FILHO: – Neste 
ponto V. Ex.ª tem razão, porque os comunistas 
ainda têm direitos políticos. V. Ex.ª tem tôda a 
razão. 

O SR. CARLOS PRESTES: – Se assim e, 
a medida foi, sem dúvida inócua. 

E’ um êrro político que o colendo 
Supremo Tribunal Federal saberá certamente, 
corrigir no sentido de consolidar a democracia 
em nossa Pátria a trazer a tranqüilidade. Para a 
Nação. (Muito bem). 

Durante o discurso do Senhor Carlos 
Prestos, o Senhor Nereu Ramos, presidente, 
passou a presidência ao Sr. Mello, Vianna, 
vice-presidente. 

Vem á Mesa e é lido a seguinte: 

REQUERIMENTO 
 

Nº 152;de 1947 
 
Requeremos um voto de congratulações com 

a nobre Nação portuguesa pela passagem, hoje de 
sua data nacional. 

Sala das Sessões, 6 de outubro de 1947. – 
Alvaro Maia – Arthur Santos. – Bernardes Filho. – 
Mathias Olympio. – Flavio Guimarães. 

O SR. ALVARO MAIA: – Peça a palavra. 
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 

Senador. 
O SR.ALVARO MAIA (*): – Senhor 

Presidente. Julgo desnecessária a justificação dêsse 
requerimento, assinado pela maioria dos membros 
da Comissão de Relações Exteriores, em se, 
tratando de homenagem a um país como Portugal, 
ao qual estamos ligados por mais de 400 anos de 
lutas, ansiedades e sofrimentos – a verdadeira fonte 
de resistência dos povos e dos indivíduos. 

Justificando, porém, o requerimento, Sr. 
Presidente, estão oitocentos anos de história, desde 
os idos dos portugueses, quando resistiam aos 
romanos, ate hoje. Não devemos, entretanto, ver 
Portugal apenas pelo seu passado. O velho Portugal 
tem reservas adolescentes, fôrças milionárias na sua 
raça. E de tal forma que, na inquietação de hoje, 
constitui um exemplo na história da sua 
administração, na reconquista de sua tradição 
gloriosa. 

Basta recordar, Sr. Presidente, o que tem sido 
a vida, portuguesa depois da Proclamação da 
República, Esta, em: 1910, se processou. em meio 
da atoarda e do sangue, do desrespeito e do crime. 
Enquanto, de um lado, grupos de crianças erguiam a 
bandeira nacional de outro lado, os bandos 
insuflados pela anarquia violavam conventos, 
assassinavam sacerdotes e tentavam, na confusão 
da república nascente, implantar o regime da 
desordem, comum em tôdas as instituições que 
nascem entre agitações populares. 

O que foi a vida portuguesa na fase da 
República até a primeira conflagração mundial, todos 
o sabemos. Os motivos, que determinaram a 
participação de Portugal naquela guerra, 
 
__________________ 
(*) Não foi revisto pelo orador. 
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resumem-se em um motivo principal: salvar o seu 
Império Colonial,ameapado, oito dias antes, de uma 
divisão entre a Inglaterra, sua tradicional amiga, e a 
Alemanha. 

Terminada a guerra, começou, então, para 
Portugal uma decaída vertiginosa. Um escritor. 
Ramalho Ortigão, chegou a afirmar que a 
administração portuguesa se assemelhava um 
prédio, a um edifício a que fôssem extraídos, interior 
a secretamente, toda a contextura e todos os 
alícerces. Reinava a sabotagem de uma política de 
sicários – diz o historiador – uma trama formidável 
contra a Nação, o desrespeito à Justiças à liberdade 
dos pensamentos mais altos da criatura humana. O 
exército português, mais tarde, a elementos civis, 
foram obrigados a agir, salvar a Nação. 

Neste momento, Sr. Presidente, surgiu – como 
um cenário ou aviso, interessantes para todos os 
países em condições semelhantes – uma 
propaganda subterrânea contra as instituições, 
contra os. homens mais eminentes, contra as 
autoridades. e os democratas. Os que sustentavam a 
ordem eram arrastados pelas sargetas, insultados, 
caluniados e até ameaçados de serem imolados a 
bala. E, afinal, como fosse preciso encontrar uma 
desculpa no meio de tôda aquela dõr, de tôda aquela 
tragédia, os homens do tempo os insatisfeitos da 
época, começaram a acusar o Parlamento. Êste era 
o culpado de falta de leis sábias; retardava as 
medidas necessárias á Nação; os seus 
representates viviam em enxovalhar, entregues ao 
partidarismo ás exibições da demagogia 
personalista, esquecendo os compromissos  
assumidos com o povo. Um dia, a populaça, 
insulflada pelos reacionários, atacou o Parlamento, 
levou suas poltronas para a rua, ou os restos dessas 
poltronas, “como troféus de vitória”. São palavras de 
um historiador. 

Mas a raça portuguesa, como tôdas as raças 
fundamentadas num passado de heroismo, possuia 
reservas extraordinárias e reagiu. E, o fez de tal 
modo, que manteve, o País neutro na última 
conflagração, dela saindo ainda. mais revigorado. 
Quantos impérios colonias ou nações como a 
Inglaterra, a França, a Alemanha, a Itália, 
sacrificaram, na totalidade ou em parte suas colônias 
e aquela pequenina nação – Portugual – se ale- 
 

vantava no pedeiro de tôdas as suas colônias e de 
tôda as suas reservas. 

E por que, Sr. Presidente? Únicamente porque 
no seu govêrno havia, e há ordem, obediência á lei, 
respeito á liberdade acatamento á democracia. 

Portugal merece a homenagem que, hoje, a 
Comissão de Relações Exteriores solicita nêste 
requerimento, porque alvorece, na interrogação de 
tantas dúvidas, como Nação estruturada, como povo 
realmente digno do seu passado e do seu presente. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – V. Ex.ª 
dá licença para um aparte? 

O SR. ALVARO MAIA: – Com todo o prazer. 
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 

Acompanho a homenagem que V. Ex.ª propõe, 
considerando-a, porém, como preito de apreço a 
justiça aos homens que implantaram a República em 
Portugal, em 1910. Não exigiria de V. Ex.ª a 
afirmativa de que a República entrou em eclipse ou 
desapareceu em Portugal. Eu votaria a favor da 
homenagem, limitando-me, porém... 

O SR. CAMILO MÉRCIO: – A República foi 
desvirtuada por Salazar. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – ...a voltar 
o pensamento para os homens que a proclamaram. 

O SR. ALVARO MAIA: – A Comissão solicita 
uma homenagem ao povo português, por 
:conseguinte aos homens que implantaram a 
República em Portugal. Mais ainda: ao mesmo povo 
do passado, mas também aos homens conscientes, 
capazes de tôda as reações ás ondas de anarquia 
que ameaçam o mundo de hoje. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Mas o dia 
apropriado á homenagem a. êsses homens é outro, 
não o cinco de Outubro. 

O SR. ALVARO MAIA: – O cinco de outubro é 
a data nacional de Portugal. 

O SR. PINTO ALEIXO: – V. Ex.ª dá licença 
para um aparte? 

O SR. ALVARO MAIA: – Com prazer. 
O SR. PINTO ALEIXO: – V. Ex ª diz muito 

bem, por isso que, como Nação amiga, não 
devemos, de modo algum, nos imiscuir nas questões 
de Govêrno de Portugal. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO:  – Mas 
 não estou me envolvendo nas questões 
internas de Portugal. Apenas me 
  



– 95 – 
 
refiro á implantação da República. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – Aliás, a moção 
assinada pela Comissão de Relações Exteriores é de 
congratulações com a nação portuguesa, pela data 
nacional de 5 de outubro. 

O SR. CARLOS PRESTES: – E’ o elogio de 
Salazar nesta Casa. 

O SR. ALVARO MAIA: – Não falei em 
Salazar. 

O SR. CARLOS PRESTES: – É o mesmo que 
elogiar o Estado Novo dias que hoje vivemos. 

O SR. ALVARO MAIA: – V Ex.ª está 
enganado. Não me referi a Salazar. 

O SR. CARLOS PRESTES: – O nazismo já foi 
liquidado. Portanto, não é admissível se venha 
prestar, nêste recinto, uma homenagem á ditadura 
de Salazar. 

O SR. CAMILO MÉRCIO: – Homenagear 
Salazar equivale a homenagear Stalin. Ambos são 
iguais, ambos são ditadores. 

O SR. CARLOS PRESTES: – O povo 
português está sofrendo sob o Govêrno tirânico de 
Salazar. 

O SR. ALVARO MAIA: – Vossa Ex.ª está 
disvirtuando meu pensamento. Não falei Salazar, 
repito. 

O SR. CARLOS PRESTES: – Digamos a 
verdade sobre o tirano Salazar. 

O SR. ALVARO MAIA: – Refiro-me ao povo. 
português. 

O SR. CARLOS PRESTES: – As palavras que 
V. Ex.ª acabou de pronunciar são um elogio ao atual 
Govêrno de Portugal. V. Ex.ª,como. democrata, não 
pode elogiar tal Govêrno. 

O SR. ALVARO MAIA: – Tenho o direito de 
elogiar Portugal. Venho justificar uma homenagem 
ao povo português, modernamente ressurgido. Não 
quero repetir as. idéias conhecidas de Portugal de 
antanho, dos Luziadas e outras coisas semelhantes. 

O SR. CARLOS PRESTES: – Não a 
necessário. Devemos, sim, elogiar as portuguêses 
que estão lutando contra Salazar. 

O. SR. ALVARO MAIA: – E’ um povo que tem 
ordem; que se nutre das suas tradições e reservas 
morais. Pode, portanto, progredir; reestruturar sua 
vida, sobreviver. Não.estou, repito, falando em 
Salazar. 

O SR. ALOYSIO DE CARVAIHO: – Minha 
divergência com V. Ex.ª foi devida ao fato do ilustre 
colega referir-se em “respeito á democracia”. Permito-me 

divergir de V. Ex.ª neste ponto, pois sabemos que 
há portuguêses exilados. 

O SR. CAMILO MÉRCIO: – Portugal não 
vive sob regime democrático, mas, sim, em 
regime ditatorial. 

O SR.ALVARO MAIA: – O nobre Senador 
Aloysio de Carvalho nega que Portugal esteja sob 
regime republicano? 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Tenho 
dúvidas. Entretanto aceito o debate. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Vossa 
Ex.ª sabe que o absolutismo também pode ser 
constitucional. 

O SR. ALVARO MAIA: – ...com 90 
representantes. 

O SR. CARLOS PRESTES: – Nomeados 
por Salazar. 

O SR. ALVARO MAIA: – Não estou falando 
em Salazar.V Excelência está com Salazar no 
subconciente. Devo declarar a V. Ex.ª que, 
embora divergentes certas idéias de Salazar, 
também sejam diversos os princípios de Salazar, 
não lhe poderei negar a condição de homem 
capaz de conduzir, em determinado momento, 
seu povo. 

O SR.FILINTO MÜLLER: – Muito bem. É 
um grande democrata. 

O SR. CARLOS PRESTES: – Creio que o 
nobre orador está elaborando em equívoco. 

O SR. ALVARO MAIA: – Trata-se de 
homem de cultura, – V. Ex.ª o nega? – de um 
professor de Universidade, um financista e um 
restaurador das finanças de sua pátria. Devemos 
ter a coragem da verdade. 

SR. CARLOS .PRESTES: – Não se trata do 
homem, mas sim do governante, que está 
obrigando o povo português, impedindo-o de 
avançar. 

O SR. ALVARO MAIA: – Ao contrário, 
trata-se de um governante empenhado em fazer o 
povo português progredir. 

Mas Sr Presidente fui desviado nas minhas 
considerações ou justificações, para explicar que 
a homenagem solicitada pela Comissão de 
Relações Exteriores é ao povo português. Quis 
também, demonstrar – ou tive a,ousadia de tenta-
lo que Portugal no meio de tantas tormentas, é 
Nação  organizada... 

O SR. CARLOS PRESTES: – Os cemitérios 
também são organizados. 
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O SR. ALVARO MAIA: – ...e seu povo 
mantém, através de tantas dificuldades, seu Império 
Colonial e o equilíbrio administrativo, baseado na 
economia. 

O SR. CARLOS PRESTES: – Lá reina o 
silêncio dos cemitérios. 

O Govêrno de Salazar é um cemitério. 
O SR. ALVARO MAIA: – Qual é o silêncio do 

cemitério? V. Ex.ª está ai com assuntos líricos. Qual 
é o silêncio dos cemitérios? 

O SR. CARLOS PRESTES: – E’ a 
organização que V. Ex.ª elogia. Temos de empregar 
a expressão ao nos referirmos a Salazar, porque é o 
que existe atualmente em Portugal. 

O SR. ALVARO MAIA: – Não estou elogiando 
a organização. Entretanto V. EX.ª não pode negar 
que Portugal era um país em falência e hoje está em 
ordem e organizado. 

O SR. CARLOS PRESTES: – Hoje a situação 
é pior. E’ colônia da Inglaterra e sua miséria é 
completa. 

O SR. ALVARO MAIA: – Mais que falidos 
estão outros povos. Portugal está hoje 
transformando suas colônias... 

O SR. CARLOS PRESTES: – V. Ex ªnão sabe 
o que são as colônias portuguêsas. São terríveis! 
Principalmente, “os campos de concentração da ilha 
de Cabo Verde. 

O SR. ALVARO MAIA: – ...em verdadeiros 
redutos de progresso. 

Não concordo com o pensamento anti-
português,V. Ex.ª está enganado. 

Mas, Sr. Presidente, trata-se de simples 
homenagem a Portugal o que a Comissão de 
Relações Exteriores requereu pelo transcurso da sua 
data máxima, verificada ontem. Não tentei, de modo 
nenhum, elogiar esta ou aquela personalidade, nem 
criticar, elogiar ou interferir em formas de parecer. O 
objetivo da Comissão, que tentei interpretar foi 
homenagear ao povo amigo a Nação portuguêsa. 

Devo dizer, respondendo ao Sr. Senador 
 Carlos Prestes, que um dos maiores historiadores 
 portuguêses contemporâneos, e um historiador 
 imparcial, Antônio Matoso, flnalisa seu compendio, 
 assegurando que a decadência de Portugal era tão 
 grande que se criou um neologismo, se forjou um 
 têrmo – portugalizar. Quando um país regredia, 
 eliminava-a Iiberdade, as condições supremas da 
 criatura, quando não tinha adminis- 
 

tração, quando oscilava no cumprimento da lei, se 
dizia que êsse país se portugalizava. Aplicar-se a 
algumas nações a expressão portugalizar. 

Não vou aqui discutir os motivos do 
ressurgimento luso, nem aqui é aula de sociologia, 
ou de história. Os Srs. Senadores conhecem melhor 
do que eu as transmutações históricas por que 
passou a Republica portuguesa. 

O SR CARLOS PRESTES: – Hoje se chama 
Estado novo, a velha Ditadura. 

O SR. ALVARO MAIA: – Não estou 
defendendo ditaduras, mas afirmo o seguinte: 

Portugal é hoje um país enquadrado na lei, no 
bem-estar, e organizado nas finanças, na economia. 
Disse um dos seus pensadores que os govêrnos, até 
então, devoravam riquezas, ao passo que os que  
obedeceram à lei e á Constituição, depois da 
revolução, fomentaram a riqueza. 

O SR. CARLOS PRESTES: – É o elogio do 
Estado Novo. Contra êle.é que protestamos. 

O SR. ALVARO MAIA:– V. Ex.ª acha que 
fomentar recursos a privilégio do Estado Novo. 

O SR. CARLOS PRESTES: – São teorias do 
Estado Novo. É a ordem do silêncio, a ordem do 
cemitério. 

O SR: ALVARO MAIA: – V. Ex.ª esta como o 
complexo dos cemitérios. 

O SR. CARLOS PRESTES: – A ordem que V. 
Ex.ª está elogiando á a do cemitério; a ordem 
democrática é a da vida. 

O SR. ALVARO MAIA: – A finalidade de 
minhas considerações é elogiar o govêrno que 
fomenta a riqueza popular e não aquele que a 
devora. 

SR. CARLOS PRESTES: – Então, V. Ex.ª não 
pode elogiar o Govêrno de Portugal, porque ao invés 
de fomentar a riqueza popular, está esfomeando o 
povo português. 

O SR. ALVARO MAIA: – Não sei se está 
esfomeando o povo português. Também defendo o 
govêrno, que empresta às suas colônias elementos 
de propulsão. 

Sr. Presidente, o requerimento apresentado 
pela Comissão.de Relações Exteriores – e peço a V. 
Ex.ª submetê Io á consideração do Senado – é em 
homenagem ao povo e á Nação portuguesa. (Muito 
bem; muito bem. Palmas). 

O SR. PRESIDENTE: – Vou submeter à 
votação o requerimento. 
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De acordo com os precedentes, é 
dispensável o parecer da Comissão de 
Relações Exteriores,  porque o requerimento 
está assinado pela maioria dos seus membros.  

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO (pela 
ordem): – Sr. Presidente, pediria a V. Ex.ª 
mandasse proceder á leitura do requerimento 
em votação. 

O SR. PRESIDENTE: – Já foi feita a 
leitura. Entretanto, posso satisfazer ao desejo 
de V. Ex.ª. 

O requerimento está assim regido: (Lê): 
“Requeremos um voto de congratulações 

com a nobre Nação portuguesa pela 
passagem, hoje de sua data nacional”. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO:  – 
Agradecido a V. Ex.ª. 

O SR. CARLOS PRESTES (*) (pela 
ordem): – Sr. Presidente, estou de inteiro 
acôrdo com os têrmos do requerimento. No 
ano passado, por ocasião do transcurso de 5 
de outubro, tive ocasião de tomar a iniciativa 
de um voto de congratulações. 

De origem portuguesa, da qual muito me 
prezo, não posso deixar de admitir o povo 
português e louvar-lhe as esperanças, no 
transcurso de sua data  máxima, para que 
volte à vida democrática e possa seguir o 
caminho do progresso atingir a grandeza do 
poder com um govêrno democrático, não 
reacionário e fascista como o de Salazar. 

Estou de acôrdo com os termos do 
requerimento. 

O SR. PRESIDENTE: – Os Senhores que 
aprovam o requerimento queriam permanecer 
sentados. (Pausa) 

Está aprovado. 
Passa-se à: 
 

ORDEM DO DIA 
 

Votação, em discurso única da 
proposição nº 76, de 1947, que autoriza o 
Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da 
Viação e Obras Públicas o crédito especial 
de...Cr$50.469.500,00 para a aquisição das 
unidades fluviais que especifica. (Com 
pareceres ns.254 e 307, das Comissões de 
Constituição e Justiça e de Finanças, 
contrários 

 
__________________ 
(*) Não foi revisto pelo orador.  

às emendas apresentadas em plenário). 
Comparecem mais os Senhores Senadores: 
José Américo. 
Mathias Olympio. 
Carlos Saboya. 
Ismar de Góes. 
Mello Vianna. 
Filinto Müller. 
Durval Cruz 
Clodomir Cardoso. 
Alfredo Neves (9). 
Deixam de comparecer os Seguintes 

Senadores: 
Vergniaud Wanderley. 
Novaes Filho. 
Walter Franco. 
Sá Tinoco. 
Andrade Ramos. 
Pedro Ludovico. 
Alfredo Nasser. 
Roberto Glasser. 
Francisco Gallotti. (9). 
O SR. IVO D’AQUINO: – Peço a palavra pela 

ordem. 
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 

Senador. 
O SR. IVO D’AQUINO (pela ordem): – Sr. 

Presidente da ordem do dia, consta, em primeiro 
lugar, a votação, em discussão única, da proposição 
nº 76 de 1947 que autoriza o Poder Executivo a 
abrir, pelo Ministério da Viação e Obras Públicas, o 
crédito especial de Cr$ 50.469.500,00 para a 
aquisição das unidades fluviais que especifica. 

Meu objetivo, ao pedir a palavra, foi o de 
requerer o adiamento da votação desta proposição 
para a ordem do dia da sessão de amanhã. 

Pediria a V. Ex.ª submetesse o requerimento à 
apreciação do Senado. 

Vem à Mesa, é lido a aprovação o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
 
Requeiro, nos têrmos do art. 94, letra f, do 

Regimento Interno, o adiamento, pór 24 horas, da 
votação da proposição nº 76, de 1947. 

Sala das Sessões, em 6 de outubro de 1947. – 
Ivo d’Aquino. 

Discussão única da proposição número 110 
 de 1947, que autoriza o Poder Executivo a abrir 
 pelo Conselho Nacional do Petróleo, o crédito 
 especial de Cr$ 25.000.000,00 para a criação da 
 Refinaria Nacional do Petróleo S. A. (Com 
 pareceres favoráveis ns. 309 e 
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310 das Comissões de Finanças, e de Agricultura, 
Indústria e Comércio, o 1º com voto em separado do 
Senador Ferreira de Souza, oferecendo emendas). 

O SR. ARTHUR SANTOS (pela ordem): – Sr. 
Presidente, requeiro, também, o adiamento da 
proposição em discussão, por vinte e quatro horas, a 
fim de entrar na ordem do dia da sessão de amanhã. 

Vem à Mesa, é lido e aprovado, o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
 

Nº 154 – de 1947 
 
Requeiro, nos têrmos do art. 94, letra f, do 

Regimento Interno, seja adiada, por 24 horas, a 
discussão da proposição nº 110, de 1947. 

Sala das Sessões, em 6 de outubro de 1947. – 
Arthur Santos. 

O SR. PRESIDENTE: – Está esgotada a 
matéria da ordem do dia. 

O SR. PINTO ALEIXO: – Peço a palavra. 
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 

Senador. 
O SR. PINTO ALEIXO (*) (para explicação 

pessoal): – Sr. Presidente, para que constem dos 
anais desta Casa, desejo proferir algumas palavras 
de saudade e de pesar pelo desaparecimento do 
ilustre Chefe Militar, ocorrido há poucos dias. Refiro-
me ao General de Brigada João Afonso de Sousa 
Ferreira, que, durante muitos anos, exerceu as 
elevadas funções de Chefe do Serviço de Saúde do 
Exército. 

Todos aquêles que foram companheiros do 
ilustre morto têm bem viva a sua lembrança. Muito 
jovem, ainda, ingressou no Exército sob a chefia de 
Ismael da Rocha, onde fêz carreira brilhante, como o 
atestam as promoções, conquistadas sempre por 
merecimento. 

Representante do Serviço de Saúde do 
Exército na primeira conflagração européia, teve 
atuação de tal vulto que logrou ser promovido por 
bravura. De volta, conquistou os demais postos da 
carreira, realçando-se como excelente camarada, 
como profissional competentíssimo e, sobretudo, co- 
 
__________________ 
(*) Não foi revisto pelo orador. 

mo chefe esclarecido, capaz de realizar a obra que, 
de fato realizou no Exército Nacional. 

Criada a Escola de Aperfeiçoamento do 
Serviço de Saúde, coube a êsse distintíssimo 
camarada a grande honra de organizá-la e fazer com 
que o nosso Corpo de Saúde passasse do estado de 
anti-bellum em que se encontrava, para uma 
situação promissora, onde todos os ensinamentos 
colhidos nos campos de batalha, para o Serviço de 
Saúde, encontravam vastíssima aplicação. 

Sr. Presidente, o desaparecimento do General 
João Afonso de Sousa Ferreira, foi enorme perda 
para o Exército Nacional, que viu no ilustre morto, 
um grande militar na sua especialidade. Daí a razão 
de ocupar a tribuna, prendendo a atenção de meus 
nobres colegas. (Muito bem; muito bem.) 

O SR. PRESIDENTE: – Esgotada a ordem do 
dia, e nada mais havendo a tratar, vou encerrar a 
sessão, designando para a de amanhã a seguinte. 

 
ORDEM DO DIA 

 
Votação, em discussão única da proposição nº 

76, de 1947, que autoriza o Poder Executivo a abrir, 
pelo Ministério da Viação e Obras Públicas, o crédito 
especial de Cr$ 50.469.500,00 para a aquisição das 
unidades fluviais que especifica. (Com pareceres 
números 254 e 307, das Comissões de Constituição 
e Justiça e de Finanças, contrários às emendas 
apresentadas em plenário). 

Discussão única da proposição número 110, 
de 1947, que autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo 
Conselho Nacional do Petróleo, o crédito especial de 
Cr$ 25.000.000,00 para a criação da Refinaria 
Nacional do Petróleo S.A. (Com pareceres favoráveis 
ns. 309 e 310 das Comissões de Finanças e de 
Agricultura, Indústria e Comércio, o 1º com voto em 
separado do Senador Ferreira de Souza, oferecendo 
substitutivo.) 

Discussão única da proposição número 136, 
de 1947, que prorroga até 31 de dezembro de 1947, 
o prazo para a importação de cimento. Com 
pareceres favoráveis ns. 316 e 317, das Comissões 
e de Finanças.) 

1ª discussão do projeto nº 19, de 1947, que 
que cria nos quadros do Exército Brasileiro, unidades 
agrícolas e unidades pecuárias à semelhança das 
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já existentes unidades rodoviárias e dá outras 
providências. (Com pareceres contrários ns. 314 e 
315, das Comissões de Constituição e Justiça e de 
Agricultura, Indústria e Comércio e requerimento nº 
151, da Comissão de Fôrças Armadas, propondo 
decida o plenário, preliminarmente, sôbre a questão 
da inconstituicionalidade, arguida pela primeira das 
referidas Comissões e apoiada pela segunda.) 

Levanta-se a sessão às 16 horas e 20 
minutos. 

Reproduz se por ter sido publicada com 
incorreções o seguinte: 

2ª discussão do projeto nº 2 de 1946, que 
consolida disposições vigentes a respeito da 
organização da Justiça Eleitoral, do alistamento e do 
processo eleitorais, registro de partidos políticos 
nacionais e dá outras providências. (Com parecer da 
Comissão de Constituição e Justiça nº 261, de 1947, 
oferecendo emendas). 

O PRESIDENTE: – Como se recorda o 
Senado, a Comissão ofereceu diversas emendas, 
que devem ser consideradas nesta oportunidade, por 
terem sido apresentadas depois de encerrada a 
primeira discussão. Assim sendo, o projeto vai ser 
discutido com aquelas emendas. 

(*) O SR. CARLOS PRESTES: – Sr. 
Presidente, o projeto em aprêço foi amplamente 
discutido na Comissão de Constituição e Justiça e 
recebeu, neste plenário, emenda, que foi  
rejeitada. 

Temos, agora, em discussão, emendas 
apresentadas por aquela Comissão. 

Sem dúvida alguma, estas emendas na sua 
maioria, melhoram bastante o projeto. Tornam-no 
muito mais prático e asseguram maiores garantias 
aos partidos políticos e aos eleitores.  

Em geral, concordo com as emendas 
apresentadas pela Comissão de Constituição e 
Justiça. 

Creio, no entanto, que alguns reparos são 
ainda necessários. Por êste motivo, apresento uma 
série de emendas, que visam aperfeiçoar o projeto, 
bem como duas ou três sub-emendas de maneira a 
modificar inclusive a redação de algumas das 
emendas de autoria da Comissão de Constituição e 
Justiça. 
 
__________________ 
(*) Não foi revisto pelo orador. 

Entre as emendas, que apresento, quero pedir 
a atenção do Senado para as que vou ler, pois me  
parecem de grande importância para dar ao projeto 
de lei um caráter mais conforme as necessidades do 
nosso País. Elas resultam da própria experiência da 
atual lei eleitoral, nos dois pleitos, e, já agora 
podemos dizer também no terceiro pleito, iniciado 
com as eleições municipais e para vice-governador 
no Estado do Rio de Janeiro. 

A primeira emenda, que apresento é ao artigo 
27 do projeto. 

 
(Lê) 

 
É injusto e odioso o privilégio do alistamento 

ex-officio sòmente em favor dos funcionários 
públicos e autarquicos e dos advogados e 
engenheiros. Ao contrário, deve ser extensivo 
também às grandes massas de associados dos 
institutos que assim terão seu alistamento facilitado 
enormemente como o fêz o Decreto lei nº 7.586, de 
28 de maio de 1945. Porque nos alistamento não é 
apenas interessado o alistando, mas, igualmente o 
Estado que deve facilitá-lo, o mais possível, 
sobretudo às camadas mais modestas da população 
que pelas dificuldades de vida e horário de trabalho 
muitas vezes não podem perder dias e horas para 
promover o seu alistamento. 

Argumenta-se que tal forma de alistamento 
permitiu serem alistados eleitores estrangeiros e 
analfabetos. 

A alegação de que os cadastros dos institutos 
são incopletos também não procede. E no sentido de 
prevenir uma tal ocorrência o substitutivo que aqui 
oferecemos habilitará com meios legais para 
requisitarem aos empregadores de seus associados, 
os elementos que porventura faltem em seus 
fichários. Assim ver-se-ão atualizados e completos. 

Ao art. 27 do projeto dê-se a seguinte redação: 
Art. ... – Os diretores ou chefes das 

repartições públicas civis e estabelecimentos 
militares, das entidades autárquicas, paraestatais ou 
de economia mista, os presidentes das seções da 
Ordem dos Advogados e os presidentes dos 
Conselhos Regionais da Engenharia e Arquitetura 
periòdicamente, enviarão ao juiz eleitoral a relação 
completa de seus sociados ou segurados, advogados, 
funcionários, extranumerários, os engenheiros, e 
arquitetos com as respectivas indicações de idade, 
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naturalidade, profissão e residência”. 

Esta é a primeira emenda. 
Outra destina, se, ainda, a facilitar o 

alistamento. 
No projeto, exige-se que o alistado faça o 

requerimento de próprio punho. Não estamos, Sr. 
Presidente, na época de se adotar essa exigência. Ela 
só pod’eria prejudicar, demorar e dificultar o alistamento. 

Pessoas há que, apesar de saberem escrever, 
redigem com dificuldade. É o caso de milhares de 
cidadãos, sobretudo pert’encentes às massas 
trabalhadoras, que, pela natureza de suas 
atividades, raramente escrevem. É natural que tais 
pessoas, não sendo analfabetas, pois lêm e 
escr’evem, sintam dificuldade em redigir um longo 
requerimento. Por que não facilitar a tais cidadãos o 
seu alistamento, permitindo que apenas datem e 
assinem o requerimento? 

Nem se diga que a medida visa coibir a fraude, 
pois o juiz, suspeitanto, poderá exigir que o alistado 
demonstre não ser analfabeto. 

A emenda visa facilitar o alistamento, 
permitindo que os respectivos requerimentos sejam 
dactilografados, sendo apenas datados e assinados 
pelos alistados. 

É neste sentido a emenda: 
Onde se diz “petição escrita e assinada”, diga-

se “petição datada e assinada”. 
Uma emenda de grande significação, que vem 

modificar, em grande parte, a atual lei eleitoral, apoiada 
na opinião insuspeita do ilustre Dr. Sampaio Dória, 
levanta o problema do registro de candidatos avulsos. 

A Constituição atual não impõe, a quem queira 
candidatar-se a qualquer cargo eletivo, a condição 
de que o seu nome seja registrado por partido 
político. Essa é uma restrição imposta pela atual Lei 
Eleitoral, anterior a Constituição de 18 de setembro. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – V. Ex.ª me 
permite um aparte? (Assentimento do orador). Estou 
de inteiro acôrdo com V. Ex.ª Também tenho a 
impressão de que a Constituição não proibe 
candidatos avulsos. 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Aliás, tenho 
uma emenda nesse sentido. 

O SR. CARLOS PRESTES: – Agradeço muito 
o aparte do Sr. Arthur Santos, em abono da minha 
opinião. O argumento apresentado baseia-se no art. 
134 da Constituição. 

O SR. ETELVINO LINS: – V. Ex.ª me permite 
um aparte? 

O SR. CARLOS PRESTES: – Um momento. 
Devo concluir meu pensamento. Depois terei muito 
prazer em ouvir o meu nobre colega. 

O art. 134 da Constituição não limita, não 
proibe, não cria êsse novo caso de inelegibilidade, 
que é a negativa por parte de um partido político de 
registrar o candidato. 

Ouvirei, agora, com atenção, o nobre Senador. 
O SR. ETELVINO LINS: – Queria dizer a V. 

Ex.ª precisamente que a existência do candidato 
avulso se choca com o art. 134 da Constituição. Não 
podemos ter partidos nacionais com candidatos 
avulsos. 

O SR. CARLOS PRESTES: – Vou ler, Sr. 
Presidente, o art. 134 da Constituição. Diz êle: 

“O sufrágio é universal e direto; o voto é 
secreto; e fica assegurada a representação 
proporcional dos partidos políticos nacionais na 
forma que a lei estab’elecer”. 

A interpretação ampla, dentro do Direito 
Constitucional, dêste artigo é, exclusivamente, a de 
que os partidos nacionais têm direito à 
representação proporcional. Nada mais que  
isso. Qualquer outra conclusão seria uma 
interpretação extensiva, inadmissível em Direito 
Constitucional... 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Seria uma 
restrição à liberdade de consciência. 

O SR. CARLOS PRESTES: – ...tanto mais 
quanto vai ela colidir com o direito de qualquer 
cidadão, d’e qualquer eleitor de se candidatar a um 
cargo, uma vez que preencha as condições de 
elegibilidade exigidas como a da cidadania brasileira 
e a de ser eleitor. Entre as condições de elegibilidade 
não consta, absolutamente, a de pertencer a partido 
político e ser registrado por partido político. 

O SR. ATÍLIO VIVACQUA: – Essa é a opinião 
do Dr. Sampaio Dória. 

O SR. CARLOS PRESTES: – Defendendo, Sr. 
Presidente, a tese da possibilidade do candidato 
avulso, compreendo, no entanto, que é direito do 
Congresso Nacional, ao aplicar o dispositivo legal, 
assegurar o registro de candidatos avulsos, 
disciplinar o pleito. É intuitivo que, se permitíssemos 
a todo cidadão apresentar-se como candidato, o 
número d’e candidatos poderia ser tão grande que viria 
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tumultuar a eleição e, particularmente, a apuração. 
Nesse sentido é cabível que o Congresso Nacional, 
ao legislar sôbre o assunto, limite-o, dentro dos 
têrmos constitucionais, exclusivamente como matéria 
de disciplinação para boa ordem do pleito. 

Ora, o partido político já é instrumento de 
disciplinação. Mas, no caso dos candidatos avulsos, 
teriamos de considerar o número de eleitores que 
apresentam um candidato. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Vossa 
Excelência permite um aparte? 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Na 
primeira Lei Eleitoral, havia candidatos avulsos. Nas 
eleições de 1933 houve candidatos avulsos e o 
registro era feito mediante petição dirigida por um 
grupo de eleitores cujo número não me ocorre. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – De cem 
eleitores. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 
Perfeitamente; de cem eleitores. 

O SR. CARLOS PRESTES: – O número é 
variável, na emenda que apresento ao art. 43. 

(Lendo.) 
Art. 43 – Sòmente podem concorrer às 

eleições candidatos registrados por partidos ou 
alianças de partidos, ou mediante requerimento de: 
100 eleitores, nas eleições municipais, 300 nas 
estaduais e 500 nas federais. 

§ 1º – A assinatura de cada eleitor deve ser 
pôsto o número do seu título. 

§ 2º – Nenhum eleitor, sob pena do artigo... 
pode assinar mais de um requerimento”. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Vossa 
Excelência dá licença para um aparte? 

O SR. CARLOS PRESTES: – Não seria 
interessante prever, na emenda de V. Ex.ª, uma 
legenda para os candidatos avulsos? 

O SR. CARLOS PRESTES: – Creio ser 
desnecessária a legenda. Basta o nome. O nome é a 
legenda. A legenda complicaria o mecanismo da 
eleição. 

O número de candidatos pode ser grande. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – A legenda teria 
a vantagem de evitar confusão com candidatos de 
outros partidos. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – A 
legenda facilitaria não só a votação como a 
apuração. 

O SR. CARLOS PRESTES: – É caso de  
se discutir o assunto na Comissão,  
que, naturalmente, levará em conta êstes  
apartes, para verificar se é aconselhável a  
exigência. 

A justificação, que apresento, é a seguinte: 
(Lendo:) 
“Atribuir sòmente aos partidos, ou aliança 

 de partidos, a faculdade de registrar  
candidatos, importa criar mais um caso  
de inelegibilidade não estabelecido pela 
Constituição, que, alem dos casos previstos, não 
admite outros. 

Com efeito a vingar essa doutrina contrária  
à nossa tradição democrática e republicana  
e sobreposta à Constituição impede êsse monopólio. 
Tal não acontece, porém, na prática, pois sabido  
é que cada partido apenas pode fazer candidatos 
seus um número limitado de associados, tornando, 
assim de fato, inelegíveis, por falta de registro, outros 
cidadãos não filiados a partido algum que, no entanto 
poderão inspirar a confiança e merecer a preferência 
do eleitorado. 

É certo que a tendência dos partidos 
 é absorver a grande massa eleitoral. Essa  
absorção, porém, deverá operar-se 
democràticamente pela importância dos seus 
programas, pelo exemplo públicos e nunca 
compulsòriamente, como pretende o projeto, 
impondo aos cidadãos o dilema de aderirem a um 
dos partidos existentes ou se tornarem pràticamente 
inelegíveis. 

Acresce, ainda, a circunstância de que os 
partidos não são obrigados a ter diretórios em todos 
os municípios do País. A regra mesmo, é de não o 
possuirem Donde o seguinte absurdo: po- 
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de-se dar a hipótese de os eleitores de um município 
virem-se ante a alternativa de votar nos candidatos 
de um ou dois partidos, ou de não terem em quem 
votar, por não poderem fazer seu candidato pessoa 
de sua confiança, que não pertença ou não tenha 
sido registrado candidato por nenhum dos partidos 
existentes no município. 

A emenda restabelece o princípio da tradição 
democrática brasileira sufragada pelo último Código 
Eleitoral (Decreto-lei número 21.076, de 24 de 
fevereiro de 1932, modificado pela Lei nº 48, de 4 de 
maio de 1935) ". 

Não preciso ler, no momento, o artigo 
publicado no "Jornal do Comércio" de 6 de julho 
dêste ano, de autoria do Doutor Sampaio Dória, no 
qual S. Ex.ª defende a mesma tese, como, 
constitucional. 

Senhor Presidente, outra emenda, que 
apresento, é ao art. 51. 

No art. 51 foi adotado o sistema denominado 
de Hondt para a apuração proporcional das eleições, 
já aprovado pela Comissão de Constituição e 
Justiça. Apenas a Comissão não dizia qual processo 
ou sistema mandado obedecer. Daí êsse 
substitutivo. Realmente, o sistema de Hondt é o que 
permite proporção eleitoral mais aproximada, e, por 
ser conhecido, desnecessário se torna examinar-lhe 
os méritos sôbre os demais com que se beneficiam 
todos os partidos e candidatos avulsos. 

Por êsse motivo, Senhor Presidente, prefiro 
dizer que seria melhor constasse o processo da 
própria lei. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – Mas essa 
emenda resultou de uma que foi apresentada por 
mim, e na Justificação digo que o processo é de 
Hondt. 

O SR. CARLOS PRESTES: – Queria que, 
além da referência ao nome, se especificasse 
também o processo. Nesse sentido, apresentei 
emenda ao art. 51; em que, em vez de fazer 
simplesmente referência ao processo, digo qual é: 

(Lendo:) 
"Art.51. – O sistema de representação 

proporcional obedecerá ao seguinte processo: 
a) – divide-se o total de votos de cada 

candidato avulso, ou partido, sucessivamente 
 por tantos divisores, em ordem crescente e 
 

 

a começar de 1, quantas forem as vagas a 
preencher; 

b) – as vagas serão atribuídas aos candidatos 
e partidos na ordem decrescente dos quocientes que 
obtiverem; 

c) – o total de votos dos candidatos avulsos 
será dividido uma só vez pelo divisor 1". 

O processo, Senhor Presidente, é dos mais 
justos e desnecessário se torna insistir sôbre suas 
vantagens, uma das quais viria abolir os restos da 
atual lei eleitoral, tão injusta. Contra ela a maioria 
dos partidos só se levantou no dia em que, no 
Distrito Federal, o Partido Comunista foi majorado e 
teve realmente restos. Muito antes, porém, de ser 
majoritário na Capital da República, eu e os 
representantes do Partido Comunista, na Câmara 
dos Deputados já nos havíamos rebelado  
contra a atual lei eleitoral na parte referente aos 
restos. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – A emenda de V. 
Ex.ª adota o sistema Hondt? 

O SR. CARLOS PRESTES: – Adota. 
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Mas para a 

apuração dos votos desde o início, porque o sistema 
do projeto é o de adotar o quociente eleitoral e 
partidário. Só para os restos manda adotar o  sistema 
Hondt. 

O SR. CAMILO MÉRCIO: – A lei atual é um 
misto de sistema proporcional e majoritário. 

O SR. CARLOS PRESTES: – Perfeitamente.  
O SR. ARTHUR SANTOS: – A emenda é quanto 

aos restos. 
O SR. CARLOS PRESTES: – Confesso que 

não havia verificado isso. 
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Quer dizer que; 

com o sistema adotado no projeto, voltamos ao 
regime da lei de 1934. 

O SR CAMILO MÉRCIO: – E seria omissa, 
porque teríamos o sistema proporcional e o 
majoritário. 

O SR. CARLOS PRESTES: – Tem razão o 
nobre Senador João Villasbôas, porque a emenda da 
Comissão ao art. 54 é: 

(Lendo:) 
"Os lugares não preenchidos com a  

aplicação do quociente eleitoral e dos quocientes 
partidários serão sucessivamente atribuídos 
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aos partidos que apresentarem as maiores 
médias. eleitorais, obtidas pelo processo 
chamado de Hondt". 

O SR. CAMILO MÉRCIO: – Seria, conforme 
tive ocasião de dizer, um misto de proporcional e 
majoritário. 

O SR. CARLOS PRESTES: – Realmente, seria 
misto, porque teríamos majoritário o quociente 
eleitoral e depois o processo de Hondt. Quero 
mostrar ao Senado que o processo de Hondt, da 
maneira por mim proposta, tornaria mais justa a 
proporcionalidade Assim supuz um caso de 
eleição de dez deputados com quatro partidos e 
três candidatos avulsos. O partido A, com 45.000 
eleitores, o segundo B com 27.600 o terceiro C 
com 20.000, o quarto D com 8.000, e três 
candidatos avulsos, com. onze, seis e cinco mil 
cada um. De acôrdo com a atual lei eleitoral – 
que, aliás, não admite candidato avulso – 
sòmente o partido A seria majoritário, pois teria 
sete dos dez eleitos, isto é, três por quociente e 
quatro pelos restos. O partido B, dois e o C, um. 
Adotando o processo estabelecido em minha 
emenda, que é o de Hondt, desde o início a 
distribuição seria outra: o partido A teria quatro 
lugares, em vez de sete; o partido B,  três; o 
partido C dois; e um candidato avulso seria eleito, 
o mais votado dos três. 

Como vê o Senado, a distribuição seria 
muito mais proporcional, porque a 
proporcionalidade não pode ser matemática numa 
apuração eleitoral; mas haveria mais justiça em 
relação à lei atual, que atribui o resto ao partido 
majoritário. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – No 
esquema de V. Ex.ª a eleição do candidato avulso 
é pelo quociente eleitoral? 

O SR. CARLOS PRESTES: – Evidentemente, 
por um, uma só vez pelo divisor um. Os outros 
terão uma série de divisores que vão desde o 
número de candidatos até um. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – A emenda 
Prestes aplica o processo Hondt para tôda a 
eleição. 

O SR. CARLOS PRESTES: – Desde o início da 
apuração. 

Sr. Presidente, a outra emenda é ao artigo 
110. 

Vae-se generalizando, entre nós, a doutrina 
inconstitucional de que a polícia pode negar 
licença a realização de comícios ou reuniões 
públicas. Antes de tudo, o exercício de um direito 

 

não está subordinado à licença policial. Se o 
tivesse, não seria direito, mas concessão. A 
polícia cabe apenas fixar o local para realização 
das reuniões a céu aberto, contanto que assim 
procedendo não a impossibilite ou fruste, não 
podendo intervir a não ser para assegurar a 
ordem pública, e, portanto, garantir o direito de 
reunião. 

A emenda visa tornar-bem claro êsse direito 
constitucional diàriamente violado por autoridades 
arbitrárias e facciosas Sem um clima de 
liberdades e garantias, que torne possível aos 
partidos políticos divulgar seus programas, 
impossível falar-se em eleições livres, pois que 
sua realização será apenas ato mecânico,  
viciado pela falta de esclarecimento do  
eleitorado. 

O número oito da emenda tem por objetivo 
impedir que a propaganda eleitoral seja  
cerceada ou, dificultada para os pequenos 
partidos, por meio de taxas ou tributos diretos ou 
indiretos. 

A emenda é a seguinte: 
"Ao artigo 110 acrescentem-se os seguintes 

números: 
7 – Ampla liberdade de propaganda 

eleitoral por meio de comícios, desfiles, 
conferências e palestras, em praça ou vias 
públicas ou recintos fechados por meio de 
cartazes, impressos, faixas, altofalantes, rádio, 
imprensa e, todos os meios de difusão oral e 
escrita. 

8 – Nenhuma taxa, impôsto ou tributos 
poderá onerar o material ou atividades eleitorais 
ou partidárias; 

9 – A realização de qualquer ato de 
propaganda partidária ou eleitoral que deva ter 
lugar em recinto aberto fica apenas subordinada 
à comunicação por ofício ou telegrama à 
autoridade competente, que apenas poderá 
designar o local para a reunião, contanto que 
assim procedendo, não a fruste ou impossibilite". 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 
Permita-me V. Ex.ª. O número sete da emenda de 
V. Ex.ª não colide com a emenda número 3 da 
Comissão, onde se estabelece prazo depois do 
qual não é possível mais a propaganda  
eleitoral? 

O SR. CARLOS.PRESTES: – Não colide, 
porque o prazo está determinado num dos 
números. O número sete é simplesmente para 
afirmar a liberdade. 
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O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Nesse 

caso, o prazo poderia ser incluído na emenda de 
V. Ex.ª. 

O SR. CARLOS PRESTES: – Concordo com 
V. Ex.ª e a redação final em boa técnica poderá 
atender à observação de V.Ex.ª. 

Ao número dois do art. 110 onde se. Diz 
"prender ou deter qualquer eleitor", diga-se 
"prender ou deter qualquer cidadão" 

A justificativa é clara. O cidadão pode ajudar 
na propaganda eleitoral, embora ainda não seja 
eleitor. 

Ao art. 111 proponho se acrescente um 
parágrafo: 

"Parágrafo único. Tôda associação de pelo 
menos 5.000 eleitores de uma circunscrição 
eleitoral que tiver adqüirido personalidade jurídica 
nos têrmos do Código Civil, será considerada 
partido político estadual". 

A Constituição Sr. Presidente não impede, 
não proíbe a organização de partidos estaduais. É 
o que estamos vendo. Ainda agora, o Partido 
Libertador, que é partido do Rio Grande do Sul, 
simplesmente pela necessidade de atender à lei 
eleitoral, transformou-se em partido nacional. É o 
que resulta dessa legislação contrária a própria 
realidade nacional. 

Ninguem mais do que eu defende a 
necessidade da união nacional, mas de uma união 
real e não união conseguida a golpes legislativos. 
A união será consolidada e existirá de fato no País 
no dia em que os restos feudais forem Iiquidados 
em que as barreiras aduaneiras, as dificuldades 
terríveis do comércio de nossa Pátria 
desaparecerem. 

Proponho a liberdade para organização de 
partidos estaduais não só para as eleições 
estaduais mas, principalmente, para as municipais. 
Não se compreende que para eleger um prefeito 
municipal seja indispensável o seu registro num 
partido de âmbito nacional, que muitas vezes, não 
representa o mesmo, não está de acôrdo com as 
tradições do próprio Estado que, em nossa terra, 
são divergentes. Cada Estado brasileiro tem sua 
tradição que deve ser respeitada, estimulada. E é 
do respeito a essa tradição que alcançaremos a 
verdadeira união nacional. 

É da tradição da vida política republicana  
e da própria essência da federação a existência 
 de partidos regionais ou estaduais 
 

 

Proibí-los, como fez pela primeira vez entre 
nós, o Decreto-lei nº .... 7.586, de 28 de maio de 
1945, e ora repete o projeto, constitui odiosa 
restrição ao direito de associação que não encontra 
apôio na Ietra, nem no espírito da Constituição 
Federal. Com efeito, a única limitação imposta pela 
nossa Carta Magna à organização de partidos 
políticos é a que os seus programas e ação se 
contenham dentro do regime democrático baseado 
na pluralidade dos partidos e na garantia dos direitos 
fundamentais do homem (Constituição Federal, art. 
141, § 13). 

Nem poderia ser de outro modo, porque, do 
contrário, teriamos a autonomia política dos Estados 
mutilada. Muitas vezes o programa do partido de 
âmbito nacional pode não corresponder aos anseios 
de progresso d o  povo de uma unidade da 
federação. Impedir a organização de partidos 
estaduais – além de contrariar tôda a nossa tradição 
republicana federativa – deixaria o povo na 
contigência de ter que sufragar candidatos ao 
govêrno do Estado e à Assembléia Legislativa 
indicados pelos diretórios nacionais não raro 
desinteressantes para aquelas populações. Bastaria 
que êsses diretórios vetassem as escolhas ou 
indicações dos candidatos dos diretórios estaduais 
para que os Estados se vissem privados do direito de 
eleger os candidatos de sua livre escolha e 
preferência. 

Os Estados têm uma carta constitucional 
própria, são governados pelos três poderes: 
Executivo, Legislativo e Judiciário, têm até sua 
bandeira, tudo como base de sua efetiva vida 
político-administrativa autônoma. Não se pode 
compreender que não possa haver partidos políticos 
estaduais ou quais constituem veículos para as 
fôrças mantedoras da autonomia dos Estados. 

Completando êsse texto, proponho a seguinte 
redação ao art. 112: 

"Os partidos políticos nacionais serão 
registrados, perante, o Tribunal Superior Eleitoral e 
os estaduais, perante os respectivos tribunais 
regionais". 

O.SR. ALOYSIO DE CARVALHO:  – V. 
Ex.I permite um aparte? (Assentimento do orador) 
– V.Ex.ª não suprime o registro dos diretórios dos 
partidos nacionais? 

O SR. CARLOS PRESTES: – Não É sòmente 
a respeito dos partidos políticos e não de seus 
diretórios. 
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O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 

Pergunto: A emenda de V. Ex.ª não é substitutiva do art. 
122? 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Parece-me 
que não há necessidade; desde que é  
partido de âmbito estadual, já está definido como 
 tal. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – V. Ex.ª 
permite um aparte? (Assentimento do orador – O 
art. 112 dispõe que os partidos políticos serão 
registrados no Tribunal Superior Eleitoral e os seus 
diretórios, nos tribunais regionais. 

O SR. CARLOS PRESTES: – Não há razão 
para a. referência Sr. Senador. Sendo os partidos 
nacionais, o registro segundo a lei vigente se efetua 
no Tribunal Superior Eleitoral; sòmente os diretórios 
estaduais são registrados nos tribunais  
regionais. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Talvez a 
emenda coubesse com caráter subsidiário. 

O SR. CARLOS PRESTES: – É lógico que o 
registro do partido implica no dos diretórios. 

O SR ALOYSIO DE CARVALHO: – Os 
diretórios são registrados nos Tribunais Regionais. 

O SR. CARLOS PRESTES: – E os diretórios 
nacionais dos partidos nacionais? 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – No 
Tribunal Superior. 

O SR. CARLOS. PRESTES: – A lei não faz 
referência à espécie. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Aceito a 
emenda de V. Ex.ª, se substitutiva do art. 112. 

O SR. JOÃO .VILLASBÔAS: – Só pode ser 
aditiva, não substitutiva. 

O SR. CARLOS-PRESTES: – A emenda 
corresponde ao espírito da lei que determina: 

"Os partidos políticos serão registrados no 
Tribunal Superior Eleitoral e os seus diretórios 
orgãos executivos estaduais nos tribunais regionais". 

A lei cogita apenas dos diretórios estaduais; 
não trata dos nacionais. 

Nada dispondo quanto ao registro dos partidos 
estaduais também não cuida do registro dos 
diretórios. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – E a 
respeito dos diretórios estaduais dos partidos 
nacionais? 

O SR. CARLOS PRESTES: – A Iei  
prevê o registro dos partidos nacio- 
 

nais; não se refere aos diretórios nacionais. É 
precisamente o art. 112. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Nos 
têrmos do § 1º, sòmente se poderão registrar os 
partidos políticos de âmbito nacional. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Todo 
partido é de âmbito nacional. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Pela 
emenda do Senador Prestes, teríamos partidos 
nacionais e estaduais, processando-se o registro 
dêstes nos tribunais regionais. Se a emenda é 
substitutiva – pergunto – onde se fará o registro dos 
diretórios estaduais dos partidos nacionais? 

O SR. CARLOS PRESTES: – V. Ex.ª se refere 
aos diretórios estaduais dos partidos nacionais? 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 
Perfeitamente. E a hipótese desaparecerá se a 
emenda de V. Ex.ª for substitutiva. 

O SR. CARLOS PRESTES: – A Comissão 
poderá aproveitar a sugestão do nobre colega. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – A  
emenda. de V. Ex.ª poderá ser submetida à 
Comissão, com caráter supletivo. 

O SR. CARLOS PRESTES: – Proponho, 
ainda Sr. Presidente, uma emenda aditiva. 

Têm os partidos políticos ampla liberdade para 
fiscalizar os serviços e atos eleitorais antes, durante 
e depois das eleições. 

A lei proporciona-lhes os meios para impugnar 
desde o alistamento do eleitor até o registro do 
candidato. 

Por outro lado, ao conhecerem do pedido de 
registro de candidatos, os tribunais dispõem de 
recursos para rejeitar os que não estiverem 
revestidos das respectivas formalidades. 

Realizada, porém, a eleição, à qual haja 
concorrido o candidato registrado pelo Tribunal, sem 
impugnação dos demais partidos políticos, não é 
justo se facultem querelas sôbre a legitimidade do 
registro, que para todos os efeitos legais, deve ser 
equiparado a decisão passada em julgado. 

Essa tese adquire maior fôrça ainda quando 
examinada face à hipótese do candidato ser eleito. 

Aliás, nesse sentido, o Egrégio Superior 
Tribunal Eleitoral já assentou jurisprudência, ao 
apreciar o caso do Senador Euclides Vieira. 

Por essas razões, a emenda  
impõe-se, para moralização dos pleitos e 
 segurança do voto, que não podem nem 
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devem ficar a mercê de imprevistos e surprezas. 
A Casa conhece inúmeros casos de 

interposição de recursos relativos a registro de 
candidatos. O mais vivo de todos é, justamente o do 
nobre Senador Euclides Vieira. A respeito do qual, 
ainda hoje, aprovámos um parecer do grande jurista 
que é o nosso colega Sr. Ferreira de Souza. 

A emenda aditiva que proponho está 
concebida nos seguintes têrmos: (Lê): 

"Os prazos para interposição de recursos 
eleitorais são preclusivos e as nulidades de pleno 
direito sòmente podem ser decretadas quando 
argüidas em recursos regulares e tempestivos". 

Ofereço, ainda, Sr. Presidente, sub-emendas 
às emendas da Comissão. Uma delas é relativa ao 
artigo 48 do projeto, que faz algumas concessões, 
sòmente aos militares. 

Creio que os funcionários civis têm o mesmo 
dreito. 

O direito à propaganda eleitoral, sem os 
impecilhos da profissão e com a garantia de 
percepção dos vencimentos e demais vantagens, é 
justo não só com relação aos candidatos militares, 
como deve ser assegurado aos candidatos, que 
sejam funcionários públicos, os de autarquias e os. 
empregados de emprêsas privadas. Êsse direito 
deve ser, pois, generalizado, fazendo-se dêle uma 
norma igual para tôdas as categorias profissionais, 
no âmbito do Estado, das autarquias ou das 
emprêsas privadas. 

A emenda substitui, adiante, a expressão "em 
eleição federal" por "a cargos eletivos". É que o 
candidato a qualquer mandato eletivo deve estar 
acobertado contra possível coação, tornando-se 
gerais as garantias da lei. 

Essas são as principais emendas que 
apresento, Sr. Presidente. 

Desejo, ainda, fazer rápida 'referência às 
emendas da Comissão, a primeira, se não me 
engano, alusiva à propaganda em idioma que não o 
vernáculo. 

Creio não haver motivos para a restrição. 
Certo é que parte do eleitorado brasileiro poderá. 
preferir, em propaganda, idiomas outros, principal-
mente o eleitorado do sul do País. O expediente tem 
servido: foi útil nos pleitos de 2 de dezembro  
de. 1945 e 19 de janeiro dêste, ano. 
 Qualquer tentativa em contrário constituiria,  
a meu ver, atitude chauvinista, absolu- 
 

 

tamente incompreensível na época em que 
vivemos. 

Estes, Sr. Presidente, os motivos por que, 
concordando com a quase totalidade  
das emendas da Comissão que, sem  
dúvida alguma, melhoraram muito, o projeto 
original, envio à Mesa as emendas a que me 
referi. 

O SR. PRESIDENTE: – Continua 
discussão. 

O SR. ATTILIO VIVACQUA (*): – Sr. 
Presidente, sou um dos signatários do projeto 
em debate. Subscrevi-o para efeito de 
apoiamento. 

Na discussão do assunto, o projeto foi 
realmente, muito aperfeiçoado. O trabalho dos 
ilustres membros da Comissão, o do eminente 
relator, Senador Waldemar Pedrosa, assim . como 
o do Sr. Arthur. Santos, autor de numerosas 
sugestões, é notável. 

O conjunto de emendas que apresento, 
encerra diversas sugestões, fornecidas, não só 
por magistrados afeitos ao serviço eleitoral, como 
por especialistas no assunto. 

A primeira emenda refere-se ao artigos 9º e 
10: 

(Lê): 
Acrescente-se o seguinte: 
"Art. Os magistrados eleitorais gozarão 

enquanto servirem, das garantias estabelecidas 
no artigo 95, ns. I e II, da Constituição, e, como 
tais, não terão outras incompatibilidades senão as 
declaradas. por lei". 

Esta emenda obedece ao sistema, já 
seguido pela nossa lei eleitoral, de inserir no 
texto legal os preceitos constitucionais atinentes 
à matéria, em divergência, aliás, com o ponto de 
vista brilhantemente sustentado pelo Senador 
Ferreira de Souza. 

A. segunda emenda atinge o artigo 11: 
(Lê): 
"Redija-se assim: 
O Tribunal delibera por maioria de votos, 

em sessão pública, com a .presença mínima de 
quatro de seus membros". 

É uma emenda de redação, que se justifica 
tão só pelo confronto com o artigo visado. 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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No. artigo 12, proponho a supressão "dos 

tribunais regionais". 
A Constituição, no art. 97, número II, deu aos 

tribunais em geral a competência de elaborar os 
respectivos regimentos internos, não sendo, portanto 
constitucional dispositivo que negue aos tribunais 
regionais competência para elaborar o seu regimento 
interno. Atualmente essa competência é atribuída ao 
Superior Tribunal Eleitoral. 

(Lê): 
"Ao artigo 12, letra b) – Redija-se da seguinte 

forma: “Elaborar o seu regimento interno e organizar 
a sua secretaria, cartórios e demais serviços, 
propondo ao Congresso Nacional a criação dos 
cargos administrativos e a fixação, dos respectivos 
vencimentos. 

 
Justificação 

 
A forma pela qual o projeto e a emenda 

aprovada pela Comissão tratam da matéria importa 
em considerar que a secretaria do Tribunal Superior 
Eleitoral se componha de funcionários requisitados 
de outras repartições: quando isso só se deve dar, 
acidentalmente, por ocasião de acúmulo de serviço. 

Que a organização das secretarias dos 
tribunais eleitorais deve ser feita com funcionários 
efetivos, não pode haver dúvida em face do que 
dispõe o art. 97 nº II da Constituição, combinado com 
os arts. 14 § 2º, 3º e 4º do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias. 

 
Emenda nº 

 
Ao art.12, letra m) – Redija-se assim: “aprovar 

a divisão das circunscrições eleitorais do País, feitas 
pelos respectivos tribunais regionais. 

Justificação – A lei nº 48, de 4 de maio de 
1935, no seu artigo 27, letra g), dava aos tribunais 
regionais competências para dividir em zonas 
eleitorais a respectiva circunscrição, sem dispôr, 
sôbre a, aprovação dessa divisão pelo Tribunal 
Superior, que só podia conhecer da matéria em grau 
de recurso. Agora propõe o projeto que a divisão 
seja feita pelo Tribunal Superior, sem audiência 
 dos tribunais regionais. Não me parece 
 

conveniente êsse dispositivo, porque os tribunais 
regionais conhecem melhor os respectivos 
territórios sôbre que exercem jurisdição, os meios 
de transporte de que dispõem e outras 
circunstâncias que podem influir na divisão em 
zonas eleitorais. Por isso, propomos um meio 
termo: a divisão será feita pelos tribunais regionais, 
que a submeterão ao Tribunal Superior para 
aprovação ou correção". 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Vossa 
Ex.ª dá licença para um aparte? (Assentimento do 
orador). A emenda do nobre colega se refere a 
circunscrições eleitorais? 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Sim. 
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Pela 

Justificativa que V. Ex.ª acabou de lêr, parece que a 
emenda diz respeito, às zonas eleitorais. 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – V. Ex.ª tem 
razão. Trata-se, justamente da divisão em zonas. 

O SR. DARIO CARDOSO: – V. Ex.ª permite 
uma observação? 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Perfeitamente  
O SR. DÁRIO CARDOSO: – A divisão em 

zonas está muito bem. Mas os tribunais a 
estabelecem em circunscrições, o que não é certo, 
porquanto a cada Estado tem de corresponder uma 
circunscrição. 

Apresentei, até, emenda a respeito. A divisão 
em circunscrições feita pelos tribunais é 
inconstitucional. Foi contra o que me insurgi. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Exatamente; 
contudo, já está feita. 

O SR ATTILIO VIVACQUA: – A divisão atual 
é em zonas. 

O SR ALOYSIO DE CARVALHO: – A cada 
Estado – repito – corresponde uma circunscrição, 
sendo que, na eleição do presidente da República, 
o território nacional constitui, todo ele, uma 
circunscrição. 

O SR. DÁRIO CARDOSO: – Nas demais 
eleições, cada Estado representa uma 
circunscrição. 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Mera questão 
de redação. Aliás exposta na minha justificação. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Pela 
justificação de V. Ex.ª, a divisão é em zonas. 
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O SR. ATTILIO VIVACQUA: – (Lendo): 
"Emenda nº: 
Ao art. 12 – Acrescentar letras na forma 

seguinte: "propôr ao Poder Legislativo o aumento 
do número dos juizes de qualquer tribunal eleitoral, 
indicando à forma desse aumento; 

"propôr a criação de um tribunaI regional na 
sede de qualquer dos territórios; 

"conceder licença aos seus membros e o 
afastamento dêstes e os dos tribunais regionais das 
funções judiciárias comuns; 

"requisitar funcionários da União, dos 
Estados, dos Municípios, Distritos e Territórios 
Federais, quando o exigir o acúmulo ocasional do 
serviço de sua secretaria": 

Justificação. – Os dois acréscimos  
sugeridos em primeiro lugar, são decorrentes 
 de dispositivos constitucionais, arts. 113  
e parágrafo único do art. 111, respectivamente. 
 O acréscimo constante da terceira sugestão é,  
em parte, decorrente do disposto no art. 137, 
 § 2º: e a outra parte não se choca com o  
disposto no parágrafo citado, de vez que êle  
não veda a concessão de licença, mas concede  
um benefício a quem deixou de gozar férias por 
motivo do serviço eleitoral. A quarta e última 
sugestão é decorrente da emenda apresentada ao 
artigo 12 letra b), e à respectiva justificação nos 
reportamos. 

Emenda nº: 
Ao art. 16 letra b) – Redija-se do 

 seguinte modo: "elaborar o seu regimento interno  
e organizar a sua secretaria, provendo-lhe  
os cargos na forma da lei; e propôr ao  
Congresso Nacional a criação ou supressão  
de cargos e a fixação dos respectivos. 
vencimentos". 

Justificação. – Trata-se de emenda de 
redação semelhante a uma referente ao Tribunal 
Superior e  à  respectiva justificação nos 
reportamos. 

Emenda nº: 
"Ao art. 16 letra h) –  Acrescentar depois da 

palavra "séde" o seguinte "e jurisdição". 
Justificação. – O acréscimo justifica-se pela 

consideração de que há capitais em que os juizes 
têm jurisdição sôbre todo o município, distribuin- 
 

do-se o serviço entre êles por meio de distribuição. 
Nessas capitais não se pode aplicar o art. 23 do 
projeto sem o alvitre proposto nesta emenda". 

Emenda nº: – Ao art. 16. – Acrescentar letras 
na forma seguinte: "processar e julgar os crimes 
eleitorais cometidos pelos juízes eleitorais". 

"resolver conflitos de jurisdição entre juizes 
eleitorais da respectiva jurisdição"; 
 

Tive dúvida. sôbre essa emenda. – Trago-a 
para suscitar estudo da matéria. 

Justificação: – O projeto nada dispôs a 
respeito dos processos dos crimes eleitorais 
praticados pelos juizes e, conforme o seu artigo 126 
§ 3º o processo das infrações eleitorais compete a 
juiz singular e será o comum”. O dispositivo está 
corrente com a própria Constituição, que dá 
competência privativa à Justiça eleitoral para julgar 
os crimes de natureza eleitoral não previstos; na lei. 

Pode surgir certa dúvida quanto a esta 
emenda, uma vez que aos tribunais compete julgar, 
privativamente, os juízes de direito. Todavia, há outro 
dispositivo de ordem geral, que atribui aos tribunais 
eleitorais o julgamento dos crimes eleitorais. 
Confesso, por isso, que elaborei a emenda sem ter 
perfeitamente firmado o meu ponto de vista quanto à 
boa interpretação constitucional. 

O SR. DIÁRIO CARDOSO: – V. Excelência 
tem razão. A Constituição é clara. Dá competência 
privativa aos tribunais de justiça, para julgar, não só 
os juizes de direito como de instância inferior. De 
modo, que vamos alterar êsse foro especial! 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Há outro 
dispositivo da Constituição que dá competência aos 
juizes eleitorais para julgar crimes eleitorais. 

Tal dispositivo tem de ser entendido como 
uma restrição daquêle que dá; competência aos 
tribunais para julgar os juizes de direito. 

SR. ATTILIO VIVACQUA. – É preciso saber 
qual o princípio regulador que deve ter 
preponderância no caso. 

A matéria a meu vêr não deixa de ter 
relevância. 

SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Ao contrário é 
de grande relevância. 

SR. ATTILIO VIVACQUA: – Entre 
 as atribuições da justiça eleito- 
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ral figuram o processo e julgamento dos crimes 
eleitorais e bem assim dos comuns, que lhes forem 
conexos. 

De sorte que há uma competência específica, 
atribuída, dentro do sistema da Constituição, a juízes 
eleitorais. Resta, portanto, verificar qual o primado do 
princípio se é êle que regula a competência da 
justiça eleitoral, criada dentro de uma razão 
fundamental do nosso sistema constitucional, ou se é 
o dispositivo da constituição que atribui, de modo 
geral, privativamente, aos tribunais de justiça 
competência para julgar os juízes. 

O SR. DÁRIO CARDOSO: – Se Vossa Ex.ª 
me permite, há ai uma ponderação a fazer. 

Quando se trata de competência comum a 
Constituição é expressa, confere-se privativamente, 
para julgar os juízes, ao passo que a outra é 
competência regulada por lei, não é constitucional. 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – A competência 
é constitucional e não somente de lei ordinária. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – A competência 
é em razão do delito no primeiro caso; e em razão do 
deliquente no segundo. 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Mas no outro 
caso é em razão do órgão, da instituição com 
finalidade política. Parece que estamos dentro de 
uma tese que merece, realmente, um estudo 
acurado. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – A tese é 
de fato relevante. 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Se a tese é 
relevante, a emenda teve o mérito de suscitar o 
estudo da questão. 

(Lendo). “Art. 16 letra I – Substitua-se pelo 
seguinte..: “dividir a respectiva circunscrição em 
zonas eleitorais, submetendo essa divisão à 
aprovação do Tribunal Superior”. 

A justificação desta emenda está feita numa 
outra, apresentada ao artigo 12, letra m. 

Emenda nº: “Ao art. 16 letra p. “Suprima-se”. 
Justificação: Em uma lei eleitoral, as 

disposições referentes as funções administrativas 
cometidas aos tribunais eleitorais são em grande 
número e da maior relevância, não convindo, assim, 
que sejam delegadas ao presidente desses tribunais 
de uma maneira tão geral como faz o projeto. 

“Ao art. 20 – Suprimir as palavras: “a quem 
cumpre também designar a respectiva séde. 

O SR. DÁRIO CARDOSO: – Se não me 
engano, apresentei emenda no mesmo sentido, 
dando aos tribunais regionais competência para 
designar a sede das juntas. 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Estou muito 
bem amparado pela opinião de V. Ex.ª e pela 
emenda que formulou. 

Justificação – A designação da séde das 
juntas eleitorais é feita conjuntamente com a sua 
constituição, conforme se vê da letra h do artigo 16. 
É uma atribuição administrativa importante, que não 
deve ser delegada ao seu presidente”. 

Outra emenda: 
“Ao artigo 22 – Substituam-se as palavras 

finais “na jurisdição do juiz que a presidir” pelas 
seguintes: “na jurisdição que lhe tiver sido 
designada. 

Justificação – Esta emenda é uma 
conseqüência da que foi proposta ao artigo 16, letra 
h, e tem portanto, a mesma justificação. 

Outra emenda: 
“Ao art. 23 – Substitua-se pelo seguinte: “nas 

capitais e comarcas em que houver mais de um juiz 
vitalício, poderão ser organizadas tantas Juntas 
quantos forem êsses juízes. 

Parágrafo único – Nesse caso, caberá a tôdas 
elas, em reunião conjunta, a atribuição constante da 
letra b, do artigo 22”. 

Justificação: Quanto ao artigo, verifica-se que 
só foi acrescentada a palavra “vitalício”. Não é 
demais que se insista na necessidade dessa 
condição para investidura de juiz eleitoral. A 
Constituição, no art. 117, dispõe que compete aos 
juízes de direito exercer, com jurisdição plena e na 
forma da lei, as funções de juízes eleitorais. Não 
falou em vitaliciedade, porque, ao tratar da 
organização da justiça dos Estados, já exigira êsse 
predicado no artigo 124. 

Quanto ao parágrafo, basta considerar, que 
admitida a pluralidade de juntas, não se pode dar a 
cada uma delas uma atribuição, que só pode se 
exercida por uma só pessoa ou entidade. Cada junta 
terá um resultado fracionado da apuração, resultante 
da soma dos votos que apurou. Para pro- 
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clamar o resultado geral e expedir os diplomas, é 
necessário o expediente de que cogita a emenda. 

Refiro-me ao tópico: 
“Nesse caso, caberá a todas elas, em reunião 

conjunta, a atribuição constante da letra b  
art. 22”. 

Isto para estabelecer a uniformidade na 
proclamação do resultado e mesmo no exame dos 
diversos incidentes. 

Ainda outra emenda: 
(Lendo): 
“Ao parágrafo único do art. 27. Substitua-se 

pelo seguinte: § 1º – De posse das relações, o juiz 
as mandará publicar no jornal oficial ou, na sua  
alta, afixa-las no cartório, pelo prazo de três 
 dias. 

§ 2º – Não havendo impugnação, o juiz 
remeterá aqueles de quem houve as relações, tantas 
fórmulas de títulos eleitorais quantos forem os 
cidadãos nelas incluídos. 

§ 3º – Os organizadores das  
relações, recebendo as fórmulas preencher-lhes-ão 
os claros relativos à qualificação do  
alistando fazendo com que êste assine o 
 título que será remetido, imediatamente, ao juiz 
eleitoral. 

§ 4º – O juiz eleitoral, verificando, pela certidão 
do escrivão que não houve impugnação, assinará o 
título e o entregará ao eleitor, mediante recibo, 
exigindo se julgar necessário, prova de sua 
identidade. 

§ 5º – Havendo impugnação, que poderá  
ser individual, o processo a seguir será o do 
 art. 41, ns 1 a 3, reduzidos os prazos a 
 metade. 

Justificação: A ser mantida a inscrição ex-
officio...”. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – V. Ex.ª, então, 
mantém o alistamento ex-officio? 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Mantenho. 
O SR. DÁRIO CARDOSO: – Nesse ponto 

discordo de V. Ex.ª. Apresentei emenda supressiva 
do alistamento ex-officio. 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – (Lendo): 
“... não era possível conservar a falta de 

fiscalização dêsse alistamento... 

O SR. DÁRIO CARDOSO: – Foi êsse 
alistamento que deu margem as maiores 
irregularidades. 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: –... como consta 
do projeto, que aliás, reproduziu o que dispõe o 
Decreto-lei nº 7.586, de 28 de maio de 1945. As leis 
anteriores concedem, para a impugnação, os 
mesmos prazos de exclusão, o que nos parece 
excessivo e, por isso, os reduzimos à metade. 

Isso permite uma fiscalização dentro do prazo 
menor. Porque assim podemos eliminar uma das 
causas sempre invocadas contra o alistamento ex-
officio, que seria, por assim dizer, sua 
clandestinidade aos olhos de alguém. 

(Lendo): 
Emenda ao art. 28 – “Suprima-se”. 
As disposições constantes do art. 28 ficaram 

incluídas no art. 27, conforme a emenda anterior. 
Art. 30, letra g – “Suprima-se”. 
Art. 31 – “Substituir-se pelo seguinte: 

“Recebido o requerimento, instruído com qualquer 
dos doacumentos enumerados no art. 30, o 
escrivão, dando recibo dêle ao apresentante, 
registra-lo-á no livro competente e, depois de autuá-
lo, incluirá o nome do alistando em uma relação que 
será publicada ou afixada nos têrmos do § 1º do 
artigo 27. 

§ 1º – Terminado o prazo de publicação, o 
escrivão fará os autos conclusos ao juiz, obedecendo 
a ordem rigorosa de apresentação. 

§ 2º – Quanto à impugnação, seguir-se-á o 
disposto no § 5º do art. 27; e quanto à entrega do 
titulo, o que prescreve o § 4º do mesmo artigo. 

Ao art. 33, § 3º – Em vez de 48 horas” diga-se 
“5 dias”. 

Aliás, parece que esta emenda já foi atendida 
pela Comissão. Trata-se de expedição de título. 

(Lendo): 
Art. 34 – Em vez de “quinze dias”, diga-se 

“trinta dias”. 
Justificação: É extremamente exíguo o 

 prazo fixado pelo art. 34 para a publicação da 
 lista de eleitores, atendendo a que essa  
publicação fatalmente conterá muitas incorreções  
e omissões que é preciso corrigir. Além disso,  
há a considerar o fato dessa lista ter  
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por fim também indicar o lugar de votação, e nesse 
curto espaço de tempo é bem difícil alcançar êsse 
objetivo. O prazo indicado no art. 34 do projeto é o 
do Decreto lei nº 7.586, mas essa lei era de 
emergência e cogitava de um alistamento feito em 90 
dias. Em uma lei que não tem êsse caráter não se 
justifica a manutenção de um dispositivo impôsto 
então pela urgência do tempo. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – V. Ex.ª dilata, 
também, o prazo para encerramento do alistamento 
antes da eleição? A lei eleitoral vigente estabelece o 
prazo de 40 dias, a fim de que dentro dos dez dias 
seguintes se pudesse publicar a lista, após o 
encerramento de inscrição. O juiz fica ainda 
despachando os pedidos anteriores a 40 dias. 
Sòmente sessenta dias antes é que se encerram as 
inscrições, podendo os requerimentos entrados ser 
despachados até aquele prazo de 40 dias. 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – A observação 
de V. Ex.ª é de todo procedente. Confesso que me 
escapou uma emenda prevendo o caso. Pediria a.V. 
Ex.ª que formulasse emenda nesse sentido, ou então 
a redação ficará para uma sub-emenda da 
Comissão. 

Sr. Presidente, apresento agora a minha 
emenda ao art. 43 que versa sôbre o mesmo assunto 
da do Senhor Senador Carlos Prestes, referente ao 
registro de candidatos avulsos. 

A emenda já está subscrita pelos eminentes 
colegas, Senadores Arthur Santos e João Villasbôas, 
que também colaboraram na redação do projeto. 

É do seguinte teor: 
(Lendo) "Art: 43. – Sòmente poderão concorrer 

às eleições candidatos registrados por partidos, 
alianças de partidos, ou candidatos avulsos 
registrados mediante requerimento de eleitores na 
forma estabelecida nos §§ seguintes. 

§ 1º – O requerimento de que trata êste artigo 
deverá satisfazer aos seguintes requisitos: 

a) – ser assinado por eleitores, de no mínimo 
cinco circunscrições, em número nunca inferior a 5% do 
quociente eleitoral apurado nas mesmas circunscrições 
na eleição anterior dos representantes à Câmara dos 
Deputados, quando se tratar de eleição de presidente e 
vice-presidente da República; por eleitores em 
 

número nunca inferior a 5% do mesmo quociente 
eleitoral apurado na respectiva circunscrição quando 
se tratar de eleição de representantes ao Congresso 
Nacional, de governador e vice-governador, de 
deputados às Assembléias Legislativas Estaduais e 
de vereadores a Câmara do Distrito Federal; e por 
eleitores em número nunca inferior a 10% do 
quociente eleitoral apurado na eleição municipal 
anterior, quando se tratar de eleição para prefeitos, 
vereadores e juizes de paz". 

Adotei o critério de se tomar por base – quanto 
ao número de eleitores que requereram a inscrição 
do candidato – o quociente eleitoral. Êsse número, 
portanto, pode variar em função do aumento do 
quadro eleitoral. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – O 
quociente é o verificado na última eleição municipal? 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – O quociente é 
o da última eleição para representantes à Câmara 
Federal. Cinco por cento é o quociente que adoto 
para cálculo do número de eleitores em cinco 
circunscrições, no mínimo, que devem subscrever o 
requerimento de registro de candidatos a presidente 
da República. 

Cinco por cento dos eleitores que constituem o 
quociente eleitoral de uma circunscrição, na eleição 
anterior para o efeito de subscrição do requerimento 
destinado a registro de candidatos a representantes 
federais governador, deputados estaduais. 

Quanto a vereadores, prefeitos municipais e 
juizes de paz, toma-se por base o critério do 
quociente eleitoral referente às eleições municipais. 

(Lendo): 
"b) mencionar após a assinatura de cada 

eleitor o número de seu título eleitoral e a indicação 
da zona de sua inscrição, bem como designar o seu 
objeto em cada uma das fôlhas que contiver o nome 
dos requerentes". 

É uma forma de autenticar. 
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – V. Ex.ª não se 

referiu à eleição de juízes de paz. 
O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Está incluída. 

Vou ler novamente; 
"...e por eleitores em número nuca  

inferior a 10% do quocien- 
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te eleitoral, apurado na eleição municipal anterior, 
quando se tratar de eleição para prefeitos, 
vereadores e juízes de paz". 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Obrigado a V. 
Ex.ª. 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Aliás, a 
emenda tem a colaboração de V. Ex.ª e já havia 
consignado essa parte. (Lê): 

"c) – ser acompanhado do programa de ação 
do candidato e do compromisso dêste de respeito 
integral aos princípios democráticos e aos direitos 
fundamentais do homem. 

§ 2º – Nenhum eleitor, sob dena de incorrer na 
sanção do artigo 125, nº III, poderá assinar mais de 
um requerimento de registro de candidatos para a 
mesma eleição. 

§ 3º – O candidato avulso poderá adotar uma 
legenda que não induza confusão com qualquer 
legenda partidária". 

Esta emenda resultou de sugestão feita, ainda 
hoje, no plenário. 

"§ 4º – O registro de candidato avulso  
deverá ser requerido até 60 dias antes da  
respectiva eleição, observando-se no que forem 
aplicáveis as disposições desta lei sôbre o registro 
de partidos''. 

Esta providência se impõe, porque por 
ocasião do pedido de registro de candidatos  
o Tribunal Eleitoral verificará não só requisitos  
dos candidatos mas também a questão do 
programa. 

Esta parte diz respeito precisamente, aos 
princípios democráticos e aos direitos fundamentais 
do homem. 

§ 5º – O candidato poderá designar delegados 
e fiscais que o representem nos atos eleitorais. 

Acrescente-se ao Capítulo I do Título I, onde 
convier: 

"Art. – Não se considera atividade político-
partidária, para o efeito do art. 96, III da Constituição 
subscrição do requerimento mencionado no art. 43, 
feita por eleitor que estiver no exercício do cargo de 
juiz''. 

O artigo 96, como se sabe, proíbe qualquer 
atividade político-partidária por parte de magistrados, 
como mais adiante justificarei. 

Uma das razões justificativas também  
da instituição do candidato avul- 
 

so, está precisamente no fato dos magistrados não 
poderem influir na elaboração ou orientação de um 
programa partidário e ficarem subordinados às idéias e 
princípios do candidato partidário, como adiante digo. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – V. Ex.ª 
permite um aparte? (Assentimento do orador). Se V. Ex.ª 
exige do candidato um programa, permitindo ao juiz que 
assine a inscrição dêsse candidato, não estará afinal, 
permitindo ao juiz uma atividade político-partidária? 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Não é atividade 
político-partidária. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Mas é 
atividade política. 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – A Constituição 
proíbe ao juiz atividade político-partidária. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Que é ela 
senão representativa de um grupo de opinião política? 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Mas não tem 
âmbito de atuação permanente. A organização por 
êle dada não subordina a deveres especiais. 

O SR. DÁRIO CARDOSO: – Nem por isso 
deixa de representar pelo menos transitoriamente, 
uma corrente de opiniões. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – V. Ex.ª tem 
razão. O programa é lançado pelo partido e não pelo 
candidato. 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Aquelas 
correntes de idéias, de princípios e partidos, ficaram 
à margem. O programa é justamente apartidiário. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – V. Ex.ª 
que é um grande comercialista... 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Obrigado a V. 
Ex.ª. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – ...não 
admite que o candidato avulso seja um candidato de 
fato como nas sociedades comerciais de fato? 

O SR. DÁRIO CARDOSO: – Êle é um partido 
de fato, de organização transitória. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – O 
candidato avulso não é mais que um partido de fato, 
como na sociedade de fato. 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – A organização 
dos promotores – como chamam os americanos – 
desta candidatura, não deixa de ter função e certas 
características de partido. Mas a instituição é 
meramente transitória. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Mas é ou 
não um germe de partido? 
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O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Como acabou 

de observar o nobre Senador Villasbôas, não se trata 
de programa partidário, mas de um programa do 
candidato, que fica à margem, acima ou além dos 
programas partidários. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – É um 
germe de partido, não há dúvida. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Não se trata de 
partido, como exige a Constituição. 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – O partido 
subordina seus membros a uma disciplina, a 
determinada ordem de idéias, a certa orientação. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Distingue-se 
entre partido e candidato avulso. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – V. Ex.ª 
me permite um aparte, aliás em homenagem à 
brilhante contribuição de V. Ex.ª (Assentimento do 
orador). O candidato avulso poderia funcionar como 
juiz eleitoral em eleição de que participasse êsse 
mesmo candidato? 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Essa matéria 
se resolve no regime normal dos impedimentos. O 
juiz, em determinada função, pode levantar um 
impedimento que a lei não prevê. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Mas aqui 
a hipótese é diversa, porque está dentro da atividade 
partidária. 

O SR. DÁRIO CARDOSO: – É uma forma 
obliqua de exercer atividade partidária. 

O SR. ALOYSIO DE CARVAIHO: – No 
exemplo citado por V. Ex.ª o impedimento do juiz é 
involuntário, independe de sua vontade, de seus 
atos, ao passo que aqui, é conseqüência de seu ato. 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Se o juiz 
eleitoral exerce o direito cívico de escolher um 
candidato... 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – O direito 
cívico do juiz é o voto. 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – ...dentro das 
suas próprias convicções e de sua liberdade de 
consciência, não acha V. Ex.ª que o exercício dêsse 
direito deve comportar qualquer solução da lei 
eleitoral, para assegurar, justamente a expressão 
dessa liberdade de consciência? 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Não me 
parece assim. 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Sr. Presidente, 
no curso de minha justificação, certamente  
ainda serei assediado pelos apartes, que muito  
me honram, e com os quais muito mais 
 

lucram os nossos trabalhos, em virtude da valiosa 
contribuição cultural e também experimental das 
ilustres aparteantes. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – São 
apartes decorrentes do brilho da contribuição de V. 
Ex.ª. 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Muito obrigado 
a V. Ex.ª pela bondosa referência. (Lendo). 

O regime de candidaturas avulsas ou 
independentes, adotado pelos países de vida 
partidária tradicional, como os Estados Unidos, 
encontra o melhor apôio na doutrina e na 
experiência, e atende, em perfeita conciliação com o 
sistema de representação proporcional dos partidos, 
aos princípios democráticos e humanos da nossa 
Constituição, garantidores da liberdade de convicção 
religiosa, filosófica e política, em suma, da liberdade 
de consciência (art. 141 §§ 7º e 8º). 

Êsse regime, a cuja adoção a emenda visa, 
vigorou entre nós, com o Decreto nº 21.76, de 24 de 
fevereiro de 1932 e Lei número 48, de 4 de maio de 
1935, nos arts. 58 e 84, respectivamente. 

O Decreto-lei nº 7.586, de 28 de maio de 1945 
afastou-se do seu modêlo, que foi 
incontestàvelmente a Lei 48, de 1935, por entender, 
conforme se verifica na exposição de motivos que a 
precede na publicação da Imprensa Nacional, que 
essa espécie de candidatos ocasiona dispersão de 
votos. 

No entanto, o candidato avulso tem grande 
número de defensores e da maior autoridade. A 
comissão de magistrados e juristas que o Govêrno 
nomeou para organizar um anteprojeto de lei eleitoral 
e que se compunha de três atuais ministros do 
Supremo Tribunal Federal – José Linhares, Antônio 
Carlos Lafaiete de Andrade, e Hahnmann 
Guimarães, do Desembargador Vicente Piragibe e 
do jurisconsulto José de Miranda Valverde, assim se 
manifestou a respeito: 

"A arregimentação partidária não deve ser o 
resultado de imposição legal, mas o das preferências 
livremente manifestadas pelos eleitores. Não compete 
à lei obrigar o eleitor a se filiar a partidos, mas êstes é 
que devem conquistá-lo pelo seu programa e pela 
confiança que inspirem seus diretores". 

Não é outra a opinião do Desembargador 
Mário Guimarães, presidente do Tribunal de  
Justiça de São Paulo, que também presidiu o 
Tribunal Regional de Justiça Eleitoral, no  
regime anterior a 10 de novembro de 1937. Fa- 
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lando sôbre problemas atuais do Brasil, em um 
almoço de confraternização dos ex-alunos da 
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 
assim se exprimiu S. Ex.ª: 

"Para determinar o aparecimento de partidos, 
a lei eleitoral obrigou todo eleitor a votar 
necessàriamente dentro de uma legenda. 

Mostra Roberto Lucifero, num interessante estudo 
sôbre direito eleitoral no Estado moderno, que foi a 
partitocracia, decorrente de eleições por listas 
obrigatòriamente partidárias, que lançando, após a guerra 
de 1918, vários países à anarquia, preparou o advento, 
como reação, do fascismo na Itália e do nazismo na 
Alemanha, deixando a França, desgovernada, à mercê do 
inimigo. As mais modernas leis eleitorais, já estão 
repudiando, êsse sistema e a Inglaterra, sempre 
cautelosa, nunca o praticou. Eis porque eu disse, que a 
nossa indumentária democrática já foi talhada por 
figurinos velhos". ("O Estado de São Paulo", de 17-8-47). 

E Bevin acrescenta que foi justamente a 
escolha por listas partidárias que determinou o 
advento do nazismo. 

Sou grande adepto do desenvolvimento e 
aperfeiçoamento dos partidos. Por isso mesmo, acho 
que não devem ser instrumentos de compressão. 

O SR. FERNANDES TAVORA: – V. Ex.ª dá 
licença para um aparte? (Assentimento do orador) – 
Quando se elaborou a lei eleitoral, o que se pretendeu 
ou, pelo menos, pareceu exprimir o pensamento do 
legislador foi a criação de partidos de caráter nacional, 
que concorressem para formar uma opinião pública. 
Ora, é claro que se um partido nacional não tem a 
consistência necessária para impor sua legenda, isto é, 
se as diversas dissidências políticas, que existem 
dentro de cada partido, puderem lançar candidaturas 
próprias os partidos se fragmentarão, serão 
pulverizados e nunca teremos opinião pública no Brasil. 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – É um engano 
de V. Ex.ª. 

O SR. FERNANDES TAVORA: – Pode ser, 
mas estou convencido disso. 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Dentro do sistema 
do projeto, é mistér determinar regras para o registro do 
candidato avulso. Mas, em homenagem a êsse princípio 
dos partidos nacionais, principalmente numa fase 
 

como esta em que vivemos, fase de elaboração  
de idéias políticas e sociais, numa arregimentação 
de fôrcas de diversas correntes de opinião, é  
natural que à margem dos programas dos  
partidos, das suas próprias organizações,  
fiquem volumosas, densas correntes de opinião 
pública... 

O SR. FERNANDES TAVORA: – Para  
a organização dessas correntes de opinião  
nacional há necessidade da formação de partidos 
nacionais. 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – ...Não  
é possível que êsses eleitores ou essa  
parcela de opinião fique privada de sua expressão 
política. 

"Gomes de Castro, uma das nossas maiores 
autoridades em assuntos eleitorais, também é 
francamente favorável ao candidato avulso. A pág. 
40 do seu livro "A lei Eleitoral Comentada" assim se 
manifestou: 

"Estamos, porém de inteiro acôrdo com  
a opinião manifestada pela comissão que elaborou  
o anteprojeto. Os partidos antioficialmente 
organizados ao em vez de serem o fator da  
eleição de seus candidatos, terão os votos que o 
prestígio dêstes mesmos proporcionarem. O 
candidato avulso merece a nossa simpatia por  
ter surgido como uma reação aos cambalachos 
políticos, aos candidatos incluídos em chapas 
partidárias por influência alheias ao seu prestígio 
eleitoral, e por constituir uma homenagem à 
realidade do voto. Se é vantagem não dispersar 
votos, o ideal seria o alvitre totalitário de um  
partido único. Mas ao em vez dessas soluções 
simplistas, devia-se continuar a permitir o registro de 
candidatos avulsos, embora exigindo para êsse 
registro um requerimento assinado por um número 
mais elevado de eleitores, dois a cinco mil, por 
exemplo". 

Está, pois a emenda muito bem amparada sob 
o ponto de vista doutrinário. Quanto ao aspecto 
constitucional, não vemos igualmente o que se lhe 
possa opor. O art. 56 da Constituição, que trata da 
eleição, para a Câmara dos Deputados, dispõe o 
seguinte: 
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"A Câmara dos Deputados compõe-se de 

representantes do povo eleitos, segundo o sistema 
de representação proporcional, pelos Estados, pelo 
Distrito Federal e pelos Territórios''. 

E para mostrar que não tem preferência por 
qualquer sistema de representação proporcional, 
acrescenta o artigo 134: 

"O sufrágio é universal e direto; o voto é 
secreto e fica assegurada a representação 
proporcional dos partidos políticos nacionais, na 
forma que a lei estabelece". 

A permissão de candidatos avulsos não tira ao 
sistema o caráter de proporcional, de vez que tais 
candidatos só se podem eleger pelo quociente 
eleitoral e, portanto, com a mesma fração ponderável 
de opinião com que conseguem eleger-se os 
candidatos partidários. Ao contrário, são êstes que 
se podem eleger, em segundo turno, com muito 
menor número de votos do que aqueles. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – V. Ex.ª 
se recorda dos inconvenientes do segundo turno, 
nas eleições de 1933 e 1934? 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Mas o que 
proponho não incide nesse defeito. O candidato 
avulso é eleito pelo coeficiente eleitoral. 

Sampaio Dória, com a sua grande autoridade 
combateu, numa impressionante argumentação, a 
apresentação de candidatos exclusivamente por 
partidos. 

Depois de assinalar que os casos de 
elegibilidade são os previstos na Constituição, 
conclui que o art. 39 do Decreto-lei nº 7.586 contraria 
os preceitos constitucionais. Êsse dispositivo é 
reproduzido pelo art. 43 do projeto que assim  
dispõe: "sòmente podem concorrer às eleições 
candidatos registrados por partidos ou alianças de 
partidos''. 

Concorrer as eleições – escreve o eminente 
jurista – é exercer o direito de ser eleito. Sòmente 
podem concorrer às eleições os elegíveis. 

Mas quem? 
Os candidatos registrados por partidos 

políticos, diz a lei ordinária. 
Logo, votos dados a quem não  

esteja registrado por partido político são nulos,  
tal como se fôsse inelegível o brasileiro nato,  
eleitor, com a idade da lei, e fora da hipótese  
de ineligibilidade dos artigos 139 e 140... É ver- 
 

dade que a Constituição assegura a elegibilidade a 
todo cidadão nato, eleitor, com a idade exigida, 
excetuados apenas os que especifica nos artigos 
139 e 140. E entre estas, não figura a condição de 
registro por partido. Êste registro não é nem por 
inferência, nem por dedução, condição constitucional 
para a elegibilidade. O não registro ou o registro 
irregular de brasileiro eleitor, com a idade legal, não 
é exceção ou ressalva à elegibilidade de ninguém. 

O art. 39, pois, do Decreto-lei número 7.586, 
de 28 de maio de 1945, embora lei integral anterior à 
Constituição, ficou por esta revogado. Não no estaria 
se pudesse a lei ordinária acrescentar caso novo de 
inelegibilidade aos que a Constituição expôs. Mas 
ninguém subscreveria o absurdo de poder a lei 
ordinária diminuir a extensão constitucional da 
elegibilidade. 

Entraria por uma tangente supor que a lei 
ordinária mais não fez que regular, para a boa 
disciplina dos pleitos eleitorais, quando exigiu o 
registro dos candidatos, normas da Constituição. 

Ninguém contesta êste papel da lei ordinária. 
Podem as leis ordinárias regular as eleições, 
estabelecendo-lhes o processo do exercício dos 
direitos políticos. 

"Nunca, porém, ,restringí-los, a pretexto de 
regulamentá-los. Regular não é abolir. O processo é 
meio de realizar o que regula. Nunca meio de 
impedir que o discipline. Sempre que restrinja, como 
exigir condições de exercício acima da vontade do 
titular do direito, a lei ordinária jamais estaria 
regulando, mas exorbitando, mas impossibilitando, 
mas suprimindo". 

Ora, o registro de qualquer cidadão elegível pela 
Constituição, depende da aquiescência do partido que 
o registra depende do acôrdo de seus órgãos diretores 
e, às vezes, de arbítrio de seu chefe supremo, 
depende, em suma, de vontades que o candidato terá 
de captar, de aliciar, de obter concordância. 

Mas nem sempre está o cidadão elegível nas 
boas graças dos partidos ou dos seus chefes, cujo 
beneplácito o candidato precisa obter. E quando não 
Iogre essas boas graças, essa aquiescência, a 
concordância de vontades alheias, não poderá 
receber votos válidos, como se fôsse inelegível, e, 
mais ainda, se acaso fôr declarado eleito diplomado 
e já no exercício do mandato, pode vir a ser pôsto na 
rua, se não fôr ainda obrigado a restituir os 
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subsídios que recebeu pelos trabalhos que prestou à 
Nação. 

Eis aí a lei ordinária a tornar nulos os votos livres 
a cidadãos elegíveis pela Constituição, a cidadão com 
o direito constitucional incontroverso, líquido e certo, de 
receber votos de seus condidadãos. 

Logo, lei atrevidamente inconstitucional e, 
pois, lei inaplicável pelo juízes ou tribunais. 

O registro pode ser estabelecido pela lei que 
processe as eleições, mas nunca em termos de 
invencibilidade pelo candidato, como exigindo 
condição que independa, ou possa independer, de 
sua vontade. A aquiecibilidade do registro a quem 
quer que a Constituição declare elegível, é o limite 
natural da lei ordinária, quando regulamente o 
preceito constitucional da elegibilidade. 

Ou, então, é ficar a gente a serviço de leis que 
restrinjam direitos individuais, garantidos pela 
Constituição ao direito de ser eleito? E' em suma, 
desrespeitar a Constituição, ou não querer estendê-
la, quando o dever é quem não o sabe cumpri-la 
acima de tudo e de todos. 

A Constituição assegura a inviolabilidade de 
consciência (art. 141, § 7º, e prescreve que ninguém 
será privado de nenhum de seus direitos, por motivo 
de convicção religiosa, filosófica ou política (art. 141 
§ 8º). 

É uma grave restrição a êsses direitos, que se 
incluem entre os direitos fundamentais do homem, a 
obrigatoriedade de votar sob uma legenda partidária 
e, portanto em submeter-se o cidadão a idéias 
políticas, filosóficas ou religiosas contrárias ou 
estranhas às suas convicções. 

Dentro do regime de candidaturas 
exclusivamente partidárias e com o voto obrigatório, 
haverá uma inevitável violação do princípio 
democrático da liberdade de consciência que deixará 
de existir ou será sacrificada quando se tornar 
impraticável o seu exercício no terreno político. 

Estas considerações assumem particular 
relevo com relação aos juízes os quais, estando 
proibidos de exercer qualquer atividade político-
partidária (art. 96, III da Const. Fed.) não podem, 
pois, filiar-se a partidos ou promover a organização 
dêstes, de acôrdo com suas convicções. 

A subscrição de um pedido de apresentação de 
candidato avulso, por magistrados, escapa, certamente, 
a essa proibição constitucional. Daí, a emen 
 

de acima formulada, destacando que não se 
considera atividade político-partidária, para o efeito 
do art. 96. III da Constituição a assinatura do 
requerimento mencionado no artigo 43, feita por 
eleitor que estiver no exercício do cargo de juiz. 

A instituição das candidaturas avulsas ou 
independentes não prejudica o desenvolvimento do 
sistema partidário mas ao revés, eliminam-se os 
motivos das reações tão vivas e generalizadas 
contrárias a oligarquia e ditadura dos partidos, 
imprimindo se a organização e atividade dêstes o 
prestígio e autoridade que devem ter, de 
organizações democráticas fundadas na 
expontaniedade da vontade popular. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Acho 
forçada a conclusão de V. Ex.ª. O que a Constituição 
visa é impedir a interferência do juiz, de qualquer 
forma de atividade político-partidária, salvo o direito 
do voto, que é secreto. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – O exercício de 
voto não deixa de ser atividade político-partidária. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Mas o 
voto é secreto. 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Não se pode 
impedir ao magistrado que exerça o seu direito 
político, sem qualquer limitação. Tôda limitação 
como V. Ex.ª sabe, deve ser interpretada 
restritivamente; uma vez que não se trata de 
atividade partidária mas de atividade política, o juiz 
pode e deve exercê-la sempre, em face mesmo 
dessa liberdade de consciência e de convicção 
filosófica assegurada pela Constituição. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Com os 
inconvenientes decorrentes inclusive o impedimento 
do juiz para as funções eleitorais, porque os juízes 
farão as inscrições. 

O SR. FERNANDES TAVORA: – Os 
candidatos avulsos aniquilarão a orientação una da 
opinião pública, que é a lei eleitoral. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Temos que 
considerar a nossa tradição e o nosso sistema. 

O SR. FERNANDES TAVORA: – Acabarão 
pulverizando os partidos nacionais, órgãos da 
opinião pública. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Já estamos 
vendo os acôrdos nos Estados. Não representam 
êsses acôrdos o desaparecimento dos partidos 
nacionais? 
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O SR. FERNANDES TÁVORA: – Isso 

representa falta de disciplina. 
O SR. CARLOS PRESTES: – A disciplina não 

se impõe pela fôrça. 
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Se houvesse 

disciplina férrea, não existiriam essas combinações 
indecorosas. 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – As 
combinações, que se fazem hoje, nas eleições 
municipais, nos vão dar o mais completo exemplo. As 
combinações talvez atinjam o número elevado. E V. 
Ex.ª verá como sairão os partidos nacionais dessas 
combinações. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Uma melée! 
(Risos). 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – O candidato 
avulso representa uma homenagem à liberdade de 
consciência. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – O 
candidato avulso visa homenagear a liberdade de 
consciência, mas requer apenas uma indisciplina e 
nada mais. 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Chamei a 
atenção especialmente para o caso dos magistrados, 
porque seria forçar a consciência dos magistrados 
subordiná-los às idéias de um programa político ou de 
um candidato. Idéias em cuja elaboração e 
fiscalização êles não poderiam atuar. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 
Permita-me o nobre Senador, alías como 
homenagem  
a S. Ex.ª, que indague como exige para registro  
de um candidato avulso um programa, e  
permite que o juiz assine, subscreva a  
inscrição dêsse candidato avulso. Se o juiz  
assim procede, êle está de acôrdo com esse 
programa. 

E apoia um programa, que, se é programa, é 
partidário. 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – É um  
programa apresentado à Nação. V. Ex.ª  
sabe que quando se diz partido, ainda se  
diz infelizmente, e ainda se dirá por muito tempo, 
facção. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – É  
com êsse espírito de facção municipal que  
se quer acabar. É sòmente com os  
verdadeiros partidos nacionais que se o pode 
conseguir. 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Envio, Sr. 
Presidente, à mesa, outra emenda, com as 
respectivas justificações. Limitei-me, a uma referência 
àquelas, que representam assunto  
de maior relevância, sob o ponto de vista  
doutrinário e ainda oferecem sugestões que importam 
em inovações, de certo modo mais sensíveis, ao 
projeto. 

Envio, portanto, essas emendas à Mesa para 
serem lidas. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem, muito bem). 
O SR. PRESIDENTE: – Continua a discussão. 

(Pausa). 
Não havendo mais quem peça a palavra, 

considero-a encerrada. 
Vêm à Mesa, são lidas e apoiadas e remetidas 

à Comissão de Constituição e Justiça as seguintes 
emendas: 
 

EMENDA Nº 1 
 
Acrescente-se ao artigo 8º o seguinte parágrafo 

único: 
Parágrafo único – Não poderão figurar como 

juízes dos tribunais eleitorais (arts. 10, nº 11 e 14, 
número 11): 

a) os proprietários ou diretores de emprêsa que 
goza de concessão ou favor decorrente de contrato 
com pessoa jurídica de direito público, ou nela 
exerçam função remunerada: 

b) os membros, do Ministério Público. 
c) os que ocuparem cargo público do qual 

possam ser demitidos adnutum, bem como os que 
exercerem cargos de confiança nas entidades 
autárquicas ou nas sociedades de economia mista. 

Sala das Sessões, em 30 de setembro de 1947. 
– Etelvino Lins. – Ferreira de Souza. 
 

EMENDA Nº 2 
 
Coloque-se entre os arts. 9 e 10, o seguinte: 
"Art. ...Os magistrados eleitorais gozarão, 

enquanto servirem das garantias estabelecidas no art. 
95, ns.I e II, da Constituição e, como tais, não terão 
outras incompatibilidades senão as declaradas por lei". 
 

Justificação 
 
O projeto consigna diversos dispositivos, 

constitucionais relativos à matéria eleitoral e não é 
demais que consigne êste de grande relevância. A 
Constituição trata do assunto no art. 118. – Attilio 
Vivacqua. 
 

EMENDA Nº 3 
 
Ao art. 11. Redija-se assim: "O Tribunal delibera 

por maioria de votos, em sessão pública, com a 
presença mínima de quatro de seus membros". 
 

Justificação 
 

É uma emenda de simples redação, que  
se justifica com o só con- 
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fronto com o artigo visado. – Attilio Vivacqua. 
 

EMENDA Nº 4 
 
Ao art. 12 letra a) "Elimine-se as palavras "e 

dos tribunais regionais". 
 

Justificação 
 
A Constituição, no art. 97, nº II, deu aos 

tribunais em geral a competência de elaborar os 
respectivos regimentos internos, não sendo, portanto, 
constitucional dispositivo que negue aos tribunais 
regionais competência para elaborar o seu regimento 
interno. – Attilio Vivacqua. 
 

EMENDA Nº 5 
 
Suprima-se a última parte da letra a do artigo 

12. 
 

Justificação 
 
Em face do disposto no art. 97, nº II, da 

Constituição Federal, compete aos próprios tribunais 
regionais eleitorais elaborar os respectivos 
regimentos internos. 

Sala das Sessões do Senado, em 30 de unho 
de 1947. – Dario Cardoso. – João Villasbôas. – 
Alfredo Neves. – Sá Tinoco. 
 

EMENDA Nº 6 
 
Ao art. 12, letra b). Redija-se da seguinte forma: 

"elaborar o seu regimento interno e organizar a sua 
secretaria, cartórios e demais serviços, propondo ao 
Congresso Nacional a criação dos cargos 
administrativos e a fixação dos respectivos 
vencimentos". 
 

Justificação 
 
A forma pela qual o projeto e a emenda 

aprovada pela Comissão trataram da matéria importa 
em considerar que a secretaria do Tribunal Superior 
Eleitoral se componha de funcionários requisitados de 
outras repartições; quando isso só se deve dar, 
acidentalmente, por ocasião de acúmulo de serviço. – 
Attilio Vivacqua. 
 

EMENDA Nº 7 
 
Ao art. 12, letra m). Redija-se assim: "aprovar a 

divisão das circunscrições eleitorais do País, feitas 
pelos respectivos tribunais regionais"; 
 

Justificação 
 
A Lei nº 48 de 4 de maio de 1935, no  

seu art. 27 letra g, dava aos 
 

tribunais regionais competência para dividir em zonas 
eleitorais a respectiva circunscrição sem dispor sôbre 
a aprovação dessa divisão pelo Tribunal Superior, 
que só podia conhecer da matéria em grau de 
recurso. Agora propõe o projeto que a divisão seja 
feita pelo Tribunal Superior com audiência dos 
tribunais regionais. Não me parece conveniente êsse 
dispositivo porque os tribunais regionais conhecem 
melhor os respectivos territórios sôbre que exercem 
jurisdição os meios de transporte de que dispõem e 
outras circunstâncias que podem influir na divisão em 
zonas eleitorais. Por isso propomos um meio têrmo, a 
divisão será feita pelos tribunais regionais que a 
submeterão ao Tribunal Superior para aprovação ou 
correção. – Attilio Vivacqua. 
 

EMENDA Nº R 
 
Suprima-se a letra m do arti. 12. 

 
Justificação 

 
A cada Estado deve corresponder uma 

circunscrição eleitoral: assim sendo, não há razão 
para se outorgar competência ao Tribunal Superior 
para estabelecer a divisão do País em circunscrições 
até porque, se viesse êle a estabelecer critério 
diferente, estaria violando o princípio federativo. 

Sala das Sessões do Senado Federal, em 30 
de junho de 1947. – Dario Cardoso, – João Villasbôas. 
– Alfredo Neves. – Sá Tinoco. 
 

EMENDA Nº 9 
 
Ao art. 12. Acrescentar letras na forma 

seguinte: 
"propor ao Poder Legislativo o aumento do 

número dos juízes de qualquer tribunal eleitoral, 
indicando a forma dêsse aumento"; 

"propor a criação de um tribunal regional na 
sede de qualquer dos territórios": 

"conceder licença aos seus membros, e o 
afastamento dêstes e os dos tribunais regionais das 
funções judiciárias comuns": 

"requisitar funcionários da União dos Estados, 
Municípios, Distritos e Territórios Federais quando o 
exigir o acumulo ocasional do serviço de sua 
secretaria". 
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Justificação 
 
Os dois acrescimos sugeridos em primeiro lugar 

são decorrentes de dispositivos constitucionais, arts. 
113 e parágrafo único do art. 111, respectivamente. O 
acréscimo constante da terceira sugestão e em parte 
decorrente do disposto no art. 137 § 2º. E a outra parte 
não se choca com o disposto no parágrafo citado de 
vez que êle não veda a concessão de licença, mas 
concede um benefício a quem deixou de gozar férias 
por motivo do serviço eleitoral. A quarta e última 
sugestão é decorrente da emenda apresentada ao 
artigo 12, da letra b, e à respectiva justificação nos 
reportamos. – Attilio Vivacqua. 
 

EMENDA Nº 10 
 
Redija-se do modo seguinte a letra b) do nº I 

do art. 14 do Título II do projeto, que trata dos 
"tribunais eleitorais". 

b) de dois juízes escolhidos pelo Tribunal de 
Justiça dentre os juízes de direito designados para o 
serviço eleitoral". 
 

Justificação 
 
Ao se criar a Justiça Eleitoral pelo Decreto-lei 

nº 7.586, de maio de 1945 atribuiu a lei, ao 
presidente do Tribunal Superior a designação dos 
juízes que deveriam compôr os tribunais regionais. 

O direito de escolha do presidente do Tribunal 
Superior era amplo, sem qualquer restrição, pois 
tratava-se de criação de órgãos até então inexistentes, 
e não se podia estabelecer processo que importasse 
em delongas na constituição da Justiça Eleitoral. 

Posteriormente, já constituída a Justiça 
Eleitoral, a designação dos juízes que deveriam 
integrar os tribunais regionais passou à competência 
do próprio Tribunal de Justiça. 

O projeto mantém esta última forma de 
indicação, determinando que ela recaia em juízes de 
direito que são aquêles a quem por lei cabe a função 
de juízes eleitorais. 

Convém, no entanto, que essa escolha se faça 
dentre aquêles juízes de direito que já são juízes eleitorais 
porque assim, a um só tempo duas vantagens advirão: 

a) não haverá como que uma capitis-diminutio 
para os juízes de direito já investidos de funções 
 

eleitorais com a escolha de juiz de direito que  
não seja juiz eleitoral, e que assim terá  
ingresso no Tribunal Superior, sem passar  
pela vara eleitoral, preterindo seus demais 
colegas, sôbre os quais recaí a parte mais 
trabalhosa dos serviços eleitorais: qualificação, 
alistamento, organização de mesas receptoras, 
etc... 

b) o acesso ao Tribunal Regional constituirá 
como que uma promoção natural dos juízes 
eleitorais, já afeitos ao serviço, e assim 
conhecedores das nugas e tricas processuais, que 
nas varas eleitorais exigem a cada passo dos 
respectivos juízes pronta solução. 

O projeto se fêz com as vistas voltadas  
para os Estados, onde todos os juízes de  
direito são juízes eleitorais, mas no Distrito Federal 
assim não ocorre, pois há 48 juízes de direito  
e apenas 15 dentre êles são juízes eleitorais. 
Convém que a lei atenda a interêsses de todo o 
Brasil. 

A título meramente informativo, devo trazer ao 
conhecimento do Senado que por ocasião da vaga 
verificada no Tribunal Regional do Distrito, pela 
promoção do então juiz Emanuel Sodré a 
desembargador, o presidente do Tribunal Regional 
mui justamente, fêz questão de que a substituição se 
fizesse por escolha dentre os juizes eleitorais, critério 
que recentemente não foi porém adotado, quando  
da substituição do juiz Cunha Vasconcelos, que 
deixou o Tribunal Regional por ter sido nomeado 
para o Tribunal Federal de Recursos, tendo sido 
provido no Tribunal um juiz eleitoral com grave 
injustiça para os que o são, e que muito trabalharam 
nas eleições de dezembro de 1945 e janeiro de 
1947. 

A emenda visa impedir se renove tal injustiça 
consolidando a autonomia da Justiça Eleitoral. 

Sala das Sessões, 30 de setembro de 1947. – 
Ferreira de Souza. 
 

EMENDA Nº 11 
 
Redija-se do seguinte modo o § 2º do art. 14: 
"No caso do impedimento, e não existindo 

quorum, será o membro do Tribunal substituído por 
pessoa da mesma categoria, indicada pelo 
respectivo presidente do Tribunal Superior". 
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Justificação 
 
Não é possível se defira ao presidente do 

Tribunal Superior Eleitoral a competência para designar 
os substitutos eventuais dos membros dos tribunais 
regionais, sem que se façam as indicações das pessoas 
que devam receber a investidura, porquanto essa 
autoridade, não conhecendo os juízes locais, não 
dispõe de elementos para realizar a escolha. 

Sala das Sessões do Senado Federal, em 30 
de junho de 1947. – Dario Cardoso. – João Villasbôas. 
– Alfredo Neves. – Sá Tinoco. 
 

EMENDA Nº 12 
 
Ao art. 16, letra b). Redija-se do seguinte modo: 

"elaborar o seu regimento interno e organizar a sua 
secretaria, provendo-lhes os cargos na forma da lei; e 
propor ao Congresso Nacional a criação ou suspensão 
de cargos e a fixação dos respectivos vencimentos"; 
 

Justificação 
 
Trata-se de emenda de redação semelhante à 

uma referente ao Tribunal Superior e à respectiva 
justificação nos reportamos.– Attilio Vivacqua. 
 

EMENDA Nº 13 
 
Acrescente-se à letra e) do art.16, em seguida 

à palavra estaduais, o vocábulo "municipais". 
 

Justificação 
 
Para que se constituam legalmente, devem os 

partidos políticos registrar também os seus diretórios 
municipais. A omissão desta palavra poderá dar 
margem a que algum partido deixe de efetuar êsse 
registro, dando margem à decretação da nulidade do 
registro de candidato inscrito sob sua legenda, como 
aliás já ocorreu. 

Sala das Sessões do Senado Federal, em 30 
de junho de 1947. – Dario Cardoso. – João Villasbôas. 
– Alfredo Neves. – Sá Tinoco. 
 

EMENDA Nº 14 
 
Ao art. 16, letra h). Acrescentar depois da 

palavra "séde" o seguinte: "e jurisdição". 
 

Justificação 
 
O acréscimo justifica-se pela consideração de que 

há capitais em que os juízes têm jurisdição sôbre todo o 
 

município, distribuindo-se o serviço entre êles por 
meio de distribuição. Nessas capitais não se pode 
aplicar o art. 23 do projeto sem o alvitre proposto 
nesta emenda. – Attílio Vivacqua. 
 

EMENDA Nº 15 
 
Ao art. 16. Acrescentar letras na forma 

seguinte: "processar e julgar os crimes eleitorais 
cometidos pelos juizes eleitorais"; 

"resolver conflitos de jurisdição entre juízes 
eleitorais da respectiva jurisdição. 
 

Justificação 
 
O projeto nada dispôs a respeito do  

processo dos crimes eleitorais praticados pelos 
juizes, e, conforme o seu art. 126, § 3º, o processo 
das infrações compete a juiz singular e será o comum. 

Entretanto a Constituição atribuiu no art.  
119, nº II, competência aos juízes dos tribunais 
eleitorais para o processo e julgamento dos  
crimes eleitorais e dos comuns que lhe forem 
conexos. 

Esta disposição, que não deve ser examinada 
sem atenção a natureza e finalidade da Justiça 
Eleitoral, não entra em conflito com o preceito do art. 
124, nº IX, da Constituição, que confere competência 
privativa ao Tribunal de Justiça para processar e 
julgar os juízes de inferior instância. – Attílio Vivacgua. 
 

EMENDA Nº 16 
 
Substitua-se, na última parte da letra i) do art. 

16, a expressão "ao juiz substituto", por "seu 
substituto legal, desde que togado". 
 

Justificação 
 
A redação do projeto abrirá margem, na prática, 

à dúvidas e dificuldades. Em primeiro lugar, a 
expressão "juiz substituto" – significa uma 
determinada categoria de juízes que não existe em 
todos os Estados e que em alguns existem com 
outras denominações. Em segundo lugar, porque o 
substituto do juiz de determinada vara ou comarca 
poderá ser eventualmente um juiz do direito de outra 
vara ou comarca, como poderá ser um juiz municipal 
e até juiz de paz. 

A expressão "por substituto, desde  
que togado" satisfaz plenamente ao  
objetivo visado do mesmo passo que 
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evita sejam as funções eleitorais entregues aos juízes não 
togados. 

A emenda deixou de fazer referência à vitalicidade 
do substituto, assunto que tem provocado grandes 
controvérsias, por duas razões: primeira, porque a 
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral já se firmou 
no sentido de que os substitutos indicados pelas leis de 
organizações judiciárias para os juízes de direito sendo 
togados, poderão exercer as funções eleitorais; segunda, 
porque uma vez investidos nas funções eleitorais, 
passarão ditos substitutos a gozar, automàticamente, 
enquanto as exercerem ex-vi do disposto no artigo 118 
da Constituição, das garantias dos ns. I e II do seu art. 95. 
Seria, portanto supérflua qualquer referência a 
estabilidade de tais substitutos. 

Sala das Sessões do Senado Federal, em 30 de 
junho de 1947. – Dario Cardoso. – João Villasbôas. 
– Alfredo Neves. – Sá Tinoco. 

 
EMENDA Nº 17 

 
Ao art. 16 letra i) Substitua-se pelo seguinte: "dividir 

a respectiva circunscrição em zonas eleitorais, 
submetendo essa divisão à aprovação do Tribunal 
Superior". 

 
Justificação 

 
A justificação desta emenda está feita na da 

emenda apresentada ao art. 12, letra m) – Attilio 
Vivaqua. 

 
EMENDA Nº 18 

 
Ao art. 16, letra j :  
Redija-se: 
j) requisitar, por intermédio do Superior Tribunal 

Eleitoral, a fôrça necessária ao cumprimento das suas 
decisões. 

 
Justificação 

 
A emenda é uma conseqüência do que dispõe a 

alínea i, do art. 12. 
Sala das Sessões, em 30 de setembro de 1947. – 

Ribeiro Gonçalves. – Mathias Olympio. – Etelvino 
Lins. – Arthur Santos. – Aloysio de Carvalho. – 
João Villasbôas. – Dario Cardoso. 

 
EMENDA Nº 19 

 
Redija-se do seguinte modo a letra K) do art. 16: 
"julgar os recursos interpostos das decisões das 

juntas eleitorais e as impugnações aos resultados parciais 
da apuração, apresentadas de acôrdo com o disposto no 
art. 90 desta lei. 
anos rotativamente. 

 

Justificação 
 
O inciso em aprêço reproduz, sem 

nenhuma alteração o disposto na letra j do art. 12 
da vigente lei eleitoral (Decreto-lei nº 7.586, de 28 
de maio de 1945), cuja interpretação tem 
constituído objeto de grandes controvérsias, 
principalmente no "caso de Pernambuco", em que 
surgiram as celebres reclamações feitas 
diretamente ao Tribunal Regional, decorridos 
muitos dias após as apurações parciais pelas 
juntas eleitorais, sob o fundamento de que, pelo 
referido artigo 12, letra j poderiam ser feitas sem 
obediência aos prazos prescritos para os 
recursos interponíveis das decisões dessas 
juntas. 

A emenda, fazendo referência ao artigo 90, 
afasta a possibilidade de se repetirem tais fatos, 
pois, uma vez que as impugnações sejam feitas à 
medida que se apurem os votos e no prazo para 
tal fim estabelecido, não encontrarão fundamento 
nem cabida. 

Suprimiu-se a locução "por ocasião da 
apuração final da eleições", por desnecessária, 
visto como não há outra oportunidade para a 
apreciação dos recursos referidos na alínea, 
ocorrendo ainda que tais recursos estão definidos 
na lei, assim como os prazos em que poderão ser 
interpostos. 

A referência tornaria complexa a redação 
sem vantagem alguma de ordem prática. 

Sala das Sessões do Senado Federal, em 
30 de setembro de 1947. – Dario Cardoso. – João 
Villasbôas. – Alfredo Neves. – Sá Tinoco. 

 
EMENDA Nº 20 

 
Ao art. 16 letra p). Suprima-se. 
 

Justificação 
 
Em uma lei eleitoral, as disposições 

referentes às funções administrativas cometidas 
aos tribunais eleitorais são em grande número e 
da maior relevância, não convindo, assim, que 
sejam delegadas ao presidente dêsses tr ibunais 
de uma maneira tão geral como faz o projeto. – 
Attilio Vivacqua. 

 
EMENDA Nº 21 

 
Art. 17,  §  2º .  
Substitua-se pelo seguinte: 
§ 2º Nas varas em que houver 

mais de um ofício, o juiz indicará o 
escrivão para o serviço eleitoral, devendo, 
porém, cada um servir por dois 
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Justificação 
 
Nada aconselha a perpetuação do escrivão 

eleitoral, pelos vícios que, em geral adquire na 
longa convivência com os chefes políticos e cabos 
eleitorais de sua preferência. A rotatividade 
garante a própria lisura do serviço, dado o fato de 
que outro escrivão terá de receber o arquivo 
durante também algum tempo, e constatar mesmo 
qualquer fraude. Além disso, muitos escrivães não 
desejam permanecer indefinidamente com o 
serviço eleitoral. Daí por outra estarem pedindo 
substituição. 

Sala das Sessões do Senado Federal, em 30 
de setembro de 1947. – Dario Cardoso. – João 
Villasbôas. – Alfredo Neves. – Sá Tinoco. 

 
EMENDA Nº 22 

 
Redija-se a letra i) do artigo 19: 
"dividir a zona em seções eleitorais com o 

mínimo de 50 eleitores em cada uma o máximo de 
400, nas capitais, e o de 300, nas demais 
localidades". 

 
Justificação 

 
Não é conveniente se reduza 

de 400 previsto na lei vigente, para 300, 
o número de eleitores para cada 
seção nas capitais, porquanto essa 
redução trará um grande aumento de 
número de seções nas grandes capitais, 
tornando mais difícil a distribuição dos 
eleitores e as publicações necessárias, 
acarretando, além disso, grande 
aumento de despesas com a aquisição 
de urnas, construções de gabinetes 
indevassáveis, etc. Transcrevemos aqui 
as justas ponderações feitas sôbre o 
assunto pelo eminente Desembargador 
Afrânio da Costa, em sugestão apresentada 
a respeito: 

"E' da mais capital importância para os 
serviços eleitorais do Distrito Federal que se não 
altere o número de 400 eleitores, previsto na lei 
anterior, porque não há mais locais onde instalar 
seções eleitorais. Já foram requisitados salões de 
cinema, entrada de edifícios de apartamento, 
clubes de esportes, sala de visitas de residências 
particulares e até prédios desabitados e em 
construção; apesar disso tudo, foi imenso o 
atropêlo e a dificuldade encontrada para localizar 
1.512 seções eleitorais. Ora, a redução de 400 
para 300 eleitores vai importar num acréscimo de 
mais 400 locais". 

Quanto ás demais localidades, é inconveniente 
também a redução de 300 para 200 no máximo de 
eleitores de cada seção, porquanto a diminuição 
tornará muito numerosas, as seções dificultando a sua 
constituição pela falta de pessoal idôneo e habilitado 
em muitos lugares do interior do País. 

Sala das sessões do Senado Federal em 30 
de setembro de 1947. – Dario Cardoso. – João 
Villasbôas – Alfredo Neves. – Sá Tinoco. 

 
EMENDA Nº 23 

 
Redija-se assim o art. 20: 
Os membros das juntas eleitorais serão 

escolhidos pelo tribunal regional, que designará a 
sede das mesmas. 

 
Justificação 

 
Não há motivo para se complicar o processo 

de constituição das juntas eleitorais: desde que é 
necessária a manifestação do Tribunal, a nomeação 
dos seus membros pelo presidente torna-se 
formalidade inútil. 

Sala das Sessões, em 24 de setembro de 1947. 
– Dario Cardoso. – João Villasbôas. – Alfredo Neves. 

 
EMENDA Nº 24 

 
Ao art. 20. Suprimir as palavras: 
"a quem cumpre também designar a 

respectiva séde". 
 
Justificação 
 
A designação da séde das juntas eleitorais é 

feita conjuntamente com a sua constituição, 
conforme se vê da letra h) do art. 16. É uma 
atribuição administrativa importante conferida aos 
tribunais regionais que não deve ser delegada ao 
seu presidente. – Attilio Vivacqua. 

 
EMENDA Nº 25 

 
Acrescente-se ao art. 21 o seguinte parágrafo 

único: 
Parágrafo único. Estender-se-ão à composição 

das juntas os preceitos estabelecidos para a 
nomeação das mesas receptoras, quanto às 
incompatibilidades e recursos. 

Sala das Sessões, em 30 de setembro de 
1947. – Etelvino Lins. – Ferreira de Souza. 

 
EMENDA Nº 26 

 
Suprima-se a letra b) do art. 22: 
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Justificação 
 
Os diplomas devem ser expedidos pelos 

tribunais regionais. 
Não é curial que é uma junta eleitoral, 

composta apenas de um juiz togado, possa 
entregar-se função de tão relevante 
importância. 

É preciso que se não perca de vista que a 
expedição dos diplomas para os cargos municipais é 
ato que se reveste de tanto valor quanto o referente 
à expedição dos diplomas para os postos estaduais 
e federais, senão de maior, pois o município é a 
celula mater da democracia e a alma da política 
nacional. 

Já hoje ninguém mais ousa afirmar que as 
eleições municipais não têm caráter político e sim 
meramente administrativo. 

De mais a mais, outorgar juntas eleitorais 
competência para expedir os diplomas 
para os postos eletivos municipais é 
entregar a última palavra nas eleições 
para tais postos aos tribunais regionais, 
o que constituirá um êrro pelos perigos 
que dessa medida poderiam decorrer 
para as nossas instituições democráticas. 

Pela sua excepcional importância e pelas 
paixões que despertam êsses pleitos, não se devem 
fechar as oportunidades a que sôbre êles venha a 
manifestar-se o Tribunal Superior. As juntas devem, 
portanto encaminhar aos tribunais regionais os 
resultados finais das apurações de cada município, a 
fim de que êles expeçam os diplomas, cabendo, 
assim recurso contra essa expedição para o Tribunal 
Superior. 

Não haverá retardo sensível uma vez que a 
apuração continuará a ser feita pelas juntas 
remetendo estas o resultado aos tribunais 
regionais, que apenas procederão a uma revisão 
desses resultados e lavrarão uma ata final 
correspondente a cada município, cujo resumo 
constituirá o diploma. A remessa do resultado da 
apuração aos tribunais regionais está 
prevista na emenda que oferecemos 
e que acrescenta um parágrafo, o 3º, 
ao art. 87, do projeto. 

Sala das Sessões, em 24 de setembro de 
1947. – Dario Cardoso. – João VilIasbôas. – Alfredo 
Neves. 

 
EMENDA Nº 27 

 
Ao art. 22. Substitua-se as palavras finais: "na 

jurisdição do juiz que a presidir" pelas seguintes: "na 
jurisdição que lhe tiver sido designada". 

 

Justificação 
 
Esta emenda é uma conseqüência da que foi 

proposta ao art. 16, letra h) e tem portanto a mesma 
justificação. – Attilio Vivacqua. 

 
EMENDA Nº 28 

 
Acrescente se à parte final do artigo 23: 

"mesmo que não sejam juízes eleitorais". 
 

Justificação 
 
A emenda visa evitar possíveis dúvidas, uma vez 

que poderá supor que apenas os juízes eleitorais 
deverão compor as juntas. Êsse entendimento faria 
com que o artigo tivesse aplicação apenas nas capitais 
onde há em regra diversas zonas eleitorais, deixando 
de aplicar-se às comarcas do interior, que constituem 
apenas uma zona cada uma, o que ocasionaria grave 
transtorno, tornando maiores os trabalhos de apuração 
nas de grande eleitorado. 

Sala das Sessões, em 24 de setembro de 
1947. – Dario Cardoso. –João Villasbôas. – Alfredo 
Neves. 

 
EMENDA Nº 29 

 
Ao art. 23. Substitua-se pelo seguinte: "nas 

capitais e comarcas em que houver mais de um juiz 
vitalício, poderão ser organizadas tantas juntas 
quantos forem êsses juizes". 

Parágrafo único. Nesse caso, caberá a tôdas 
elas em reunião conjunta, a atribuição constante da 
letra b) do art. 22. 

 
Justificação 

 
Quanto ao artigo, verifica-se que só foi 

acrescentada a palavra "vitalícios.  Não é demais que 
se insista na necessidade dessa condição para a 
investidura de juiz eleitoral. A Constituição no art. 117 
dispõe que compete aos juizes de direito exercer, com 
jurisdição plena e na forma da lei, as funções de juizes 
eleitorais. Não falou em vitaliciedade, porque ao tratar 
da organização da justiça dos Estados já exigira êsse 
predicado no art. 124. 

Quanto ao parágrafo, basta considerar que, 
admitida a pluralidade de juntas não se pode dar a 
cada uma delas uma atribuição que só pode ser 
exercida por uma só pessoa ou entidade. Cada junta 
terá um resultado fracionado da apuração resultante da 
soma dos votos que apurou. Para proclamar o 
resultado geral e expedir os diplomas, é necessário o 
expediente de que cogita a emenda. – Attilio Vivacqua. 
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EMENDA Nº 30 
 
Suprima-se os arts. 25 a 29.  
 

Justificação 
 
O processo de alistamento ex-offício, além de 

complicado, dá margem a graves erros, 
principalmente pelo fato de determinar a lei sejam os 
títulos preenchidos pelos organizadores dias listas, 
dando margem a que essa tarefa seja entregue a 
pessoas incompetentes e descuidadas. 

O preferível é extirpar-se de vez do nosso 
sistema eleitoral tão esdrúxulo processo de 
alistamento. 

Caso, porém, se prefira mantê-lo, convém se 
determine, sejam os títulos preenchidos em cartório. 

Sala das Sessões, em 24 de setembro de 
1947. – Dario Cardoso. – João Villasbôas. – Alfredo 
Neves. 

 
EMENDA Nº 31 

 
Ao art. 27 do projeto dê-se a seguinte redação: 
Art. ... "Os diretores ou chefes das repartições 

públicas civis e estabelecimentos militares, das 
entidades autárquicas; para estatais ou, de economia 
mista os presidente das seções da Ordem dos 
Advogados e os presidentes dos Conselhos 
Regionais de Engenharia e Arquitetura, 
periòdicamente enviarão ao juiz eleitoral a relação, 
completa de seus funcionários, extranumerários, 
associados ou segurados, advogados, engenheiros e 
arquitetos com as respectivas indicações de idade, 
naturalidade, profissão e residência". 

Parágrafo único. Sempre que não possuirem 
elementos completos para fornecer essas 
indicações, as entidades acima poderão requisitá-los 
a pessoas físicas ou jurídicas, que ficam obrigadas a 
informar, a respeito, sob as penas desta lei. 

 
Justificação 

 
É injusto e odioso o privilégio do alistamento 

ex-officio sòmente em favor dos funcionários 
públicos e autárquicos e dos advogados e 
engenheiros. Ao contrário, deve ser extensivo 
também às grandes massas e associados dos 
institutos, que assim terão seu alistamento facilitado 
enormemente como o fêz o Decreto-lei nº 7.588, de 
28 de maio de 1945. Porque no alistamento não é 
apenas interessado o alistando, mas, igualmente o 
Estado 

 

que deve facilitá-lo, o mais possível, sobretudo às 
camadas mais modestas da população que, pelas 
dificuldades da vida e horário de trabalho, muitas 
vezes não podem perder dias e horas para promover 
o seu alistamento. 

Argumenta-se que tal forma de alistamento 
permitiu serem alistados eleitores estrangeiros e 
analfabetos. 

A alegação de que os cadastros dos institutos 
são incompletos também não procede. E no sentido 
de prevenir uma tal ocorrência o substitutivo que aqui 
oferecemos os habilitará com os meios legais para 
requisitarem aos empregados ou seus associados os 
elementos que porventura faltem em seus fichários. 
Assim ver-se-ão legalizados e completos. – Carlos 
Prestes". 

 
EMENDA Nº 32 

 
Acrescente-se depois da palavra arquitetura "e 

os presidentes de sindicatos devidamente 
reconhecidos", ficando assim redigido o art. 27: 

"Art. 27. Os diretores ou chefes das 
repartições públicas, das entidades autárquicas ou 
de economia mista, os presidentes das seções da 
Ordem dos Advogados e os dos Conselhos 
Regionais de Engenharia e Arquitetura e os 
presidentes de sindicatos devidamente reconhecidos 
enviarão, respectivamente, ao juiz eleitoral, relações 
completas dos funcionários extranumerários, 
advogados, engenheiros, arquitetos e associados, 
com as indicações de naturalidade, função, estado 
civil, filiação, idade e residência. 

Sala das Sessões, em 30-9-47. 
 

Justificação 
 
Não vejo motivou para que se suprima o 

alistamento ex-offício aos trabalhadores dos 
institutos ou entidades autárquicas e não se suprima 
aos trabalhadores sindicalizados que estejam em 
condições de ser eleitores. Daí a minha emenda. – 
Salgado Filho. 

 
EMENDA Nº 33 

 
Ao parágrafo único do art. 27. 
Substitua-se pelo seguinte: 
"§ 1º De posse das relações, o juiz mandará 

publicar no jornal oficial ou, na sua falta afixá-la em 
cartório, pelo prazo de três dias". 

§ 2º Não havendo impugnação, o juiz remeterá 
àqueles de quem houve as relações tantas fórmulas 
de tí- 
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tulos eleitorais quanto forem os cidadãos nelas 
incluídos". 

"3º Os organizadores das relações, recebendo 
as fórmulas, preencher-lhes-ão os claros relativos à 
qualificação do alistamento fazendo com que êste 
assine o título, que será remetido imediatamente, ao 
juiz eleitoral”. 

“§ 4° O juiz eleitoral verificando, pela Certidão do 
escrivão, que não houve impugnação, assinará o título e 
o entregara ao eleitor, mediante recibo, exigindo se 
julgar necessários prova de sua identidade". 

"§ 5º Havendo impugnação que só poderá ser 
individual, o processo a seguir será o do art. 41, ns. 1 
a 3, reduzidos os prazos à metade”. 

 
Justificação 

 
A ser mantida a inscrição ex-officio, não era 

possível conservar a falta de fiscalização dêsse 
alistamento como consta do projeto, que aliás 
reproduziu o que dispõe a Decreto-lei número 7.588, 
de 28 de maio de 1945. As  leis anteriores concediam 
para a. impugnação os mesmos prazos de exclusão, 
o que nas parece excessivo e, por isso os reduzimos 
à metade. – Attilio Vivacqua. 

 
EMENDA N° 34 

 
Ao art. 28. Suprima-se. 
 

Justificação 
 
As diSPOsições constantes do art. 28 ficaram 

incluídas no art. 27, conforme a emenda anterior. – 
Attilio Vivacqua. 

 
EMENDA Nº 35 

 
Ao art. 30. do projeto, onde se diz “em Petição 

escrita e assinalada" diga-se “em petição, ditada e 
assinada 

 
Justificação 

 
Pessoas há que apesar de saberem escrever 

redigam com dificuldade. É o caso de milhares de 
cidadãos, sobretudo pertencentes Às massas 
trabalhadoras que, pela natureza de suas atividades, 
raramente escrevem. É natural que tais pessoas não 
sendo analfabetos, pois lêem e escrevem, sintam 
dificuldades em redigir um longo requerimento. Porque 
não facilitar a tais cidadãos o seu alistamento permitindo 
que apenas datem e assinem o requerimento? 

 

Não se diga que a medida visa coibir a fraude 
pois o juiz suspeitando, poderá exigir que o alistando 
demonstre não ser analfabeto. 

A emenda visa facilitar o alistamento, 
permitindo, que os respectivos requerimentos sejam 
dactilografados; sendo apenas datados e assinados 
pelos alistandos. – Carlos Prestes. 

 
EMENDA Nº 36 

 
Redijam-se assim os arts. ns. 30 e 31. 
Art. 30. Os cidadãos que desejarem 

inscrever-se como eleitores, deverão dirigir-se ao juiz 
,eleitoral domicilio mediante requerimento do PróPrio 
punho.no qual declararão nome, idade, estado civil, 
profissão; lugar, de nascimento e de residência, com 
designação da localidade rua e número sempre que 
possíveis. 

§ 1° O requerimento, que dispensa 
reconhecimento de firma será instruído com qualquer 
dos seguintes documentos: 

a) certidão de idade, extraída do Registro Civil; 
b) documento do qual se infira, por direito, ter o 

requerente idade superior a 18 anos; 
c) certidão de batismo, quando se tratar de 

pessoa nascida anteriormente a 1 de janeiro de 1889; 
d) carteira de identidade expedida pelo  serviço 

competente de identificação no Distrito Federal, ou, 
por órgãos congêneres nos Estados e nos Territórios. 

e) carteira profissional expedida pelo Serviço 
do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio: 

f) certificado de reservista de qualquer 
categoria, do Exército, da. Armada ou da Aeronáutica. 

g) carteira Profissional expedida pelo 
Serviço do Ministério do Trabalho, Industria 
e Comércio; 

h) títulos declaratórios de opção ou de 
naturalização, ou certidões respectivas, quando de 
qualquer dêles depender a prova de nacionalidade 
brasileira 

§ 2º São vedadas justificações para suprir 
qualquer desses documentos. 

§ 3º Para o efeito da inscrição, é 
domicílio eleitoral o lugar de residência 
ou moradia do requerente; e, verificado ter 
o eleitor mais de uma, considerar-se-á domicílio 
qualquer delas. 

§ 4º O funcionário público poderá alistar-se 
perante o juiz da zona em que estiver a sua 
repartição. 
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Art. 31. Apresentado o requerimento ao juiz, e 
estando em têrmos, êste deferirá o pedido. Se houver 
qualquer omissão ou irregularidade que passa ser 
sanada, fixará prazo razoável para ser suprida. 

Parágrafo único. Do despacho quê indeferir o 
pedido caberá recurso interpôsto pelo alistando e do 
que o deferir poderá recorrer qualquer delegado de 
partido. 

 
Justificação 

 
O processo de alistamento vigente e que foi 

pontilhado pelo projeto é demasiadamente 
complicado sem nenhuma vantagem prática. 

Do todo desnecessário se nos afigura a sua 
divisão em duas fases distintas: qualificação e 
inscrição. A emenda visa à simplificação do processo 
de inscrição, que passará a ser feita em uma fase 
apenas. 

S. S., em 29-9-1947. – Dario Cardoso. – João 
Villasbôas. – Alfredo Neves. 

 
EMENDA Nº 37 

 
Ao art. 30 letra g). Suprima-se. 
 

Justificação 
 
Não temos em vista lançar qualquer dúvida 

quanto a seriedade da repartição encarregada da 
expedição das carteiras profissionais, mas não 
podemos admití-las como meio de prova de idade e 
de nacionalidade. As demais carteiras de identidade 
só são expedidas depois da juntada de documentos 
originais ou extraídos de notas de tabeliães, ao passo 
que as carteiras profissionais, no intuito de facilitar 
sua obtenção par indivíduos rústicos e ignorantes, 
são expedidas mediante declaração do interessado. – 
Attilio Vivacqua. 

 
EMENDA N° 38 

 
Suprima-se o § 4°. 
 

Justificação 
 
É exato que o funcionário público tem domicílio 

no local em que está situada a repartição em que está 
lotada, mas não é menos certo ter a lei eleitoral 
empregado a palavra domicílio no sentido de 
residência. É o que se ve claramente no § 3º do artigo 
30. Nessas condições, não vemos motivos para essa 
exceção em favor dos funcionários públicos. – Attilio 
Vivacqua. 

EMENDA Nº 39 
 
Ao art. 31. Substitua-sé pelo seguinte: 

"Recebido o requerimento, instruido com qualquer 
dos documentos enumerados no art. 30, o escrivão, 
dando recibo dêle ao apresentante, registra-lo-á no 
livro competente e depois de autua-lo, incluirá o nome 
do alistamento em uma lista, que será publicada ou 
afixada nos têrmos do § 1º do art. 27. 

§ 1° Terminado o prazo de publicação, o 
escrivão fará os autos conclusos no juiz, obedecendo 
a ordem rigorosa .de apresentação". 

§ 2°. Quanto à impugnação, seguir-se-á o 
disposto no § 5º do artigo 27 e quanto à entrega do 
título o que prescreve o § 4° do mesmo artigo". 

 
Justificação 

 
Esta emenda obedece ao mesmo princípio que 

ditou a emenda oferecida ao art. 27. Procuramos aqui, 
também, providenciar sôbre a publicidade do 
alistamento. Não pode haver fiscalização por.parte 
dos delegados de partidos, sem que a lista dos 
alistandos seja publicada ou ao menos afixada em 
lugar público. Devemos igualmente chamar aqui a 
atenção para o fato de fazermos referência ao art. 27 
já com a redação proposta pela nossa. emenda a 
êsse artigo. – Attilio Vivacqua. 

 
EMENDA N° 40 

 
Ao § 3° do art. 33. Em vez de 48 horas" diga-se 

"5 dias" 
 

Justificação 
 
Não achamos razoável que se dê ao eleitor 

descuidado a faculdade de vir na véspera da eleição 
aumentar o serviço do juiz eleitoral, no momento em 
que se encontra providenciando pela boa ordem das 
eleições. – Attilio Vivacqua. 

 
EMENDA N° 41 

 
Redija-se o § 1º do art., 33: 
O título constará de três pastes, de acôrdo 

com o modelo aprovado pelo Tribunal Superior uma 
será entregue ao eleitor outra ficará no cartório e a 
terceira á remetida ao Tribunal Regional Eleitoral. 

 
Justificação 

 
Utilíssima é a existência das três vias do título 

pois habilitará os tribunais regionais a resolverem, em 
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grau de recurso, qualquer dúvida sôbre a identidade 
de eleitores, bem como a verificarem a existência de 
duplicatas de alistamento. Referindo-se a este 
assunto, expendem o ilustrado Desembargador 
Afrânio Antônio da Costa as seguintes considerações: 

"Mais de mil duplicatas de, títulos, em zonas 
diversas, foram já apuradas e canceladas no Distrito 
Federal graças a fiscalização exercida por intermédio 
do fichário geral, existente atualmente no Tribunal. O 
mesmo deverá ocorrer em tôdas as cidades de 
população Condensada, porque a inscrição; em 
duplicata, raramente se verifica no mesmo juizo 
eleitoral. 

Ora, não havendo fichário no Tribunal, mas 
apenas nos cartórios dos juizes das zonas eleitorais, 
dificilmente se poderá controlar ou previnir a fraude, 
impedindo que o eleitor tenha 2, 3 ou mais títulos 
eleitorais expedidos par zonas diversas. 

Por essa razão, reputo de capital importância a 
manutenção dos fichários nos tribunais regionais, 
constituídos pelas terceiras partes de titulo. Acresce 
ainda, que esse fichário auxiliará decisivamente a 
providência de exclusão pelo Tribunal Regional, 
prevista do art. 30". 

Sala das Sessões, em 24-9-47. – Dario 
Cardoso. – João Viliasbôas. – Alfredo Neves. 

 
EMENDA N° 42 

 
Suprima-se o § 2º, do art. 33, a locução "ou seu 

procurador". 
 

Justificação' 
 
O eminente Desembargador Mário Guimarães, 

Presidente do Tribunal Regional de São Paulo, 
qualificou de verdadeira calamidade a entrega de 
títulos a procuradores. 

Efetivamente assim é. Que garantia haverá da 
autenticidade da assinatura do eleitor nêle oposta? 
Como poderá o juiz verificar se o alistando não é 
analfabeto, quando na oportunidade de por se em 
contrato com êle, aparece em seu lugar o procurador? 

Sala das Sessões, em 24-9-47. – Dario 
Cardoso. – João Villasbôas. – Alfredo Neves. 

 
EMENDA N° 43 

 
Redija-se o § 3° do art. 33: 
No caso de perda ou extravio de seu título, 

requererá o eleitor ao juiz de seu domicílio eleitoral, 
até dez dias antes da eleição que lhe expeça segunda 
via. Recebido o requerimento 

fará o juiz publicar pela imprensa, onde houver, ou por 
editais, pelo prazo de cinco dias; a notícia do extravio 
e do requerimento da 2° via, deferindo findo êsse 
prazo e não havendo reclamação, o pedido. 

 
Justificação 

 
A emenda objetiva evita as duplicatas de titula, 

com as quais poderá o eleitor votar mais de uma vez 
e, do mesmo passo, habituá-lo a guardar com zelo o 
seu título. 

Sala das Sessões, em 24-9-47. – Dario 
Cardoso. – João. Villasbóas. – Alfredo Neves. – Sá 
Tinoco. 

 
EMENDA N° 44 

 
Ao art. 34. Em vez de "quinze dias" diga-se, 

"trinta dias". 
 

Justificação 
É extremamente exíguo o ;prazo fixado pelo 

art. 34 para a publicação dos eleitores, atendendo a 
que publicação fatalmente conterá muitas incorreções 
e omissões que é preciso corrigir. Além disso, há a 
considerar o fato dessa lista ter. por fim também 
indicar o lugar de votação e nesse curto espaço de 
tempo é bem difícil alcançar esse Objetivo. O prazo 
indicado no art. 34 do projeto, é o do Direito-lei n° 
7.586, mas essa lei era de emergência e cogitava de 
um alistamento feito em noventa dias. Em uma lei que 
não tem esse caráter não se justifica a manutenção 
de um dispositivo impôsto então pela urgência do 
tempo. – Attilio Vivacqua. 

 
EMENDA Nº 45 

 
Redija-se a alínea 1 do artigo 37: 
1 – A infração dos arte., 3°, letras a, b e c, 1ª 

parte dos arts. 30 e 31. 
 

Justificação 
 
A emenda procura sanar a omissão do projeto 

no tocante às hipóteses previstas no seu art. 3º visto 
como verificado que determinado eleitor é analfabeto 
ou incapaz de exprimir-se na língua nacional, deve 
ser o seu alistamento cancelado.' 

A outra alteração é conseqüência da emenda 
pela qual se propôs a supressão dos artigos 
concernentes ao alistaMento ex-officio. 

Sala das Sessões, em 24 de setembro de 1947. 
– Dario Cardoso. – João Villasbôas. – Alfredo Neves, 
– Sá Tinoco. 
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EMENDA N° 46 
 
Acrescente ao art. 37, o seguinte: 
§ 3° No caso de ser algum eleitor privada 

temporária ou definitivamente dos direitos política, a 
autoridade que impuser essa pena comunicará o fato 
ao tribunal regional da circunscrição a que pertencer o 
eleitor, a fim de processar o cancelamento de sua 
inscrição. 

 
Justificação 

 
A providência consubstanciada na emenda 

impõe-se, porquanto o Tribunal Eleitoral tem decidido 
que enquanto enquanto os tribunais regionais não 
cancelarem as inscrições dos eleitores, cujos direitos 
políticos foram suspensos em virtude da condenação, 
não se poderá impedir que votem. Quer isto dizer que 
a determinação da maneira por que se deva 
processar o cancelamento se torna indispensável, 
sob peno de ficar descumprida, a pena de privação ou 
de suspensão dos direitos políticos. 

Sala das Sessões 24 de setembro de 1947. – 
Dario Cardoso. – João Villasbôas. – Alfredo Neves. 
Sá Tinoco. 

 
EMENDA Nº 47 

 
Ao art. 43 dê-se a seguinte redação: 
Art. 43. Sómente.podem concorrer às eleições 

candidatos registrados por partidos ou alianças de 
partidos, ou mediante requerimento de 100 eleitores, 
nas eleições.municipais, 300 nas  estaduais e 500 nas 
federal. 

§ 1° – A assinatura de cada eleitor deve ser 
apôsto o número do seu titu1o. 

§ 2º Nenhum eleitor, sob pena do art... pode 
assinar mais de um requerimento. 

 
Justificação 

 
Atribuir sòmente aos partidos ou aliança de 

partidos a faculdade de registrar candidatos importa 
criar mais um caso de inelegibilidade não 
estabelecido pela Constituição, que, além dos casos 
previstos não admite outros. 

Com efeito, a vingar essa doutrina contrária à 
nossa tradição democrática e republicana e 
sobreposta à Constituição, estaria montado o 
monopólio do eleitorado pelos partidos, aos quais a 
vontade popular teria que submeter-se sem remédio. 

Dir-se-á que permitindo a pluralidade de 
partidos a Constituição impede êsse monopólio. Tal 
não acontece, 

porém, na prática, pois sabido é que cada partido 
apenas pode fazer candidatos seus, um número 
limitado de associados, tornando, assim, de fato, 
inelegíveis, por falta de registro, outros cidadãos não 
filiados a partido algum, que no entanto poderão 
inspirar a confiança e merecer a preferência do 
eleitorado. 

É certo que a tendência dos partidos é absorver 
a grande massas eleitoral. Essa, absorção, porém; 
deverá operar-se democràticamente, pela 
importância dos seus programas, pelo exemplo de 
fidelidade aos compromissos públicos e nunca 
compulsoriamente como pretende o projeto, impondo 
aos cidadãos o dilema de aderirem a um dos partidos 
existentes ou se tornarem pràticamente inelegíveis. 

Acresce ainda a circunstância de que os 
partidos não são obrigados a ter diretórios em todos 
os municípios do País A regra mesmo é .de não o 
possuírem. Donde o seguinte absurdo: pode dar-se a 
hipótese de os eleitores de um município virem-se 
ante a alternativa de votar nos candidatos de um ou 
dois partidos; ou de não ter em quem votar; por não 
poderem fazer seu candidato pessoa de sua 
confiança que não pertença ou não tenha sido 
registrado candidato por nenhum dos partidos 
existentes no município. 

A emenda restabelece o princípio da tradição 
democrática brasileira sufragado pelo último 
Código-Eleitoral, Decreto-lei.nº 21.076, de 24 de 
fevereiro de 1932, modificado pela Lei, número 48, de 
4 de maio de 1935. 

Sala da Comissão, 22 de setembro de 1947. – 
Carlos Prestes. 

 
EMENDA N° 48 

 
Ao art. 43 – Substitua-se. pelo seguinte:' 
Art. 43. Sòmente poderão concorrer às eleições 

candidatos registrados por partidos, alianças de 
partidos, ou candidatos avulsos registrados mediante 
requerimento de eleitores na forma estabelecida nos 
§§ seguintes. 

§ 1º O requerimento de que trata êste artigo 
.deverá satisfazer aos seguintes requisitos: 

a) ser assinado por eleitores, de no mínimo 
cinco circunscrições ou número nunca inferior a 5% 
do cociente eleitoral apurado nas mesmas 
circunscrições na eleição anterior dos representantes 
à Câmara dos Deputados 
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quando se tratar de eleição. de presidente 
e•vice-presidente da República; por eleitores em 
número nunca inferior a 5% do mesmo cociente 
eleitoral, apurado na respectiva circunscrição quando 
se tratar de eleição de representantes ao Congresso 
Nacional, de governador e vice-governador, de 
deputados às Assembléias Legislativas Estaduais e 
de vereadores à Câmara do Distrito Federal; e por 
eleitores em número nunca Inferior a 10% do cociente 
eleitoral, quando se tratar de eleição para prefeitos, 
vereadores e juizes de paz. 

b) mencionar após a assinatura de cada eleitor 
o número de seu titulo eleitoral e a indicação da zona 
de sua inscrição, bem como designar o seu objeto em 
cada uma das fôlhas que contiver o nome dos 
requerentes; 

c) ser acompanhado do programa de ação do 
candidato e do compromisso dêste de respeito 
integral aos princípios democráticos e aos princípios 
democráticos e aos direitos fundamentais do homem. 

§ 2º Nenhum eleitor,.sob pena de incorrer na 
sanção do art. 125 nº III poderá assinar mais de um 
requerimento de registro de candidatos para a mesma 
eleição. 

§ 3° O candidato avulso poderá adotar uma 
legenda que não induza confusão com qualquer 
legenda partidária: 

§ 4° O registro do candidato avulso deverá ser 
requerido até 60 dias antes da respectiva eleição,  
observando-se no que forem aplicáveis as 
disposições desta lei sôbre o registro do. partidos. 

§ 5º O candidato poderá designar delegados e 
fiscais que o representem nas atos eleitorais. –  Attilio 
Vivacqua. – Arthur Santos. – João Vilasbôas. 

 
EMENDA N° 49 

 
Acrescente-se ao Capítulo I da Titulo I,onde 

convier: 
Art. Não se considera atividade político 

partidária, para o efeito do artigo 96, III da 
Constituições subscrição do requerimento 
mencionado no artigo 43, feita por eleitor que estiver 
no exercício do cargo de juiz. 

Justificação das emendas 48 e 49 
O regime de candidaturas avulsas ou 

independentes adotado pelos paises de vida 
tradicional, como os Estados Unidos, encontra o 
melhor apôio na doutrina e na experiência, e atende, 
em perfeita conciliação com o sistema de 
representação proporcional dos partidos, aos 
princípios democráticos e humanos da nossa 
Constituição, 

garantidores da liberdade de convicção religiosa, 
filosófica e política, em suma, da liberdade de 
consciência (art. 141, §§ 7º e 8º). 

Ésse regime, a cuja adoção a emenda visa, 
vigorou entre nós, com o Decreto nº 21:076, de 24 de 
fevereiro de 1932 e Lei nº 48, de 4 de maio de 1935, 
nos arts. 58 e 84, respectivamente. 

O Decreto-lei nº 7.586, de 28 de maio de 1945 
afastou-se do seu modêlo, que foi incostestàvelmente 
a Lei nº 48, de 1935, por  entender. conforme se 
verifica na exposição de motivos que a precede na 
publicação da Imprensa Nacional, que essa espécie 
de candidatos ocasiona dispersão de votos. 

No entanto o candidato avulso tem grande 
número de defensores e da maior autoridade. A 
comissão de magistrados e juristas que o Governo 
nomeou para organizar um anteprojeto, de lei eleitoral 
e que se compunha de três atuais ministros do 
Supremo Tribunal Federal: José Linhares, Antônio 
Carlos Lafayette de Andrade e Hahnemann 
Guimarães, do Desembargador Vicente Piragibe e do 
juris-consultor José de Miranda Valverde, assim se 
manifestou a respeito 

“A arregimentado partidária não deve ser o 
resultado de imposição legal, mas o das preferência 
livremente manifestadas pelos eleitores. Não 
compete a lei obrigar o eleitor a se filiar a partidos, 
mas êstes é que devem conquistá-lo pelo seu 
programa e pela confiança que inspirem seus 
diretores”. 

Não é outra a opinião do Desembargador Mário 
Guimarães, presidente do Tribunal de Justiça de São 
Paulo, que também presidiu o Tribunal  Regional de 
Justiça Eleitoral, no regime anterior a 10 de novembro 
de 1937. Falando sôbre problemas atuais do Brasil, 
em um almôço de confraternização dos ex alunos da 
Faculdade do Direito da Universidade de São Paulo 
assim se exprimiu S. Ex.ª: 

“Para determinar o apararecimento de partidos, 
a lei eleitoral obrigou todo eleitor a votar 
necessàriamente dentro de uma legenda. 

Mostra Roberto Lucifero num interessante 
estudo sôbre o Direito Eleitoral no Estado moderno, 
que foi a paritocrácia, decorrente de eleições dos 
listas obrigatòriamente partidárias, que lançando, 
após  
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a guerra de 1918, vários países a anarquia, 
preparou o advento, como reação, do fascismo na 
Itália e do nazismo na Alemanha, deixando a 
França, desgovernada a mercê do inimigo. As mais 
modernas leis eleitorais já estão repudiando êsse 
sistema e a. Inglaterra, sempre cautelosa, nunca o 
praticou. Eis por que eu disse que a nossa 
indumentária democracia já foi talhada por figurinos 
velhos”. (“O Estado de São Paulo”, de 17-8-1947). 

Gomes de Castro, uma das nossas maiores  
autoridades em assuntos eleitorais, também é 
francamente favorável ao candidato avulso. A página 
40 do seu livro “A lei Eleitoral Comentada” assim se 
manifestou: 

“Estamos, porém de inteiro acôrdo com a 
opinião manifestada pela comissão que elaborou o 
enteprojeto. Os partidos artificialmente 
organizados, ao em vez de serem o fator da eleição 
de seus candidatos, terão os votos que o prestígio 
destes lhe proporcionarem. O candidato avulso 
merece a nossa simpatia por ter surgido como uma 
reação aos cambalachos políticos, aos candidatos 
incluídos em chapas partidárias por influências 
alheias ao seu prestígio eleitoral, e por constituir 
uma homenagem à realidade do voto. Se é 
vantagem não dispersar votos, o ideal seria o alvitre 
totalitário de um partidos único. Mas ao em vez 
dessas soluções simplistas, devia-se continuar a 
permitir o registro de candidatos avulsos, embora 
exigindo para êsse registro um requerimento 
assinado por um número mais elevados de 
eleitores, dois a cinco mil, por exemplo”. 

Está, pois a emenda muita bem amparada 
sob o ponto de vista doutrinário. Quanto 
ao aspecto constitucional, não vemos 
igualmente o que se lhe possa opor. 
O art. 56 da Constituição que trata da 
eleição para a Câmara dos Deputados, 
dispõe o seguinte: 

A Câmara dos Deputados compõe-se 
de representantes do povo eleitos, segundo o 
sistema de representação proporcional pelos 
Estados pelo Distrito Federal e pelos Território. 

E para mostrar que não tem 
preferência por qualquer sistema de repre- 
 

sentação proporcionaI, acrescenta o art. 134: 
"O sufrágio é universal e direto; o voto é 

secreto; e fica assegurada a representação 
proporcional dos partidos políticos nacionais, na 
forma que a lei estabelecer" 

A permissão de candidatos avulsos não tira ao 
sistema o caráter de proporcional, de vez que tais 
candidatos só se podem eleger pelo cociente eleitoral 
e, portanto, com a mesma fração ponderável de 
opinião com que conseguem eleger-se os candidatos 
partidários. Ao contrário, são êstes que se podem 
eleger, em segundo turno com muito menor número 
de votos do que aqueles. 

Sampaio Dória, com a sua grande autoridade 
combateu, numa impressionante argumentação, a 
apresentação de candidatos exclusivamente por 
partidos. 

Depois de assinalar que os casos de eligibilidade 
são os previstos na Constituição conclúe que o art. 39 do 
Decreto-lei nº 7.986, contraria os preceitos 
constitucionais. Êsse dispositivo é reproduzido pelo art. 
43 do projeto, que assim dispõe: "Sòmente podem 
concorrer as eleições candidatos registrados por partidos 
ou alianças de partidos ou alianças de partidos''. 

"Concorrer as eleições – escreve o eminente 
jurista – é exercer o direito de ser eleito, Sòmente 
podem concorrer às eleições os elegíveis. 

Mas quem? 
Os candidatos registrados por partidos 

políticos, diz a lei ordinária. 
Logo, votos dados a quem não esteja registrado 

por partido político, são nulos, tal como se fôsse 
inelegível o brasileiro nato eleitor, com a idade da lei, e 
fora das hipóteses de ineligibilidade dos arts. 139 e 
140... E' verdade que a Constituição assegura a 
elegibilidade a todo brasileiro nato, eleitor, com a idade 
exigida, excetuados apenas os que especifica nos arts. 
139 e 140. E entre êstes,não figura a condição de 
registro por partido. Êste registro não é nem por 
inferência, nem por dedução, condição constitucional 
para a elegibilidade. O não registro, ou o.registro 
irregular do brasileiro, eleitor, com a idade legal, não é 
exceção ou ressalva à elegibilidade de ninguém. 

O art. 39, pois, do Decreto-lei número 7.586, de 
28 de maio de 1945, embora lei integral anterior à 
Constituição, ficou por esta revogado. Não 
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estaria se pudesse a lei ordinária acrescentar caso 
novo de inelegibilidade aos que a Constituição expôs 
mas ninguém subscreveria o absurdo de poder a lei 
ordinária diminuir a extensão constitucional da 
elegebilidade. 

Entrará por uma tangente supor que a lei 
ordinária mais não fez que regular, para a boa 
disciplina dos pleitos eleitorais, quando exigiu o 
registro dos candidatos, normas da Constituição. 

Ninguém contesta êste papel da lei ordinária. 
Podem as leis .ordinárias regular as eleições, 
estabelecendo-lhes o processo do exercício dos 
direitos políticos. 

"Nunca, porém, restringi-los a pretexto de 
regulamentá-los. Regular não é abolir. O processo é 
meio de realizar o que regula. Nunca meio de impedir 
o que. discipline. Sempre que restrinja, como exigir 
condições de exercício acima da vontade do titular do 
direito, a lei ordinária jamais, estaria regulando, mas 
exorbitando, mas impossibilitando, mas suprimindo". 

Ora, o registro de qualquer cidadão, elegível 
pela Constituição, depende da aquiescência do 
partido que o registre, depende do acôrdo de seus 
órgãos diretores e; às vêzes, de arbítrio de seu chefe 
supremo, depende, em suma, de vontade que o 
candidato terá de captar, de aliciar, de obter 
concordância. 

Mas, nem sempre, está o cidadão elegível nas 
boas graças dos partidos, ou. dos. seus. chefes, mais 
ou menos capitães. E, quando .não logre essas boas 
graças, esta aqueescência, a concordância de 
vontades alheias, não poderá receber votos válidos, 
como se fôsse inelegível, e, mais ainda, pode vir a ser 
pôsto na rua, se não fôr ainda obrigado a. restituir os 
subsídios, que recebeu pelos trabalhos que prestou á 
Nação. 

Eis a lei ordinária a.tornar nulos os votos livres 
dados a cidadãos elegíveis. pela Constituição, a 
cidadãos com o direito constitucional incontroverso, 
líquido e certo, de receber votos de seus 
condidadãos. 

Logo, lei atrevidamente inconstitucional e, pois, 
lei inaplicável pelos„ juízes ou tribunais. 

O registro pode ser estabelecido pela lei que 
processe as eleições mas nunca em têrmos de 
invencibilidade pelo candidato, como exigindo 
condição que independa ou possa independer, de sua 
vontade. A acessibilidade do registro a quem quer que 
a Constituição declare elegível, é o limite natural da 
 

lei ordinária, quando regulamente o preceito 
constitucional da elegibilidade. 

Ou, então, é ficar a gente.a serviço de leis que 
restrinjam direitos individuais, garantidos pela 
Constituição ao direito de ser eleito. É, em 
suma,desrespeitar a. Constituição, ou não querer 
entendê-la, quando o dever é, quem o não sabe? 
cumpri-la acima de tudo e de todos". 

A. Constituição assegura a inviolabilidade da 
liberdade de consciência (art. 141, § 7º) e prescreve: 
que ninguém será privado de nenhum.de seus 
direitos, por motivo de convicção religiosa, filosófica 
ou .política (artigo 141, § 8º). 

É uma grave restrição a êsses direitos, -que .se 
incluam entre os direitos fundamentais do homem, a 
obrigatoriedade de votar sob uma legenda partidária 
e, portanto, em submeter-se o cidadão a idéias 
politicas, filosóficas ou religiosas contrárias ou 
estranhas às suas convicções. 

Dentro do regime de candidaturas 
exclusivamente partidárias e com o voto obrigatório, 
haverá uma inevitável violação do princípio 
democrático e da liberdade de consciência que 
deixará de existir ou será sacrificada quando se tornar 
impraticável o seu exercício no terreno político. 

Estas Considerações assumem particular 
relêvo com relação aos juízes, os quais, estando 
proibidos de exercer qualquer atividade político-
partidária (art. 96, III, da Constituição Federal) 
não.podem, pois filiar-se a partidos ou promover a 
organização dêstes, de acôrdo com suas convicções. 

A subscrição de um pedido de apresentação de 
candidato avulso, por magistrados, escapa, 
certamente, a essa proibição constitucional. Daí, a 
emenda acima formulada declarando que não se 
considera atividade político partidária, para o efeito do 
art. 96, IIl, da Constituição a assinatura do 
requerimento mencionado no art. 43, feita por , eleitor 
que estiver no exercício do cargo de juiz. 

A instituição das candidaturas avulsas ou 
independentes não prejudica o desenvolvimento do 
sistema partidário, mas ao revés,  
eliminam-se os motivos das.reações 
tão.vivas.e.generalizadas contrárias á oligarquia e 
ditadura dos partidos, imprimindo-se à organização e 
atividades dêstes o prestígio e autoridade que devem 
ter, de organizações democráticas fundadas na 
espontaniedade da vontade popular. – Attilio 
Vivacqua. 
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EMENDA Nº 50 
 

Ao art. 46. Substitua-se pelo seguinte: "Nas 
eleições que obedecerem ao sistema proporcional 
não poderá qualquer partido registrar, na mesma 
circunscrição, candidatos já registrado". 

 
Justificação 

 
Tais são os inconvenientes do registro de um 

candidato por mais de um partido, que a lei procura 
saná-los por diversos modos, todos êles 
considerados imperfeitos na prática. Agora, o projeto 
veio tirar tôda a utilidade que para os partidos possa 
ter êsse registro, estabelecendo no art. 46, § 9º que 
só aproveitará ao partido que primeiro tiver 
registrado o candidato. De modo que se 
estabeleceria uma modalidade de voto na qual o 
eleitor votava em um candidato, mas com isso dava 
um voto a outra legenda.É melhor acabar com o 
duplo registro do que recorrer a expedientes 
inaceitáveis. – Attilio -Vivacqua. 

 
EMENDA Nº 51 

 
Ao art. 50 acrescente-se o seguinte 

parágrafo: 
Parágrafo – Se a cédula contiver o nome do 

candidato avulso, apurar-se-á o voto sómente em 
seu favor. Quando porém estiver registrado 
também sob legenda partidária tais votos somar-
se-ão para efeito da colocação do candidato e 
para a legenda respectiva: 

 
Justificação 

 
Mero ato de justiça somar os votos 

preferenciais recebidos pelos candidatos. Os votos 
preferenciais sob legendas, entretanto, não serão 
somados aos avulsos. É óbvio. 

Sala da Comissão, 22 de setembro de 1947. 
– Carlos Prestes. 

 
EMENDA Nº 52 

 
Ao art. 50. Substitua-se os §§ 1º, 2º e 3º pela 

seguinte: 
"§ 1º Se. aparecer cédula sem legenda,  

o voto é contado para o partido a que  
pertencer o candidato mencionado em primeiro lugar  
na cédula. Tal voto aproveitará também a êsse 
candidato". 

"§ 2º Se aparecer na cédula  
com legenda nomes de mais de um candidato, 
considerar-se á escrito o do primeiro, se pertence- 
 

rem todos á mesma legenda ou partido; em caso 
contrario, aplicar-se-á a regra do § 3º". 

§ 3º Se a cédula contiver legenda e nome de 
candidato de outro partido ,apurar-se-á o voto sómente 
para o partido cuja legenda constar da cédula". 

 
Justificação 

 
As emendas sugeridas aos §§ 1º e 3º são de 

simples redação, no intuito de tornar bem claro o 
pensamento do legislador. A emenda, porém, ao § 2º tras 
uma inovação á regra firmada pelo § 2º do Decreto-lei nº 
7.586 e agora reproduzido no projeto. Por aquêle 
dispositivo, não se esclarecia o caso de ser de outro 
partido justamente o mencionado em primeiro lugar na 
cédula. No entanto, não se deve deixar à interpretação 

dos exegetas ponto tão importante da lei. E' por isso que 
procuramos tornar claro o voto expresso pela maneira 
indicada no § 2º do art. 50. Isso evitará que candidatos 
pouco escrupulosos incluam na chapa, que contem o seu 
nome, o de um outro candidato, que gose de maior 
popularidade no local onde mandar distribuir cédulas em 
tais condições. – Attilio Vivacqua. 

 
EMENDA Nº 53 

 
Ao art. 50. 
Acrescente-se, in-fine: 
"ou tratando-se de candidato avulso, apenas o 

nome dêste". 
 

Justificação 
 

É um acréscimo necessário, se .fôr aceita a 
emenda em que propomos a permissão do registro de 
candidatos avulsos. – Attílio Vivacqua. 

 
EMENDA Nº 54 

 
Ao § 2º do art. 50: 
Sejam eliminadas as palavras:  
"com legenda". 
 

Justificação 
 

Sendo admitido o candidato avulso a regra do § 
2º deve ser ampliada de modo a abranger essa espécie 
de candidatos, – Attílio Vivacqua. 

 
EMENDA Nº 55 

 
Ao § 3º do art. 50: 
Redija-se do seguinte modo: 
3º – Se a cédula contiver uma  

legenda e mencionar em pri- 
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meiro lugar nome de candidato avulso ou registrado por 
outro partido, apurar-se-á o voto para o partido cuja 
legenda constar da cédula. 

 
Justificação 

 
Pela redação constante do projeto, pode 

parecer que a simples menção de um candidato 
estranho á legenda impediria que se contasse o 
voto dado ao candidato dessa legenda, 
mencionado em primeiro Lugar. Dando o projeto 
preferência ao nome mencionado em primeiro 
lugar e sendo esse nome o de candidato 
registara do sob a legenda que consta da cédula 
nada justificaria que não se conte Para êsses 
candidatos o voto. A emenda visa esclarecer o 
pensamento que ditou a regra fixada pelo § 3º do 
artigo 50 do projeto. – Attilio Vivacqua. 

 
EMENDA Nº 56 

 
Ao art. 51: 
Substitua-se pelo seguinte: 
Art. 151 – Determina-se o quociente eleitoral 

dividindo-se o número de votos válidos apurados, 
entre os quais se influem os em branco, pelos 
lugares a preencher em cada circunscrição 
eleitoral, desprezada, a fração se igual ou inferior 
a meio, equivalente a um, se superior". 

Parágrafo único – Estará eleito pelo 
quociente eleitoral todo candidato avulso que 
alcançar esse quociente". 

 
Justificação 

 
E' outra emenda que se tornou necessária 

para indicar o meio de eleger-se o candidato 
avulso. Admitido o registro dêste, a, emenda 
estará justificada por si mesma. – Attílio Vivacqua. 

 
EMENDA Nº 57 

 
Ao art. 51 dê-se a seguinte redação: 
Art. 51 – O sistema de representação 

proporcional obedecerá o seguinte processo: 
a) – divide-se o total de votos de  

cada candidato avulso, ou 'partido, 
sucessivamente por tantos divisores,  
em ordem crescente e a começar  
de 1, quantas forem as vagas a preencher; 
 

b) – as vagas serão atribuídas aos candidatos 
e partidos na ordem crescente dos quocientes que 
obtiverem; 

c) – o total de votos dos candidatos avulsos 
será dividido uma só vez pelo divisor 1. 

 
Justificação 

 
Êsse sistema é o denominado de Hondt, 

aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça 
em seu parecer sôbre as emendas apresentadas. 
Apenas a Comissão não disse qual o processo de 
sistema mandado obedecer. Dai êste substitutivo. 

Realmente o sistema de Hondt é o que, 
permite mais aproximada proporcionalidade 
eleitoral. Por ser conhecido; desnecessário se torna 
exemplificar as seus méritos sôbre os demais. 

Por êsse sistema é possível obter uma 
proporcionalidade justa da qual se beneficiam todos 
os partidos e candidatos avulsos que participem do 
pleito, sem, exceção. – Carlos Prestes. 

 
EMENDA Nº 58 

 
Ao art. 59 dê-se a seguinte redação: 
Art. 52 – Havendo mais de um candidato 

registrado pelo mesmo partido considerar-se-ão 
eleitos tantos dêles, na ordem de votação nominal, 
que cada um tiver recebido, quantos os quocientes 
partidários indicar, 

§. 1º – O candidato contemplado em mais de 
um quociente partidário considerar-se á eleito sob a 
legenda em que tiver obtido maior votação. Se eleito 
como candidato avulso como' tal será diplomado. 

§ 2º – Em caso de empate haver-se-á por eleito o 
candidato mais idoso, 

§ 3º – Em caso de empate de dois partidos ou de 
um partido e um candidato avulso a vaga, disputada 
será, atribuída ao partido cujo candidato a ser 
beneficiado com a vaga for mais idoso. 

 
Justificação 

 
O sistema acima enunciado é o conhecido como 

sistema de Hondt. Em seu pracer a Comissão de 
Constituição e Justiça opinou favorávelmente a sua 
aceitação com relação aos restos. Pelas vantagens de 
simplicidade que oferece a proporcionalidade que 
possibilita estimar, propomos seja o que regule a 
representação integral. — Carlos Prestes.' 
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EMENDA Nº 59 
 

Ao art. 52. Transponha-se êsse artigo para 
depois do art. 53, com a seguinte redação: "Estão 
eleitos tantos candidatos registrados por um partido 
quantas o respectivo quociente partidário indicar, na 
ordem de votação nominal que cada um tenha 
recebido". 

 
Justificação 

 
A transposição destina-se a evitar que se fale 

em quociente partidário, antes de ser definido o que 
a lei entende como taI. A modificação da redação 
visa fazer desaparecer a suposição de que o geral é 
só haver um candidato registrado, pois o artigo, tal 
como está, no projeto e já estava no Decreto lei nº 
7.586, começa assim: "Havendo mais de um 
candidato registrado... Ora, tendo os partidos a 
faculdade de registrar tantos candidatos quantos 
forem os lugares a preencher, não é de supor que 
nao usem dessa faculdade e que se limitem a 
registrar apenas sérios embaraços á aplicação do 
sistema proporcional e por isso não deve ser 
permitido quanto mais presumido como regra". – 
Attílio Vivacqua. 

 
EMENDA Nº 60 

 
Ao art. 55. Suprima-se. 
 

Justificação 
 

Esta emenda decorre da que apresentamos ao 
art. 46. Não sendo permitido o registro de um 
candidato por mais de um partido, não poderá, haver 
candidato eleito por mais de um quociente. – Attílio 
Vivacqua. 

 
EMENDA Nº 61 

 
Ao art. 60. Em vez de "30 dias" diga-se 

"quarenta dias". 
 

Justificação 
 
Sendo o alistamento encerrado 60 dias 

antes da eleição, bastam vinte dias para o 
despacho do requerimento de qualificação e 
inscrição dos retardatários. Tratamos, em 
emenda no artigo 34, da publicação da lista 
geral dos eleitores trinta dias antes da eleição, 
e agora não podemos deixar de providenciar 
para que medeie o prazo de dez dias entre o 
encerramento do alistamento e a publicação da 
lista de eleitores. – Attilio Vivacqua. 

 

EMENDA Nº 62 
 
Ao parágrafo único do art. 60. Substitua-se 

"juizes eleitorais" por "presidentes das juntas 
eleitorais". 

 
Justificação 

 
Todos os juízes eleitorais serão presidentes de 

juntas eleitorais, mas pode haver presidentes de 
juntas que não sejam juízes eleitorais. Como as 
juntas eleitorais são apenas juntas apuradoras ou 
melhor, contadoras de votos, não podem deixar de 
conhecer o nome dos candidatos registrados, cujos 
votos têm de contar. – Attílio Vivacqua. 

 
EMENDA Nº 63 

 
Ao § 2º do art. 62. Redija-se da seguinte 

forma: "Da distribuição dos eleitores por seções 
caberá reclamação dêstes ou dos delegados de 
partidos ao juiz eleitoral; e, da decisão dêste, 
recurso, interposto dentro de 48 horas, para o 
Tribunal Regional". 

 
Justificação 

 
A emenda apenas visa tornar claro que ao 

eleitor também assiste o direito de recorrer da 
inclusão do seu nome em seção que não seja próxima 
a sua residência ou que ofereça inconveniente, que é 
possível remediar. Dizemos tornar mais claro, porque 
mesmo não estando os eleitores incluídos entre os 
que podem recorrer, êles podiam se valer do art. 117. 
Mas já que se está tratando do recurso não é demais 
mencionar o principal interessado na sua 
interpretação. – Attílio Vivacqua. 

 
EMENDA Nº 64 

 
Substitua-se no art. 62 a locução "mais de 300 

eleitores", por mais de 400 eleitores". 
 

Justificação 
 

É de conveniência se mantenha o número de 
400 eleitores previsto na lei anterior, porquanto a sua 
redução para 300 dificultará extraordináriamente a 
localização das seções que serão muito aumentadas. 
No Distrito Federal; segundo depoimento do presidente 
do Tribunal Regional, apesar de terem sido requisitadas 
salões de cinema, entradas de edifícios de 
apartamentos, clubes, salas de visitas de residências 
particulares e até prédios desabitados, imensas foram 
as dificuldades encontradas para localizar as 1.512 
seções nas últimas eleições. 
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Aumentar o número dessas seções é 
determinar maiores atrapalhos e dificuldades. 

E não é só: essa alteração trará outros 
embaraços como o aumento e maior demora dos 
trabalhos de apuração e ainda acréscimo de 
despesas como a constração de urnas gabinetes 
indevassáveis, etc. 

Sala das Sessões, 24-9-47. – Dario Cardoso. 
– João Villasbôas. – Alfredo Neves. – Sá Tinoco. 

 
EMENDA Nº 65 

 
Acrescente-se ao art. 63 o seguinte parágrafo: 
§ 3º. Não serão considerados erros a simples 

omissão ou troca de letra, desde, que evidente o 
equívoco. 

 
Justificação 

 
Nos casos previstos na emenda, é justo não 

se exigir providência tendente a sanar o equívoco, 
dada a sua insignificante importância. 

Sala das Sessões, em 24 de setembro de 
1947. – Dario Cardoso. Joo Villasbôas. – Alfredo 
Neves. – Sá Tinoco. 

 
EMENDA Nº 66 

 
Dar a seguinte redação aos §§ 1º e 2º do 

artigo 65. 
§ 1º. Não podem ser nomeados presidentes e 

mesários. 
a) os candidatos e seus parentes ainda que 

por afinidade, até o Segundo grau, inclusive; 
b) os membros de diretórios de partido político; 
c) as autoridades e a gentes policiais, bem 

como os funcionários no desempenho de cargos de 
confiança do executivo. 

§ 2º. Serão, de preferência, nomeados os 
diplomadas em profissão liberal, os professôres, os 
diplomatas e os serventuários de Justiça, devendo 
ser evitada a nomeação de membros do ministério 
Público, de cidadãos que não forem eleitores na 
zona e dos que pertencerem aos órgãos do serviço 
eleitoral. 

Sala das Sessões, em 3 de setembro de 1947. 
– Eteivino Lins. – Ferreira de Souza. 

 
EMENDA Nº 67 

 
Redija-se assim o § 5º do art. 65: § 5º.  

Os nomeados que não declararem a  
existência de qualquer dos 
 

impedimentos acima referidos eu os juízes eleitorais 
que não atenderem a reclamações procedentes, 
incorrem na pena estabelecida pelo art. 125 nº 21 

Sala das Sessões, em 30 de setembro de 
1947. – Etelvino Lins. – Ferreira de Souza. 

 
EMENDA Nº 68 

 
Acrescente-se o seguinte logo depois do art. 

65: 
Art... Da nomeação de mesa caberá 

reclamações para o juíz eleitoral, dentro do prazo de 
48 horas 

Parágrafo único. – o partido que não houver 
reclamado contra a composição da mesa, não 
poderá argüir, sob êsse fundamento, a nulidade da 
seção respectiva. 

Sala das Sessões, em 30 de setembro de 
1947. – Etelvino Lins. – Ferreis de Souza. 

 
EMENDA Nº 69 

 
Acrescente-se ao final do § 4º do art. 66 o 

seguinte: 
"caso não possam ser aproveitadas a urna e 

as fôlhas de votação correspondentes àquela mesa". 
 

Justificação 
 
Desde que se possam aproveitar as fôlhas de 

votação e a urna da seção que deixar de funcionar, não 
se devo deixar de fazê-lo, a fim de não sobrecarregar 
de trabalho inútil os componentes da mesa perante a 
qual votaram os eleitores com a tomada dos votos em 
separado. De mais a mais a votação em separado dá 
não raro margem a enganos e irregularidades, o 
proveitamento da urna é igualmente útil sôbre evitar 
confusão no momento da apuração. 

Em 22 de setembro de 1947. – Dario Cardoso. – 
João Villasbôas. – Alfredo Neves. – Francisco Sá Tinoto. 

 
EMENDA Nº 70 

 
Ao art. 68 nº 6. Subsititua-se "assinatura" por 

"rubrica". 
 

Justificação 
 
A emenda visa uniformizar as disposições dos 

arts. 68, nº 6 e 48, nº 1. Êste diz que assegura o 
sigilo do voto o "uso de sobrecartas  
oficiais uniformes, opacas, e rubricadas  
pelo presidente da mesa receptora, à medida 
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que forem entregues aos eleitores". Ao passo que o 
nº 6 do art. 68 dispõe: "autenticar, com sua 
assinatura as sobrecartas oficiais". Evidentemente, 
os dois dispotivos se referem ao mesmo ato e a 
emenda propõe para ambos a mesma expressão: 
rubrica. – Attilio Vivacqua. 

 
EMENDA Nº 71 

 
Ao art. 69, § 4º. Em vez de "cinco dias" diga-

se "quarenta e oito horas". 
 

Justificação 
 
O prazo mencionado nesse parágrafo provém 

necessàriamente de um descuido pois não se 
compreende como os secretários, que são 
nomeados até 72 horas antes da eleição (art. 65), só 
possam alegar os motivos justos para não aceitar 
essa nomeação cinco dias antes da eleição isto é, 
muito antes de serem nomeados. – Attillio Vivacqua. 

 
EMENDA Nº 72 

 
Ao art. 69, § 2º. Acrescentar a letra d) assim 

redigida: "assinar as fôlhas de observações dos 
fiscais e delegados de partido sôbre as votações". 

 
Justificação 

 
Essa atribuição é conferida aos secretários 

pelo art. 115 do projeto e aqui cabe mencioná-la. Na 
emenda seguinte diremos qual dos secretários terá 
essa atribuição. – Attilio Vivacqua. 

 
EMENDA Nº 73 

 
Ao art. 69, § 3º. Acrescente-se, depois da letra 

b, c d). 
 

Justificação 
 
A Justificação foi feita na emenda anterior. – 

Attilio Vivacqua. 
 

EMENDA Nº 73-A 
 
Ao art. 70. Acrescentar, depois de "cada 

partido", as palavras: "ou candidato avulso". 
 

Justificação 
 
Admitido o candidato avulso, não pode ser 

negada a essa espécie de candidatos a faculdade de 
nomear fiscais. – Attilio Vivacqua. 

 
EMENDA Nº 73-B 

 
Ao art. 71. Eliminem-se as palavras: "de 

partidas". 

Justificação 
 
Visa a emenda tornar mais ampla a 

concessão, de modo a abranger os fiscais dos 
candidatos avulsos. – Attilio Vivacqua. 

 
EMENDA Nº 74 

 
Ao parágrafo único do art. 72. Substitua-se 

pelo seguinte: "O material de que trata êste  
artigo deverá ser remetido, por protocolo,  
ou pelo correio acompanhado de uma relação,  
ao pé da qual o destinatário declarará o  
que receber, e como o recebeu, e porá sua 
assinatura". 

 
Justificação 

 
Achamos inconveniente a providência 

sugerida na melhor intenção pelo parágrafo único  
do art. 72 do projeto. Querendo evitar que eleitores 
deixem de votar por falta de material permite  
êsse parágrafo que votem em qualquer sobrecarta  
a critério do presidente da mesa. Mas o próprio 
projeto, no art. 49, diz que o sigilo do voto  
é assegurado por meio do uso de sobrecartas oficiais 
uniformes. Ora não poderá haver uniformidade,  
se forem usadas sobrecartas, diferentes, nem  
meio de evitar a quebra do sigilo do voto dos 
eleitores que votarem em,tais sobrecartas 
improvisadas. A providência que a emenda sugere, 
ao contrário, se impõe para salvar a 
responsabilidade tanto de quem remete como de 
quem recebe o material para as eleições. – Attilio 
Vivacqua. 

 
EMENDA Nº 75 

 
Transforme era § 1º o parágrafo único  

do art. 72 e acrescentando-lhe o § 2º assim  
redigido: 

Compete ao juiz eleitoral examinar em 
presença dos fiscais e delegados de partidos, as 
urnas e lacrá-las, enviando-as em seguida, aos 
presidentes das mesas receptoras. 

 
Justificação 

 
A providência de entregar-se aos juízes 

eleitorais a tarefa de examinar e vedar as urnas  
é de grande alcance, porquanto afasta os 
inconvenientes de chegarem elas, como 
freqüentemente acontece, ao seu destino com  
os selos e tiras de violação arrancados pelo atrito 
com outras cargas nas viagens, muitas vêzes  
longas, dando a falsa impressão de terem sido 
violadas. 

Sala das Sessões, em 22 de setembro de 
1947. – Dario Cardoso. – João Villasbôas. – Alfredo 
Neves – Francisco Sá Tinoco. 
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EMENDA Nº 76 
 
Ao § 1º do art. 73: Acrescente-se, depois de 

"candidato registrado", o seguinte: "ou de candidato 
avulso". 

 
Justificação 

 
A emenda é resultante da admissão, que 

propomos, do registro de candidato avulso. – Attilio 
Vivacqua. 

 
EMENDA Nº 77 

 
A. art. 73. Reuna-se em um só parágrafo os 2º 

e 3º, com a seguinte redação: 
"§ 3º. Quando se proceder a diversas eleições 

no mesmo dia, a votação se fará em cédula para 
cada eleição, sendo tôdas as cédulas encerradas em 
uma só sobrecarta". 

 
Justificação 

 
Trata-se de uma simples emenda de redação 

visando simplificar o texto da lei. – Attilio Vivacqua. 
 

EMENDA Nº 78 
 
Art. 74, § 2º – Acrescente-se no fim: 
– de parente dêste até o terceiro grau, ou de 

membro de diretório de partido. 
 

Justificação 
 
Um dos maiores abusos verificados, no último 

pleito, nos sertões do Brasil, foi certamente êste de 
ficarem seções localizadas em propriedade ou 
habitação de parentes de candidatos ou de membros 
de diretório de partido local, porque a lei era omissa 
a respeito. 

Foi grande o constrangimento do eleitorado do 
partido contrário ao parente do candidato ou do 
membro do diretório. Muitos deixaram de 
comparecer à habitação ou propriedade, receiando 
qualquer ocorrência grave. 

Prestará enorme serviço a causa democrática 
o legislador que aprovar a emenda acima e que 
também consignar entre as nulidades da votação a 
violação do preceito. 

Sala das Sessões do Senado Federal, em 24 
de setembro de 1947, – Dario Cardoso. – João 
Viliasbôas. – Alfredo Neves. – Francisco Sá Tinoco. 

 
EMENDA Nº 79 

 
Ao art. 77, acrescente-se, depois de "cada 

partido", o seguinte: "ou de candidato avulso". 

Justificação 
 
A mesma da emenda nº 73-A. – Attilio 

Vivacqua. 
 

EMENDA Nº 80 
 
Ao § 3º do art. 77. Redija-se desta forma: 
"§ 3º. Os fiscais poderão ser substituídos no 

curso dos trabalhos eleitorais pelas mesmas pessoas 
que os investiram dessa qualidade". 

 
Justificação 

 
A emenda sugere uma redação mais ampla 

para abranger o fiscal do candidato avulso. – Attilio 
Vivacqua. 

 
EMENDA §º 81 

 
Art. 78. Substitua-se pelo seguinte: 
"Não será permitido: 
a) oferecer trocar arrebatar ou inutilizar 

cédulas do local onde funcionar a mesa e nas  
suas imediações, dentro de um raio de cem  
metros; 

b) revistar eleitores, para apreensão de 
cédulas, no dia do pleito; 

c) conservar, em concentração, no interior de 
habitação ou propriedade, grupo de eleitores, ou 
conduzí-Ios, sob vigilância, às seções em que 
deverão votar. 

§ 1º Comunicada a qualquer presidente de 
mesa a ocorrência, por delegado de partido, fiscal ou 
eleitor, caberá aquêle tomar imediatamente as 
providências que o caso exigir, fazendo sempre 
consignar em ata o nome do infrator para a 
competente ação do Ministério Público. 

§ 2º A fôrça armada conservar-se-á a cem 
metros de distância do lugar da votação e nêle não 
penetrará sem ordem do presidente da mesa à 
disposição do qual se achar. 

 
Justificação 

 
A emenda acima visa evitar os abusos que 

menciona, já tão comuns nos dias de eleição, 
representando um espetáculo deprimente para a 
nossa educação cívica, nas localidades do interior. 

Todos dizem que a lei só proíbe, atualmente 
"oferecer" ficando o infrator na certeza de que não 
será sequer processado. 

É a vez, agora, do legislador providenciar 
contra isso. 

Sala das Sessões, em 27 de setembro de 
1947. – Dario Cardoso. – João Villabôas. – Alfredo 
Neves. – Sá Tinoco. 
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EMENDA Nº 82 
 
Ao art. 79. Seja suprimido, in fine, o seguinte: 

"de partidos". 
 

Justificação 
 
Visa a emenda abranger também os fiscais de 

candidatos avulsos. 
Attilio Vivacqua. 
 

EMENDA Nº 84 
 
Art. 81 – 
Substitua-se, no final, "dezessete horas e 

quarenta e cinco minutos" por "dezoito horas". 
 

Justificação 
 
Muito mais acertado será o encerramento às 

dezoito horas do que na hora atualmente consignada 
na lei. 

No interior, os relógios são acertados pelos 
rádios, às dezoito horas, todos os dias. 

Sala das Sessões, em 27 de setembro de 
1947. – Dario Cardoso, – João Villasbôas. – Alfredo 
Neves. – Sá Tinoco. 

 
EMENDA Nº 85 

 
Ao nº 2 do art. 82. Seja suprimido in fine, o 

seguinte: "de partidos". 
 

Justificação 
 
A mesma da emenda nº 82. – Attilio Vivacqua. 
 

EMENDA Nº 86 
 
Ao nº 3 do art. 82. Altere-se do seguinte modo 

a redação: "Achando-se em ordem o título e não 
havendo dúvida sôbre a identidade do eleitor o 
presidente da mesa o convidará a lançar na  
fôlha de votação sua assinatura por extenso, 
entregar-lhe-á depois de rubricada uma sobrecarta 
aberta e vazia e fá-lo-a passar ao gabinete 
indevassável, cuja porta ou cortina será cerrada em 
seguida". 

 
Justificação 

 
É uma emenda de redação que tem por  

fim chamar a atenção do presidente da mesa para  
a rubrica da sobrecarta, condição essencial para  
a sua verdade. Também procura a emenda por o 
texto da lei em hamonia com que se pratica de fato. 
Exige o projeto como já exigia o Decreto-lei número 
7.586, (art. 80 nº 3), que o eleitor lance na fôlha  
de votação a sua assinatura usual. Mas como o título 

eleitoral não oferece outro meio de identificação que 
não a assinatura do eleitor e esta aí se encontra por 
extenso, exigem geralmente os presidentes da mesa 
que o eleitor lance a sua assinatura de acôrdo com a 
que existe no título. Daí a emenda propor uma 
redação diferente da do projeto. – AttiIio Vivacqua. 

 
EMENDA Nº 87 

 
Art. 83 – 
Em lugar de dizer se "17 horas e 45 minutos", 

diga-se "dezoito horas". 
 

Justificação 
 
E' a mesma da emenda do art. 81. 
Sala das Sessões, em 24 de setembro de 

1947. – Dario Cardoso. – João Villasbôas. – Alfredo 
Neves. – Sá Tinoco. 

 
EMENDA Nº 88 

 
Ao art. 84, letra g). Em vez de "juiz eleitoral da 

circunscrição" diga-se "juiz eleitoral da zona". 
 

Justificação 
 
O Projeto incide no mesmo engano cometido 

pelo Decreto-lei nº 7.586. Circunscrição é tida em 
matéria eleitoral como sinônimo de região, Estado, 
Distrito Federal ou Território, isto é o conjunto de 
zonas em que comprovantes da Federação. Portan- 
está dividido o território das partes to, há diversos 
juízes numa circunscrição e não pode querer o 
projeto que se comunique a todos o resultado da 
eleição e, mais ainda, a remessa da urna e dos 
documentos à junta feita ao juiz eleitoral da zona, e é 
isso eueitoral. Essa comunicação deve ser que 
propõe a emenda. – Attilio Vivacqua. 

 
EMENDA Nº 89 

 
Art. 83. 
Substitua-se "no dia seguinte" por "48 horas 

após o início das eleições". 
 

Justificação 
 
No dia seguinte as eleições, o juiz está sempre 

incapacitado para iniciar as apurações pois o serviço 
referente ao pleito do dia anterior, nos sertões, se 
prolonga até quase o dia imediato. 

Daí muitos dêsses juízes instalarem 
atualmente os trabalhos da junta e, no mesmo 
momento, os adiarem para a manhã seguinte, 
alegando doença. 

O dia de descanço é, pois,  
indispensável, e mesma se destina, à  
viagem dos demais juízes que virão constituir 
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a junta, consoante outra emenda já apresentada. 
Em 2 de setembro de 1947. – Dario Cardoso. 

– João Villasbôas. – Alfredo Neves. – Sá Tinoco. 
 

EMENDA Nº 90 
 
Ao art. 98. Dê-se a seguinte redação: 

"Excluídas as cédulas que incidirem nas unidades 
enumeradas no artigo anterior, separam-se as 
cédulas restantes conforme a eleição a que se 
referem e depois segundo os partidos expressa, ou 
presumidamente mencionados. Contar-se-ão as 
cédulas obtidas pelos partidos, e passar-se-á a 
apurar a votação nominal". 

 
Justificação 

 
A emenda é de simples redação e visa, maior 

concisão e clareza do texto. – Attilio Vivacqua. 
 

EMENDA Nº 91 
 
Ao § 2º dia art. 100. Suprima-se. 
 

Justificação 
 
Consideramos êste ponto de maior relevância 

para a pureza da verificação da verdade eleitoral.  
O disposto nesse parágrafo traz um cerceamento 
dos meios de que dispõe o partido para fiscalizar  
a lisura dos pleitos: As juntas eleitorais funcionam,  
às vezes, em lugares afastados e onde nem sempre 
se pode dispor de pessoal rabilitado para fiscalizar  
a eleição com a eficiência que seria para desejar. 
Isso poderá ser corrigido por ocasião de se tratar  
da parte da apuração que se processa no Tribunal 
Regional. Se fôr conservado o dispositivo do § 2º  
do art. 100, desde que a eleição não tenha sido 
impugnada perante as juntas não poderá também 
ser objeto de decisão do Tribunal Regional. Somos 
contrários a sucessivos recursos, que procrastinam  
a apuração, mas não podemos também ir ao  
ponto de evitar o exame de todos os casos pelo 
Tribunal Regional, tenham ou não sido objeto de 
impugnação perante as juntas eleitorais. – Aftilio 
Vivacqua. 

 
EMENDA Nº 92 

 
Ao § 2º, letra b) do art. 101. Acrescente-se 

depois de "hora legal", "e quando a votação tiver sido 
realizada em dia, hora ou lugar diferentes dos 
designados". 

Justificação 
 
Uma eleição realizada nas condições previstas 

na emenda só pode ter tido o objetivo de impedir o 
comparecimento de determinados eleitores. Se fôr 
renovada essa eleição sòmente com os eleitores que 
compareceram à eleição anulada, estará alcançado 
o fim procurado pela ilegalidade e inútil a repetição 
de uma eleição cujo vício só se pode sanar com a 
possibilidade do comparecimento de todos os 
eleitores. Não incluímos na emenda o caso da 
renovação de qualquer seção que não haja 
funcionado, porque, nesse caso, os eleitores dessa 
seção podem votar em qualquer outra da mesma 
zona (art. 66, § 4º), e, assim, será difícil saber quais 
os que usaram dessa faculdade para excluí-los da 
nova votação. – Attilio Vivacqua. 

 
EMENDA Nº 93 

 
Art. 101, § 2º, letra a). 
Acrescente-se, no fim: 
Desde que não tenha havido recurso, para o 

Tribunal Superior, contra a expedição de diplomas. 
 

Justificação 
 
Nada mais inútil do que se marcar eleição 

suplementar numa seção cuja votação anterior 
poderá, afinal, ser declarada válida em julgamento 
no Tribunal Superior. 

Em 1934, aconteceu muito isso. Fazia-se o 
pleito suplementar e êste ficava prejudicado pelo 
provimento de recurso referente à eleição anterior, 
considerada válida. 

Em 24 de setembro de 1947. – Dario Cardoso. 
– João Villasbôas. – Alfredo Neves. – Sá Tinoco. 

 
EMENDA Nº 94 

 
Ao § 1º, letra b) do art. 102. Substitua-se pelo 

seguinte: "a votação obtida por todos os candidatos 
do partido a que pertencer o diplomado". 

 
Justificação 

 
A simples votação do diplomado não é 

suficiente para se saber a sua colocação na ordem 
de votação obtida pelos candidatos registrados pelo 
seu partido. É necessário conhecer a votação de 
todos para que se veja a inclusão do diplomado no 
rol dos eleitos ou no dos suplentes chamados a 
substituir os deputados. – Attilio Vivacqua. 
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EMENDA Nº 95 
 
Ao art. 105. Modifique-se a redação da 

seguinte maneira: "Apuradas as eleições a que se 
refere o art. 101, § 1ª e não havendo sido interposto 
recurso algum contra a expedição dos diplomas, o 
Tribunal reverá a apuração anterior, confirmando ou 
invalidando os diplomas que houver expedido". 

 
Justificação 

 
A modificação consiste na inclusão da 

seguinte restrição: "e não havendo sido interposto 
recurso algum contra a expedição dos diplomas". 
Como justificação transcreveremos o que sôbre o 
assunto disse Gomes de Castro no seu livro "A Lei 
Eleitoral Comentada", pág. 119: "A restrição 
constante das palavras que grifamos é_ muito 
salutar, pois evitará o espetáculo ridículo da 
expedição de três diplomas sucessivos para a 
mesma cadeira. De fato, o Tribunal Regional 
expedirá um diploma por ocasião da proclamação 
dos eleitos, poderá espedir outro, anulando o 
primeiro, por ocasião de apurar as votações que 
mandou renovar ou realizar, e o Tribunal Superior, 
por sua vez, tomando conhecimento do recurso 
interposto contra a proclamação dos eleitos, anulará 
o segundo". – Attilio Vivacqua. 

 
EMENDA Nº 96 

 
Acrescente-se o seguinte ao artigo 106: (É 

nula a votação da seção eleitoral): 
a) quando votar, sem ressalva, eleitor de outra 

circunscrição, nas eleições estaduais, ou de outra 
zona, nas eleições municipais. 

Sala das Sessões do Senado Federal, em 30 
de setembro de 1947. – Etelvino Lins. – Ferreira de 
Souza. 

 
EMENDA Nº 97. 

 
Ao art. 106. 
Nº 1 – Feita perante mesa que não foi 

nomeada pelo juiz eleitoral. 
Sala das Sessões, em 29 de setembro de 

1947. – Ferreira de Souza. 
 

EMENDA Nº 98 
 

(Projeto nº 2 – 1946) 
 
Ao art. 106, nº 1. 
Substitua-se pelo seguinte: 
1) feita perante mesa receptora constituída por 

modo diferente do prescrito nesta lei, ou localizada 
com infração do art. 74, § 2º. 

Justificação: A localização de mesa em 
propriedade e habitação de candidato, de parente 
dêste até o terceiro grau ou de membro de  
diretório de partido político deve constituir também 
nulidade. 

Sala das Sessões, em 24 de setembro de 
1947. – Dario Cardoso. – João Villasbôas. – Alfredo 
Neves. – Francisco Sá Tinoco. 

 
EMENDA Nº 99 

 
Ao art. 106, nº 2. 
Substitua-se: 
"dezessete horas e quarenta e cinco minutos", 

por "dezoito horas". 
Justificação: No interior do Brasil, onde a 

deficiência de transporte é permanente, tudo 
aconselha se dilate por mais quinze minutos o prazo 
para encerramento da votação. 

Em emenda anterior apresentamos também 
outras razões. 

Sala das Sessões, em 24 de setembro de 
1947. – Dario Cardoso. – João Villasbôas. – Alfredo 
Neves. – Sá Tinoco. 

 
EMENDA Nº 100 

 
Ao art. 106. 
Substitua-se o nº 8. 
"Art. – É anulável a votação quando se  

provar coação ou frande que vicie a vontade do 
eleitorado. 

Converta-se o § 1º em artigo, modificando-se 
a numeração dos §§ 2º e 3º. 

Sala das Sessões, em 29 de setembro de 
1947. – Ferreira de Souza. 

 
EMENDA Nº 101 

 
Redija-se assim o art. 109: 
Art. 109 – As nulidades de pleno direito 

sòmente poderão ser decretadas quando argüidas 
em recursos regulares e tempestivos". 

Acrescente-se o seguinte artigo ao capítulo 
"Dos Recursos". 

Art. – São preclusivos os prazos para a 
interposição dos recursos eleitorais". 

Sala das Sessões, em 30 de setembro de 
1947. – Etelvino Lins. – Ferreira de Souza. 

 
EMENDA Nº 102 

 
Ao art. 101, nº 1. 
Substitua-se pelo seguinte: 
1) Feita perante mesa receptora constituída 

por modo diferente do prescrito nesta lei ou 
localizada com infração do art, 74, § 2º. 
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Justificação 
 
A localização de mesa em propriedade  

e habitação de candidato, de parente dêste  
até o terceiro grau ou de membro de  
diretório de partido político deve constituir também 
nulidade. 

Sala das Sessões, 24 de setembro de 1947. – 
Dario Cardoso. – João Villabôas. – Alfredo Neves. –  
Sá Tinoco. 
 

EMENDA Nº 103 
 
Ao § 1º do art.102: 
Parágrafo único. Do extrato constarão: 
a) o total dos votos apurados; 
b) a votação obtida por todos os candidatos 

registrados pelo partido a que pertence o diplomado 
ou, apenas a votação individual, quando se tratar de 
candidato avulso". 
 

Justificação 
 
O parágrafo deve ser único e não o primeiro.  

A alteração proposta na letra b) visa  
fornecer elementos para se poder classificar  
o diplomado dentro do quociente partidário  
obtido pelo seu partido, o que se não  
conseguirá com a sua votação individual. 
Aproveitamos o ensejo para cogitar do  
diploma do candidato avulso, do qual basta constar 
os votos que tiver obtido êsse candidato. – Atillio 
Vivacqua. 
 

EMENDA Nº 104 
 
Ao art. 110 acrescente-se os seguintes 

números: 
7 – ampla liberdade de propaganda eleitoral 

por meio de comícios, desfiles, conferências e 
palestras em praça ou vias públicas ou recintos 
fechados, por meio de cartazes, impressos, faixas, 
auto-falantes, rádio, imprensa e todos os meios de 
difusão oral e escrita; 

8 – nenhuma taxa, impôsto ou tributo poderá 
onerar o material ou atividades eleitorais ou 
partidárias; 

9 – a realização de qualquer ato de 
propaganda partidária ou eleitoral que deva ter lugar 
em recinto aberto fica apenas subordinado à 
comunicação por ofício ou telegrama à autoridade 
competente que apenas poderá designar o local para 
a reunião, contanto que assim procedendo, não a 
fruste ou impossibilite. 

Justificação 
 
Vai se generalizando, entre nós a doutrina 

inconstitucional de que a polícia pode negar licença a 
realização de comícios ou reuniões públicas. 

Antes de tudo o exercício de um direito não 
está subordinado a "licença" policial. Se o estivesse 
não seria "direito", mas "concessão". A polícia cabe 
apenas fixar o local para realização das reuniões a 
seu aberto contanto que assim procedendo não a 
impossibilite ou fruste, não podendo intervir a não ser 
para assegurar a ordem pública a portanto, garantir o 
direito de reunião. 

A emenda visa tornar bem claro êsse direito 
constitucional diàriamente violado por autoridade 
atrabiliárias e facciosas. Sem um clima de liberdades 
a garantias que torne possível aos partidos políticos 
divulgar seu programa, impossível falar-se em 
eleições livres, pois que sua realização será apenas 
ato. mecânico, viciado pela falta de esclarecimento 
do eleitorado. 

O número 8 emenda tem por objetivo impedir 
que a propaganda eleitoral seja cercada ou 
dificultada para os pequenos partidos, por meio de 
taxas ou tributos diretos ou indiretos. – Carlos 
Prestes. 
 

EMENDA Nº 105 
 
Ao n 2º do art. 110. 
Onde se diz: "prender ou deter qualquer 

eleItor" diga-se: "prender ou deter qualquer cidadão". 
 

Justificação 
 
A mesma justificação do art. 110. – Carlos 

Prestes. 
 

EMENDA Nº 106 
 
Ao nº 5 do art. 110. Acrescentar no final, 

depois das palavras: "flagrante delito" as seguintes: 
"da mesma garantia gozarão os candidatos para a 
sua propaganda, desde a data de seu registro". 
 

Justificação 
 
Se não bastam para garantir os membros  

da mesa receptora as proibições constantes  
dos números 1 e 2 do artigo 110, e é preciso 
assegurar o livre exercício de suas funções por meio 
de um dispositivo especial o mesmo deve acontecer 
com os candidatos. Se é de temer que os membros 
das mesas receptoras sejam vítimas de violên- 
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cias, como não receiar o mesmo em relação aos 
candidatos da oposição? E quem pode precisar mais 
de liberdade de locomoção nas proximidades da 
eleição do que os candidatos? – Attillio Vivacqua. 
 

EMENDA Nº 106-A 
 

Ao nº 5 do art. 110: Acrescente-se, depois de 
"fiscais de partidos", o seguinte: "ou de candidato 
avulso". 
 

Justificação 
 

É mais uma emenda que se tornará 
necessária, caso seja aceita a emenda em que 
propomos a permissão do registro de candidato 
avulso. – Attilio Vivacqua. 
 

EMENDA Nº 107 
 

Ao art. 110. Incluir o nº 7, assim redigido: "é 
vedado, aos jornais oficiais ou de propriedade da 
União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 
Territórios e dos Municípios, a propaganda política 
em favor de qualquer partido ou candidato". 
 

Justificação 
 

A emenda trata de restabelecer uma proibição 
que constava da lei nº 48, de 1935, e que 
inexplicàvelmente foi omitida no Decreto-lei nº 7.586, 
apesar de constar do ante-projeto que serviu à 
elaboração do mencionado decreto-lei. Quanto à 
conveniência dessa proibição, cremos não ser 
preciso editar considerações. – Attilio Vivacqua; 
 

EMENDA Nº 108 
 

Ao art. 111 acrescente-se o seguinte §: 
Parágrafo único. Tôda associação de pelo 

menos 5.000 eleitores de uma circunscrição eleitoral 
que tiver adquirido personalidade jurídica nos têrmos 
do Código Civil, será considerado partido político 
estadual. 
 

Justificação 
 

É da tradição da vida política republicana e da 
própria essência da Federação, a existência de 
partidos regionais ou estaduais. 

Proibí-los, como fez pela primeira vez entre 
nós, o Decreto-lei nº 7.586 de 28 de maio de 1945 e 
ora repete o projeto constitui odiosa restrição ao 
direito de associação que não encontra apôio na 
letra, nem no espírito da Constituição Federal. 

Com efeito, a única limitação imposta pela 
nossa Carta Magna à organização de partidos 
políticos é a de que os seus programas a ação se 
contenham dentro do regime democrático 
baseado na pluralidade dos partidos e na garantia 
dos direitos fundamentais do homem (Const. 
Federal art. 141 § treze). 

Nem poderia ser de outro modo, porque, do 
contrário, teriamos a autonomia política dos 
Estados mutilada. Muitas vezes o programa dos 
partidos de âmbito nacional pode não 
corresponder aos anseios de progresso do povo 
de uma unidade da federação.  Impedir a 
organização de partidos estaduais – além de 
contrariar tôda a nossa tradição republicana- 
federativa – deixaria o povo na contigência de ter 
que sufragar candidates ao govêrno do Estado e 
à Assembléia Legislativa indicados pelos 
diretórios nacionais, não raro desinteressantes 
para aquelas populações. Bastaria que  
êsses diretórios vetassem as escolhas ou as 
indicações dos diretórios estaduais, para  
que os Estados se vissem privados do direito de 
eleger os candidates de sua livre escolha e 
preferência. 

Os Estados têm uma Carta constitucional 
própria, são governadas pelos três poderes – 
executivo, legislativo e judiciário – tem até sua 
bandeira, tudo coma base de sua efetiva vida 
político-administrativa autônoma. Não se pode 
compreender que não posse haver partidos 
políticos estaduais, os quais constituem veículo 
para as fôrças mantedoras da autonomia dos 
Estados. 

Sala das Sessões, 22 de setembro de 1947. 
– Luis Carlos Prestes. 
 

EMENDA Nº 109 
 

Substitua-se os arts. 111, 112 e 113 pelos 
seguintes: 

Tôda associação de, pelo menos, com mil 
eleitores, distribuídos por cinco ou mais 
circunscrições eleitorais, que tiver obtido 
personalidade jurídica, nos têrmos do Código 
Civil, e registro no Tribunal Superior Eleitoral, na 
forma desta lei, será considerada partido político 
nacional. 

Compete ao Tribunal Superior Eleitoral o 
registro e a cassação do registro dos partidos 
políticos nacionais, e aos tribunais regionais os 
dos respectivos diretórios no Distrito Federal e 
nos Estados. Nos Territórios, a competência será 
delegada pelo Tribunal Superior a um dos seus 
juízes. 
 

 



– 143 – 
 

O pedido de registro dos partidos nacionais, 
assinado pelo diretoria ou comissão executiva da 
associação, eleita por escrutínio secreto, será 
acompanhada dos seguintes documentos: 

a) cópia autêntica dos Estatutos, dos quais 
deverão constar a denominação e sede principal do 
partido, o programa que se propõe realizar e os seus 
órgãos representativos: 

b) prova da inscrição dêsses estatutos no 
Registro Civil das Pessoas Jurídicas; 

c) lista dos seus delegados perante os 
tribunais; 

d) declaração, assinada pela diretoria ou 
comissão executiva, desubmeter-se, sem 
contestação, à sanção prevista no artigo seguinte, 
caso não consiga obter, nas primeiras eleições de 
âmbito nacional, votação de legenda igual ou 
superior a cem mil votos. 

Verificada a autenticidade dos documentos 
constatado por sentença que o programa não 
contraria o regime democrático, baseado na 
pluralidade dos partidos e na garantia dos direitos 
fundamentais do homem (Const. art. 141, 3º), será 
deferido o registro provisório que só se tornará 
definitivo, com a comprovação pelo eleitorado, da 
declaração constante da alínea "d" do artigo anterior. 
A falta do registro provisório sem prejuízo dos 
mandatos que o partido tiver obtido, podendo os 
eleitos, se entenderem, filiar-se a outro partido 
nacional. 

Além do caso previsto no artigo anterior, será 
cassado o registro do partido cuja ação, devidamente 
comprovada, contrarie o disposto no parágrafo 13 do 
art. 141 da Constituição Federal, assim considerada 
a subordinação, ostensiva ou declarada a sistemas 
políticos que se firmem na não existência ou 
existência de um único partido ou não assegurem a 
inviolabilidade dos direitos concernentes à vida, à 
liberdade à segurança individual e à propriedade. 
Pode caber a iniciativa da medida a qualquer eleitor, 
do Tribunal Superior, ou, ex-officio, a outro partido, 
ao procurador geral ao próprio Tribunal. 

 
Justificação 

 
1. O limite mínimo de cinqüenta mil  

eleitores, constantes da lei eleitoral vigente e que o 
projeto reproduz e adota, é quase irrisório, para  
os partidos políticos de âmbito nacional, únicos 
 

que a lei reconhece. Melhor seria a sua elevação  
a um mínimo considerável, quinhentos  
mil, por exemplo. Evitar-se-ia, assim, a proliferação 
dos partidos liliputianos, partidos de vaidade  
pessoal, cujos programas, mais das vezes, apenas 
diferem nas palavras, mas cuja ação  
estorva e embaraça a vida política e administrativa 
do País. 

Estou convencido de que, se a proverbial 
família democrática não tivesse se desmantelado, 
nas eleições dos vereadores do Distrito Federal, em 
mais de uma dezena de pequenos núcleos 
partidários, não teríamos sido levados ao êrro de 
cassação do registro do Partido Comunista do Brasil, 
sem regulamentação do disposto no parágrafo 13 do 
art. 141 da Constituição Federal, e, 
conseqüentemente não estaríamos às voltas como 
problema de cassação dos mandatos dos 
congressistas eleitos por aquêle partido, problema, a 
meu ver, insolúvel constitucionalmente. Foi, no tenho 
dúvidas, a vitória da minoria comunista, em face da 
derrota organizada da maioria democrática, pela, 
subdivisão de suas fôrças, a causa imediata das 
medidas repressoras, pleiteadas e conseguidas em 
parte, pelo Partido Social Democrático, com 
anuência do Govêrno. 

Mas, nesse período de experiência, no 
entrecroque do princípio legal de nacionalização dos 
partidos políticos com a sobrevivência de fatos dos 
núcleos partidários da ''política dos governadores'' 
cem mil eleitores é um limite mínimo razoável, por 
enquanto, para os partidos políticos nacionais. 

2. A emenda elimina o limite mínimo de mil 
eleitores, estabelecido no projeto, para  
cada circunscrição eleitoral. Não é lógico que um 
partido que conte com o número de eleitores 
necessários à sua organização, não possa se 
representar nos Estados, onde não disponha de mil 
eleitores. Além disso, pelo método adotado para 
comprovação do preceito, a restrição poderia 
prejudicar o direito do partido que, com a eliminação 
dos votos das circunscrições em que o limite  
não fôsse atingido, talvez não conseguisse cômputo 
total. 

A prova, a priori, do número minimo  
de eleitores, para organização dos partidos,  
é, em sua maioria, graciosa, sem que tenha o 
Tribunal elementos práticos para verificar  
a autenticidade das assinaturas, nas listas apre- 
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sentadas. Estatuindo o registro provisórío, em face do 
compromisso, assumido pela diretoria ou comissão 
executiva, de sei conformar, sem contestação, com o 
resultado das urnas, para obtenção do registro definitivo 
ou dissolução do partido, cria a emenda um sistema que, 
sem ser perfeito, poderá dar bons resultados. Em todo o 
caso, respeita os eleitores, porque tôda vitória eleitoral 
representa a vontade do povo. 

3. Finalmente, procura dar um sentido prático ao 
disposto no parágrafo 13 do art. 141 da Constituição 
Federal, sem descer a grandes detalhes que, com maior 
estudo e serenidade, poderão ser concretizados em 
artigo da projetada lei orgânica dos partidos políticos 
nacionais. 

Sala das Sessões do Senado Federal, 25 de 
setembro de 1947. – Adalberto Ribeiro. 

 
EMENDA Nº 110 

 
Ao art. 112 dê-se a seguinte redação: 
"Art. 112 – Os partidos políticos nacionais serão 

registrados perante o Tribunal Superior Eleitoral e os 
estaduais perante os respectivos tribunais regionais. 

 
Justificação 

 
A emenda visa descentralizar do S.T.E. 

atribuições que poderão ser exercidas pelos T.R. – 
Carlos Prestes. 

 
EMENDA N° 111 

 
Ao art. 112. 
Suprima-se o 1º. 
Os parágrafos 2º, 3º e 4º serão 1º, 2ºe 3º. 
 

Justificação 
 
Em conseqüência da supressão proposta. – 

Carlos Prestes. 
 

EMENDA Nº 112 
 
Suprima-se o art. 116 por ser a repetição do § 3º 

do art. 112. 
 

Justificação 
 
Está justificado: – Carlos Prestes. 
 

EMENDA Nº 113 
 
Ao art. 117. Acrescentar um parágrafo, com a 

seguinte redação: 
" § 5º – Os recursos dos fiscais e delegados de 

partidos, interpostos das decisões das juntas eleitorais, 
serão julgados pelo Tribunal Regional depois 
 

de terminados os trabalhos de apuração, e antes 
de lavrada a ata geral". 

 
Justificação 

 
É de tôda conveniência que os  

recursos parciais sejam julgados em conjunto. Há 
vícios de cédulas que parecem anulá-las por 
assinalarem quem as depositou na urna, e no 
entanto, perdem depois essa significação desde 
que fique constatada a existência do mesmo  
vício em tôdas as cédulas do mesmo candidato. 
Ao contrário, a alegação de coação pode parecer 
a princípio improcedente, quando referente a  
uma única seção e tornar-se mais tarde 
ponderável, quando repetida e provada em 
muitas outras. Além disso, a eleição é um 
processo inteiriço, que deve ser examinado  
em bloco. Os recursos poderão ser distribuídos 
pelos diversos membros do Tribunal, mas com o 
caráter de relatórios parciais para serem julgados 
quando forem conhecidos todos os recursos 
interpostos e os respectivos fundamentos. – 
Attitio Vivacqua. 

 
EMENDA Nº 114 

 
Ao art. 120. 
§ 1º – Quando tiver de julgar  

o recurso contra a expedição dos diplomas,  
o Tribunal ad quem julgará os diversos  
recursos interpostos contra as apurações 
parciais. 

Sala das Sessões. – Ferreira de Souza. 
 

EMENDA Nº 115 
 
Art. 120. 
Substitua-se pelo seguinte: 
"Art. 120 – O recurso contra a expedição de 

diploma, em eleição federal ou estadual, versará 
sôbre tôda matéria eleitoral referente à  
votação de qualquer seção, ainda mesmo  
não argüida perante as juntas ou Tribunal 
Regional. 

§ 1º – Êsse recurso será interposto  
dentro de oito dias e será acompanhado  
dos documentos relativos à cada votação 
impugnada, inclusive do processo de  
recurso da junta para o Tribunal Regional, se tiver 
havido. 

§ 2º – As decisões proferidas  
nesses recursos terão eficácia em relação  
do pleito municipal, quando realizado 
conjuntamente. 
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Justificação 
 
Nada aconselha o sistema vigorante de 

recursos parciais, um tanto restritos, para o Tribunal 
Superior. Melhor será a restauração do sistema de 
1934, quando, após a expedição de diplomas, seguia 
um recurso geral onde se discutia e apreciava com 
mais segurança todo o pleito, na parte relativa a 
cada seção impugnada. 

Substitue-se, com vantagem, o atual regime 
de recursos parciais, que desorganiza tudo e deixa 
aos tribunais regionais uma autonomia perniciosa, de 
que se tem um triste exemplo no Rio Grande do 
Norte. 

Sala das Sessões do Senado, em 24 de 
setembro de 1947. – Dario Cardoso. – João 
Villasbôas. – Alfredo Neves. – Francisco Sá Tinoco. 

 
EMENDA Nº 116 

 
Ao art. 12. Acrescente-se um parágrafo único 

com a seguinte redação: 
"Parágrafo único. Dos recursos parciais sôbre 

a apuração, sòmente conhecerá o Tribunal Superior 
quando julgar do recurso geral contra a expedição 
dos diplomas". 

 
Justificação 

 
Esta emenda visa o mesmo objetivo da 

emenda nº 113 e a ela se aplica a mesma 
justificação. Attilio Vivacqua. 

 
EMENDA Nº 117 

 
Redija-se ao art. 124: 
"Observado o disposto no artigo 13, das 

decisões proferidas pelo Tribunal Superior cabem 
embargos declaratórios, de nulidade e infringentes 
dos julgados, os quais poderão ser Interpostos nos 
cinco dias seguintes à publicação do acórdão". 

Os embargos infringentes e os de nulidades só 
serão admitidos quando a decisão não fôr unânime. 

 
Justificação 

 
É regra geral que tôdas as decisões judiciais 

comportam, além de embargos declaratórios, os de 
nulidade e infringentes dos julgados. Nada justifica 
se excetuem dessa norma os proferidos pelo 
Tribunal Superior Eleitoral, os quais estão sujeitos a 
padecer dos mesmos erros e imperfeições que os 
dos outros tribunais. 

Aliás, o próprio Tribunal Superior  
se encarregou de demonstrar a ne- 
 

cessidade da existência de tais recursos, pois, por 
mais de uma vez, se viu na contigência de 
transformar embargos de declaração em verdadeiros 
embargos infringentes e de nulidade. 

Como deixar de admitir-se, verbi gratia, 
embargos de nulidade no caso de êrro de conta na 
apuração? 

Seria absurdo que, por falta de remédio 
adequado, ficasse derrotado determinado candidato, 
como aconteceu em 1935 no Rio Grande do Norte, 
em que um partido ficou com um representante a 
menos, em conseqüência de êrro verificado na 
contagem de votos ao confeccionar s eo mapa geral 
na secretaria do Tribunal Superior. 

Em 22 de setembro de 1947. – Dario Cardoso. 
– João Villasbôas, – Alfredo Neves. – Sá Tinoco. 

 
EMENDA Nº 118 

 
Acrescente-se o seguinte ao artigo 125 

(infrações penais): 
29) Referir na propaganda fatos inverídicos ou 

injuriosos em relação a candidatos ou partidos e com 
possibilidade de exercerem influência perante o 
eleitorado. 

Pena – Reclusão de seis meses a dois anos. 
Sala das Sessões, em 3 de setembro de 1947. 

– Ferreira de Souza. 
 

EMENDA Nº 119 
 
Ao art. 126. Acrescente-se, in-fine, as 

palavras: "podendo, a denúncia ser apresentada 
também por delegado do partido". 

 
Justificação 

 
Convém reproduzir aqui, para maior clareza, 

uma faculdade que já está expressa no artigo 114, nº 
2. Dizendo-se que as infrações eleitorais são de 
ação pública, poderia parecer que só se admitia a 
intervenção do Ministério Público, quando o intuito do 
legislador é facultar aos partidos uma ação 
amplamente fiscalizadora.– Attilio Vivacqua. 

 
EMENDA Nº 120 

 
Ao art. 126, § 3º. Em vez de "juiz singular" 

diga-se "juiz eleitoral" 
 

Justificação 
 
O Decreto-lei nº 7.586 fala em "juiz  

singular, porque não havia então justiça  
eleitoral. Organizada, agora, uma 
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Justiça Eleitoral, a ela deve caber o julgamento 
dos crimes eleitorais. A isso já nos referimos na 
justificação da emenda ao art. 16. – Attilio 
Vivacqua. 

 
EMENDA Nº 121 

 
Ao art. 125, ns. 12 e 15. Substituam-se as 

palavras: "órgãos do serviço eleitoral" por "órgão 
da justiça eleitoral". 

 
Justificação 

 
Como já tivemos ocasião de dizer  

na justificação da emenda anterior, a  
expressão: órgãos do serviço eleitoral, proveio  
do Decreto-lei nº 7.586, que não querendo  
criar uma justiça eleitoral, porque não  
estava prevista na Constituição então  
vigente, recorreu a essa expressão, que não  
mais se justifica em face da existência 
constitucional de uma justiça eleitoral. – Attilio 
Vivacqua. 

 
EMENDA Nº 122 

 
Ao art. 128: 
Substitua-se por: 
Art. O Govêrno da União fornecerá, para 

ser distribuído por intermédio dos tribunais 
regionais, todo o material destinado ao 
alistamento eleitoral. 

 
Justificação 

 
O serviço é nacional, devendo, por isso,  

ser custeado pelo União, também na parte 
relativa ao material, como vem acontecendo até o 
presente. 

Sala das Sessões, em 24 de setembro de 
1947 – Ribeiro Gonçalves. – Vespasiano Martins. 
– Plínio Pompeu. – Salgado Filho. – Joaquim 
Pires. – Mathias Olympio. – Attilio Vivacqua – 
Ferreira de Souza. – Dario Cardoso. – Etelvino 
Lins. – Augusto Meira. – Vergniaud Wanderley. – 
Arthur Santos. – Carlos Saboya. 

 
EMENDA Nº 123 

 
Ao art. 133. Substitua-se pelo seguinte: 
"Art. 133. Os escrivãos ou oficiais 

encarregados do registro de obitos são obrigados 
a enviar mensalmente, ao Tribunal Regional, 
comunicação dos óbitos dos brasileiros  
maiores de 18 anos ocorridos no mês anterior, 
assim como os secretários dos juízos ou 
tribunais, a respeito das sentenças ou 
 

atos que importem em perda ou reaquisição de 
direitos políticos". 

 
Justificação 

 
O artigo 133 do projeto, reproduzindo o art. 

129 do Decreto-lei nº 7.586 tem os mesmos defeitos 
dêste, não se refere aos óbitos, que são a causa 
mais freqüente de cancelamento de inscrição, e 
manda que a comunicação seja feita ao Tribunal 
Superior, que não tem arquivo algum de eleitores 
nem iniciativa no cancelamento das inscrições (art. 
39). Foi no intuito de sanar ambas as falhas que 
formulamos a presente emenda. – Attilio Vivacqua. 

 
EMENDA Nº 124 

 
Ao art. 134. Suprima-se:  
 

Justificação 
 
O disposto nesse artigo está incluído, de forma 

mais ampla no artigo cuja aceitação pedimos na 
primeira das emendas que apresentamos ao projeto. 

 
EMENDA Nº 125 

 
Ao art. 140. Substitua-se as palavras: "o 

Decreto-lei nº 7.506, de 28 de maio de 1945" pelas 
seguintes: "os Decretos-leis ns. 7.586, de 28 de maio 
de 1945 e 9.258, de 14 de maio de 1946". 

 
Justificação 

 
O intuito do projeto é considerar válido o 

alistamento existente, por isso propomos o 
acréscimo de mais um decreto-lei que regula o 
alistamento. Sem êsse aditivo, podia surgir dúvida 
quanto à validade dos títulos expedidos de acôrdo 
com os dispositivos do Decreto-lei nº 9.528, de 1946. 
– Attilio Vivacqua. 

 
EMENDA Nº 126 

 
Acrescente-se ao art. 140: 
"mas aos eleitores serão, mediante 

requerimento de próprio punho, expedidos os títulos 
independente de reconhecimento de firma". 
 

Justificação 
 

A presente emenda decorre da apresentação 
ao 1º do art. 33, determinando constem os títulos de 
três partes. 

A substituição dos títulos anteriormente 
expedidos impõe-se para que fiquem  
todos de acôrdo com o novo 
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modêlo a ser aprovado pelo Tribunal Superior. 

Sala das Sessões, em 30 de setembro de 
1947. – Dario Cardoso. 

 
EMENDA Nº 127 

 
Onde couber: 
Art. Os recursos interpostos contra as 

apurações parciais serão processados, mas só serão 
encaminhados à instância superior com o que foi 
interposto contra a expedição dos diplomas. 

Sala das Sessões do Senado Federal, em 30 
de setembro de 1941. – Ferreira de Souza. 

 
EMENDA Nº 128 

 
"Os partidos políticos serão registrados no 

Tribunal Superior Eleitoral. 
"O pedido de registro será acompanhado de 

cópia dos estatutos, e deles constará a sua 
denominação, o programa que se propõe realizar, os 
seus órgãos representativos, o endereço da sede 
principal e seus delegados perante os tribunais. 

"Desde que obedecidas as exigências legais 
efetuar o registro do partido, inscrevendo-se em livro 
especial, devidamente rubricado pelo presidente, os 
atos constitutivos ou estatutos do partido". 

A cassação de registro dos partidos políticos e 
quaisquer modificação em seus estatutos serão 
averbados no livro especial". 

 
 

Justificação 
 
No caráter regulamentar do inciso 9 do art. 

122 da Constituição Federal de 1937, baixou o 
presidente da República Decreto-lei nº 9.085, de 25 
de maio de 1946, a respeito do registro civil das 
pessoas jurídicas: Assegurada a liberdade de 
associação, desde que os seus fins não colidam com 
a lei penal e os bons costumes, impunha-se uma 
legislação ordinária no sentido de serem 
estabelecidos os limites ao direito de associação.  
O Decreto-lei nº 9.085, veio atenuar êsse objetivo. 
Nos têrmos do art. 2º ocorrendo qualquer  
dos motivos impeditivos do registro das pessoas 
jurídicas, o Oficial do Registro ex-officio,  
ou por provocação de qualquer autoridade, 
sobrestará no processo de inscrição e suscitará 
dúvida, competindo ao juiz, sob cuja jurisdição esti- 
 

ver o oficial, decidir a dúvida, concedendo ou 
negando o registro. 

Aos dispor sôbre os partidos políticos, o 
Decreto-lei nº 9.258, de 14 de maio de 1946, 
determina no, art. 22 o seguinte: – "Os partidos 
políticos serão registrados no Tribunal Superior e os 
seus diretórios órgãos executivos estaduais – nos 
tribunais regionais". O pedido de registro será 
acompanhado de cópia dos estatutos e de prova de 
que foram inscritos no registro das pessoas jurídicas 
(Artigo 22 2º), faltando ao requerimento de registro 
qualquer dos requisitos exigidos em lei, o Tribunal 
determinará o seu preenchimento, ou decidirá o seu 
mérito (Art. 23, 1º). 

A transcrição dos textos legais mostra os 
conflitos que podem decorrer da decisão do juiz de 
primeira instância, ao negar o registro dos atos 
constitutivos de pessoa jurídica. 

Evidentemente, o Decreto-lei número 9.085, 
de 25 de março de 1946, teve por objetivo  
evitar atividade ilícita ou contrária ao bem público, à 
segurança do Estado e da coletividade, à  
ordem pública ou social, à moral e aos bons 
costumes nos têrmos do artigo 122, IX da 
Constituição Federal de 1937. O Decreto-lei citado 
tem ainda aplicação indiscutível às associações,  
pois a Constituição Federal de 1946 garante apenas 
a liberdade de associação para fins lícitos (art. 141, § 
12). Quando, a associação registra os seus estatutos 
no Cartório das Pessoas Jurídicas, adquire 
personalidade. No dizer de CLOVIS BEVILAQUA, 
adotou o nosso direito "o sistema do registro  
ou autorização legal para a personalização  
das sociedades e fundações de direito  
privado". (Código Civil Comentado, vol. I, 2ª ed. pág. 
215). 

Há, entretanto, associação que não adquire 
ainda, com a inscrição dos seus estatutos ou 
compromissos, efetiva existência legal: os partidos 
políticos. A sua personalização, para empregarmos a 
expressão de CLOVIS BEVILAQUA, decorre do 
registro no Tribunal Superior. Mas – e aqui se 
manifesta a colisão dos textos legais – o pedido de 
registro no Tribunal Superior exige a prévia inscrição 
dos estatutos no registro civil das pessoas jurídicas, 
inscrição que pode depender, quando suscitada a 
dúvida, do juiz sob cuja jurisdição estiver o oficial, ou, 
em havendo recurso da decisão, do Tribunal de 
Justiça. 
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O Decreto-lei nº 9.085, de 25 de março de 
1946, faz remissão do artigo 122, IX da Constituição 
Federal, de 1937. Estava, então paralisada a 
atividade político-partidária. Pelas próprias 
circunstâncias que levaram o Govêrno a baixar o 
referido decreto fácil é a conclusão de que não teve 
em mira as associações da finalidade político 
partidária, o que gera a dúvida da aplicação ou não 
do Decreto-lei nº 9.085, às sociedades que tem o 
objetivo exclusivo de atividade política. 

Reponta ainda a dúvida a respeito da 
constitucionalidade do art. 22, § 2º do Decreto-lei nº 
9.258, de 14 de maio de 1946, que dispõe sôbre o 
alistamento, os partidos políticos, e dá outras 
providências. Enquanto nele se exige, como 
elemento prévio essencial ao registro dos partidos 
políticos, a inscrição dos estatutos no registro civil 
das pessoas jurídicas, a Constituição Federal de 
1946, posterior ao Decreto-lei: citado, dispõe que, 
entre as atribuições da justiça eleitoral, se inclui o 
registro dos partidos políticos (art. 119, I). 

Ora, subordinar o registro dos partidos 
políticos a uma exigência que depende da justiça 
comum, é, sem dúvida tornar, as vezes, ineficaz o 
texto constitucional. 

Torna-se necessário, por outro lado, evitar que 
floresçam conflitos de poderes e conflitos de 
atribuição ou competência, que tantos males estão 
causando à normalidade da vida político-
constitucional do País. 

Sala das Sessões, em 30 de setembro de 
1947. – Attilio Vivacqua. 

 
EMENDA Nº 129 

 
Art. 
Os. prazos, para interposição dos recursos 

eleitorais são preclusivos, e podem ser decretados 
quando argüidos em recursos regulares e 
tempestivos. 

 
Justificação 

 
Tem os partidos políticos ampla liberdade para 

fiscalizar os serviços e atos eleitorais antes, durante 
e depois das eleições. 

A lei proporciona-lhes os meios para impugnar 
desde o, alistamento do eleitor até o registro do 
candidato. 

Por outro lado, ao conhecerem do pedido de 
registro de candidatos os tribunais, dispõem de 
recursos para rejeitar os que não estiverem 
revestidos das respectivas formalidades. 

Realizada, porém, a eleição, à qual haja 
concorrido o candidato registrado pelo Tribunal sem 
impugnação dos demais partidos políticos, não é 
justo se facultem querelas sôbre a legitimidade do 
registro que para todos os efeitos legais deve ser 
equiparada a decisão passada em julgada. 

Essa tese adquire maior fôrça ainda quando 
examinada face a hipótese do candidato ser eleito. 

Aliás, nesse sentido, o Egrégio Superior 
Tribunal Eleitoral ,já assentou jurisprudência ao 
apreciar o caso do Senador Euclydes Vieira. 

Por essas razões a emenda impõe-se para 
moralização dos pleitos .e segurança do voto que 
não pode nem deve ficar a merce de imprevistos e 
surpresas. – Carlos Prestes. 

 
EMENDA Nº 130 

 
Disposições Gerais. 

Acrescente-se onde convier: 
Art. São anistiados todos os crimes eleitorais 

praticados até a data em que entrar em vigor a 
presente lei. 

 
Justificação 

 
O Decreto-lei nº 7.586, de 23 de maio de 

1945, apresenta graves defeitos de técnica que o 
tornam obscuro e de difícil compreensão e aplicação, 
mesmo por parte dos profissionais do direito como o 
demonstra a vacilação da jurisprudência dos 
tribunais eleitorais. 

Além dêsse fato, outro ocorre a demonstrar: 
que as infrações a tal lei devem ser encaradas 
com certa benignidade – é o hiato demais 15 
anos na nossa vida democrática, em razão do 
qual, grande.parte dos que , tiveram a 
responsabilidade de aplicar dita.lei e de. exercer 
os seus direitos políticos nenhuma experiência 
tinham do assunto, muitos dêles nunca tendo 
mesmo votado. 

Nessa conformidade, é de se presumir que 
as infrações foram, em sua maioria pelos menos 
desacompanhada de dolo. – Dario Cardoso. – 
João Villasbôas. – Alfredo Neves, – Sá Tinoco. 
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EMENDA Nº 131 
 

à emenda nº 17 
 

Redija-se da seguinte maneira o artigo a ser 
acrescentado em seguida ao 48 do projeto: 

Art. ... Os militares das fôrças armadas 
federais, de terra, mar e ar, os funcionários 
públicos, os de autarquias e os empregados de 
emprêsas privadas, desde que sejam registrados 
como candidatos a cargos eletivos, serão 
considerados licenciados, sem prejuízo dos seus 
vencimentos, de antiguidade de pôsto, e de outras 
vantagens, que lhe competirem no 'serviço bem 
assim até a .data da apuração final, ficarão 
exonerados de obrigação e sanções estabelecidas 
nos regulamentos disciplinares em vigor. 

 
Justificação 

 
O direito à propaganda eleitoral, sem os 

empecilhos da profissão e com a garantia de 
percepção dos vencimentos e demais vantagens, é 
justo não só com relação aos candidatos militares, 
como deve ser assegurado aos candidatos, que 
sejam funcicnários públicos, os de autarquias e os 
empregados de emprêsas privadas. Êsse direito 
deve ser, pois generalizado, fazendo-se dêle. uma 
norma igual para tôdas as categorias profissionais, 
no âmbito do Estado, das autarquias ou das 
emprêsas privadas. 

A emenda visa substituir adiante, a 
expressão "em eleição federal' por, "a cargos 
eletivos".. E' que o candidato a qualquer mandato 
eletivo deve estar a coberto contra possível 
coação, tornando-se gerais, as garantias da lei: – 
Carlos Prestes: 

Emenda nº 132 à emenda nº 38 
Acrescente-se à letra c, da redação 

proposta, entre as expressões "eleitores da  
seção" e "sòmente êsses", a se- 
 

guinte frase; "que não hajam votado". 
Êsse aditivo visa impedir que o eleitor de uma 

seção anulada, tendo votado em: outra, vote 
novamente na sua seção por ocasião da renovação 
de eleições. – Carlos Prestes. 

Emenda nº 133 à emenda nº 39 
Redija-se da seguinte maneira a letra a, do 

último artigo proposto: 
a) mandar renovar as eleições nas seções 

anuladas ou que não hajam funcionado. 
 

Justificação 
 
Trata-se de tornar mais clara a redação da 

letra supramencionada. 
Sala das Sessões, 24 de setembro de 1947. – 

Luiz Carlos Prestes. 
 

EMENDA Nº 134 
 
Disposições gerais Acrescente-se, onde 

couber: 
Art. – Os escrivães eleitorais e os funcionários 

de qualquer órgão da Justiça Eleitoral não poderão 
pertencer a diretório de partido político, sob pena de 
demissão. 

 
Justificação 

 
Em mais de um ponto do pais assistimos a êsse 

fato deponente Imagine-se que houve escrivão eleitoral 
que tomou parte em convenções, como delegado-eleitor 
do diretório municipal. 

Também funcionários de Tribunal e cartórios 
faziam parte de diretórios. tornando até suspeitas suas 
atividades funcionais e criando constrangimento ao 
pessoal dos partidos contrários. 

A emenda visa moralisar a justiça eleitoral 
Sala das Sessões, em 24-9-47. – Dario Cardoso. 

– Alfredo Neves. – João Villasbôas. – Sá Tinoco. 
Está esgotada a matéria da ordem do dia. 

 



138ª SESSÃO, EM 7 DE OUTUBRO DE 1947 
 

PRESIDENCIA DOS SENHORES NEREU RAMOS, PRESIDENTE; E MELLO VIANNA, VICE-
PRESIDENTE 

 
As 14 horas comparecem os Senhores 

Senadores: 
Álvaro Maia. 
Severino Nunes. 
Augusto Meira. 
José Neiva. 
Joaquim Pires. 
Mathias Olympio. 
Ribeiro Gonçalves. 
Plínio Pompeu. 
Geogirno Avelino. 
José Américo. 
Etelvino Lins. 
Cícero de Vasconcelos. 
Góes Monteiro. 
Maynard Gomes. 
Aloysio de Carvalho. 
Pinto Aleixo. 
Pereira Moacyr. 
Atílio Vivacqua. 
Henrique de Novaes. 
Santos Neves. 
Pereira Pinto. 
Hamilton Nogueira. 
Carlos Prestes. 
Levindo Coelho. 
Bernardes Filho. 
Marcondes Filho. 
Dário Cardoso. 
João Villasbôas. 
Vespasiano Martins. 
Flávio Guimarães. 
Ivo d’Aquino. 
Lúcio Corrêa. 
Ernesto Dornelles. 
Ismar de Góes (34). 
O SR. PRESIDENTE: – Acham-se presentes 

34 Srs. Senadores. Havendo número legal, está 
aberta a sessão. Vai-se proceder à leitura da ata. 

O SR. 4º SECRETARIO (servindo de 2º). 
Procede à leitura da ata da sessão anterior, que, 
posta em discussão é sem debate aprovada. 

O Sr. 1º Secretário lê o seguinte 
 

EXPEDIENTE 
 

Mensagem do Sr. Presidente da República. 

Nº 116, de 1947, devolvendo autógrafo da 
proposição nº 72, de 1947, já sancionada, que 
concede a Benjamin de Oliveira a pensão mensal de 
Cr$ 1.000,00 – Ao arquivo. 

Nº 117, idem da proposição nº 99, de 1947, 
que autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo 
Ministério da Viação o crédito suplementar de Cr$ 
12.000.000,00 a verba que especifica. – Ao arquivo. 

Nº 118, idem da proposição nº 101, de 1947, 
que dispõe sôbre a exportação e reexportação de 
aeronaves, acessórios e pertences. – Ao arquivo. 

Telegramas: 
Dos Srs. Presidentes da Sociedade de 

Assistência aos Lázaros do Instituto de Proteção à 
Infância e da Liga de Ensino, solicitando a aprovação 
do projeto que concede subvenção às Sociedades 
Assistências e Culturais. – Inteirado. 

O Sr. Cyro de Freitas, pelas classes 
conservadores de S.Paulo. solicitando revogação do 
Decreto-lei nº 4.529, de 30-7-42 e restauração da 
norma do Código Civil, art. 178 parágrafo 5º nº 1 – 
Inteirado. 

De José Sá e outros, funcionários dos 
Correios e Telégrafos do Amazonas e Acre, 
solicitando o apoio para o crédito solicitado pelo 
Ministério da viação, para pagamento de seus 
salários que se acham em atrazo desde junho. – 
Inteirado. 

Do Sr. Dulcídio do Espírito Santo Cardoso, 
agradecendo a homenagem prestada pelo Senador à 
memória do General Espírito Santo Cardoso, por 
ocasião de seu falecimento. – Inteirado. 

Ofícios: 
Do Sr. Presidente da Assembléia Legislativa 

de S. Paulo, remetendo cópia do substitutivo à 
indicação do Deputado Castro Neves, no qual são 
submetidas à apreciação do Senado diversos itens 
que se relacionam com a organização sindical 
brasileira. – A Comissão de Trabalho e Previdência 
Social. 
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Do Sr. Ministro da Fazenda agradecendo a 
comunicação de haver sido enviada à sanção a 
proposição nº 94. de 1947, que dispõe sôbre os 
regimes de benefícios e de aposentadoria dos 
servidores da Casa do Moeda. – Inteirado. 

Do Presidente da Sociedade Melhoramentos 
"Bairro Passos", de Juiz de Fora, apresentando 
sugestões para que se faça a vacinação obrigatória 
do povo, a fim de serem evitadas as enfermidades 
endêmicas, comuns a todos os centros de população 
densa. – Inteirado. 

Do Sr. Governador do Estado de Mato Grosso 
agradecendo o voto de congratulações enviado pelo 
Senado ao povo daquele Estado, pela promulgação 
de sua Constituição – Inteirado. 

São lidos e vão a imprimir os seguintes 
pareceres: 

 
PARECER 

 
Nº 319 – de 1947 

 
Da Comissão de Finanças sôbre a proposição n° 72, 

de 1947. Relator – Sr. José Americo. 
 
Para ser dado parecer sôbre a proposição 

relativa à abertura do crédito suplementar de Cr$ 
12.000.000,00 solicitado em benefício do 
prosseguimento do plano de construções da Baixada 
Fluminense, foram pedidos esclarecimentos ao 
Departamento Nacional de Obras e Saneamento que 
justificou a necessidade e urgência dêsses recursos, 
por ter considerado insuficiente a verba constante do 
orçamento destinada a empreendimento de tanto 
vulto. 

Mas, entendeu esta Comissão depois de 
recebido êsses elementos que não poderia ser 
expedido um crédito desta natureza, uma vez que 
não se verificava a necessária iniciativa do Poder 
Executivo, sem a audiência do Ministério da 
Fazenda. Conquanto não viesse sendo observado 
rigorosamente na prática o art. 91 do Regulamento 
expedido com o Decreto nº 15.783, de 8 de 
novembro de 1922, para execução do Código de 
Contabilidade Pública, só aquele Ministério poderia 
pronunciar-se sôbre a deficiência das verbas 
orçamentárias, fazendo a proposta dos créditos 
suplementares necessários para a manutenção dos 
serviços. 

Feita essa diligência, a resposta foi no sentido 
de que "à conta da dotação de Cr$ 16.000.000,00 
consignada tinham sido efetuadas despesas num 
 

total, apenas, de Cr$ 3.780,716,10 segundo a 
informação da Contadoria Central da República". 

Mas, ao mesmo tempo, informava o 
Departamento interessado que, apesar de só 
constarem no Ministério êsses elementos, relativos a 
despesas realizadas, a verba empenhada se elevava 
a Cr$ 14.980.302,20. 

Em vista disso foi proposta pelo relator uma 
nova diligência para que. o mesmo Ministério 
prestasse outras informações, à vista dêsses 
esclarecimentos. 

Vencida a preliminar, passou a Comissão a 
decidir, do mérito, manifestando-se afinal, favorável à 
aprovação do crédito. E' êste o seu parecer. 

Sala das Comissões, em 1 de outubro de 
1947. – Ivo d'Aquino, presidente. – José Americo, 
relator, vencida na diligência. – Azevedo Ribeiro. – 
Durval Cruz. – Vespasiano Martins. – Apolonio 
Salles. Santos Neves – Ferreira de Souza vencido na 
preliminar e:com restrições quanto ao mérito, pois 
não compreendo, considero mesmo irregular projeto 
o Govêrno obras durante o exercício, sabendo que o 
seu projeto ultrapassa de muito a verba 
orçamentária. – Salgado Filho. – Alfredo Neves. 
 

PARECER 
 

Nº 320 – de 1947 
 
Da Comissão de Finanças, sôbre a proposição 

nº 154, de 1947. Relator, Sr. José Americo 
 
A proposição nº 563 de 1947, decorre de 

mensagem do Presidente da República, 
acompanhada de ante-projeto de lei, de acôrdo com 
a proposta feita pelo Ministério da Viação e Obras 
Públicas, Versa sôbre o pedido de autorização para 
a abertura de crédito de Cr$ 9.504,60, para 
pagamento de gratificações a funcionários das 
agências postais telegráficas de Brasília do Acre e 
Barra Bonita, em São Paulo, consideradas zonas 
insalubres. 

Essas gratificações são previstas pelo Estatuto 
dos Funcionários Públicos, no seu art. 20, item I 
tendo os Decretos leis ns. 5.273, de 23 de fevereiro 
de 1943 e 9.267, de 20 de maio de 1946, julgado 
como tais, por serem malarigenas, essas duas 
localidades. 

Não tendo os orçamentos de 1944, 1945 e 
1946, consignado verba própria para atender às 
despesas correspondentes a 20% sôbre os 
vencimentos, só mediante crédito adicional pode ela 
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ser atendida. E' portanto, favoràvel o parecer da 
Comissão. 

Sala das Comissões, em 1 de outubro de 
1947. – Ivo d'Aquino, presidente. – José Americo, 
relator. – Azevedo Ribeiro. – Vespasiano Martins. – 
Salgado Filho. – Apolonio Salles. – Santos Neves. –
Ferreira de Souza. – Durval Cruz. 

O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura 
do Expediente. 

Está na ante-sala o Sr. Sinval da Silva 
Coutinho, suplente do Senador Alvaro Adolpho, 
pelo Estado do Pará que requereu licença. Nomeio 
os Senhores Carlos Saboya e Augusto Meira para 
introduzirem S. Exª no recinto. Peço aos Srs. 
Senadores se manterem de pé. 

(E' introduzido no recinto, presta o 
compromisso regimental e toma assento nas 
bancadas, o Senhor Sinval da Silva Coutinho. 
Palmas). 

 
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o 

Senador Attílio Vivacqua, primeiro orador inscrito. 
O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Senhor 

Presidente, o problema da broca do café tratado em 
um dos meus discursos e também versado pelo 
ilustre Senador Sá Tinôco já teve felizmente 
repercussão no seio da imprensa, com aquêle 
sentido da gravidade que êsse flagelo pode 
representar para alguns Estados cafeeiros como os 
do Espírito Santo, Rio de Janeiro e, também 
algumas zonas paulistas. 

Ao lado de editorais impressionantes sôbre o 
assunto, já temos advertência de especialistas da 
autoridade de Teófilo de Andrade e de jornalistas 
da envergadura e prestígio de Costa Rêgo que já 
ilustrou e engrandeceu as tradições desta Casa. 

Em notável artigo êsse ilustre jornalista 
aprecia o problema sob o aspécto não só 
financeiro e econômico como social, em relação ao 
Estado do Espírito Santo, tendo em vista que o 
café representa, para essa unidade nacional, 80% 
das suas atividades e que, por asim dizer a sua 
própria organização social assenta na estruturação 
da economia cafeeira. 

Esse artigo, que bem revela o interesse da 
imprensa pelo assunto que, a primeira vista, 
poderia parecer regional, mas em verdade; é de 
carater nacional, é o que peço licença para lêr a 
fim de que figure em nossos anais. 

(Lê): 

A BROCA NO ESPÍRITO SANTO 
 
Em dia do .mês passado, o Senhor Attílio 

Vivacqua proferiu um discurso no Senado reclamando 
providências do Govêrno contra a broca do cafeeiro, 
que assola importantes zonas do Espírito Santo, a 
ponto, imagina-se de comprometer a produção de todo 
aquêle Estado. 

O Espírito Santo ocupava o terceiro lugar da 
cultura do café entre os Estados do Brasil. Acima dêle 
encontravam-se apenas São Paulo e Minas Gerais, A 
estimativa do Departamento Nacional do Café para a 
safra. atual já lhe tira essa posição em benefício do 
Paraná. 

E' de presumir que a broca seja em grande parte 
responsável pela queda, moderada aliás, das plantações 
novas ao norte do rio Doce. 

Todos os prognósticos, sabe-se, eram no sentido 
de queda produção reunida do Espírito Santo, Minas 
Gerais e Paraná se aproximaria, dentro de poucos anos, 
do total da produção de São Paulo, compensando o 
desvio do trabalho agrícola dos paulistas para outras 
culturas entre as quais a do amendoim que constitui hoje 
uma espécie de coqueluche. 

Combater imediatamente a broca do cafeeiro no 
Espírito Santo é, por conseguinte, evitar que se perca o 
esfôrço meritório dessa compensação, útil à economia 
nacional. 

Além disso como assinalou o Senhor Attílio 
Vivacqua o plantio do cefeeiro deve ser a principal 
atividade rural do Espírito Santo, já pela composição 
geológica e topográfica do solo, já por suas condições 
de clima. 

Aos fatôres da natureza associa-se o próprio 
regime da pequena propriedade, não sendo possível, 
como não é, no território espirito-santense, a formação 
de grandes fazendas, salvo as exceções. A regra é a 
cultura de dez mil cafeeiros, no máximo, com produção 
que chega a cem sacas anuais apenas, o que exclui os 
problemas .do colonato ou parceria agrícola e bem assim 
o do salário, pois o dono mesmo da terra a cultiva, com a 
família. 

A índole da exploração feita por êste modo 
simplificou bastante a questão do crédito fundando o 
labor da agricultura em bases verdadeiramente 
patriarcais, onde se diluem ou morrem as inquietações 
da organização social. E' como se a revolução agrária ali 
parasse impotente por não encontrar objetivo. 

Ora, se a indiferença do Govêrno pelo  
cambáte à broca desencantar os 
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pequenos proprietários, forçando-os à entrega, de 
suas terras, esta situação de tranquilidade será 
substituída forçosamente por um conjunto nocivo de 
lutas, a pedir remédios enérgicos. Será muito mais 
fácil enfrentar a praga da plantação que as 
exacerbações do meio político. 

De resto, o problema do café dentro da técnica 
se resume em proteger a plantação, estimulando-a 
quando nova, restaurando-a quando antiga e o 
primeiro cuidado peste sentido é defendê-la contra o 
assalto insidioso dos acidentes entre os quais a 
broca representa o maior flagelo talvez. 

A broca não é entretanto um inimigo 
invencível. No próprio Instituto Biológico de São 
Paulo os entomologistas chegaram à conclusão de 
que a chamada vespa de Uganda elimina com 
eficácia a broca, e o naturalista Dr. Conrado 
Guenther, quando há muitos anos conheceu o 
Espirito Santo, previu que seus cafezais florescendo 
em regiões particularmente expostas às pragas 
seriam mais cedo ou mais tarde afetados por uma 
delas. Os profetas nem sempre se enganam com 
respeito às coisas más. Foi êrro deplorável que, 
alerta, não tivéssemos recolhido a profecia. Resta 
agora que, surpreendidos não deixemos de 
aproveitar a experiência". 

Sr. Presidente, novas informações sôbre a 
terrível praga, recentemente recebidas do Estado, por 
intermédio de um dos mais ilustres e dígnos membros 
da Assembléia Estadual, o deputado Jasson Martins, 
revelam que a broca do café continúa sendo uma das 
mais sérias ameaças para determinadas zonas, 
notadamente o Município de Mimoso do Sul, hoje o 
maior produtor do Espírito Santo. 

Entre as formas de combate consideradas 
pròpriamente biológicas, já são conhecidas algumas 
que, sem dúvida, deverão ser utilizadas. 

Há, entretanto, um aspecto da luta contra o mal 
que paira sôbre os destinos econômicos do meu 
Estado e precisa ser salientado; é a questão da 
assistência, financeira ao cafeicultor. O combate ao 
parasita deve ser levada a efeito também mediante a 
extinção das velhas lavouras, que constituem os fócos 
de propagação das pragas, e, além disso, pelo 
repasse dos cafezais. 

Causou alarme a notícia de que o Banco do 
Brasil pretendia suspender o financiamento aos 
cafeicultores, precisamente em razão da diminuição 
das garantias que o próprio flagelo pode acarretar. 

Não acredito que medida de tamanha 
gravidade seja tomada. E aqui fica meu apêlo, 
endereçado, de modo especial, ao Sr. Ministro da 
Fazenda, Dr. Vieira Machado, que tem perfeita 
percepção dos nossos problemas e bem conhece 
os do Espírito Santo. pela vinculação de S. Exª 
àquela terra, primeiro cenário de ,suas atividades. 
profissionais e das afirmações de sua grande 
inteligência e de seu elevado patriotismo, onde lhe 
vaticinamos a trajetória brilhante na vida pública. 

Mais uma vez renovo o meu apêlo ao 
Govêrno Federal, não precisando fazê-lo ao do 
Estado que, conhece o problema no seu quadro 
real e certamente não se descuidará do assunto. 

E' de esperar-se uma eficiente peração entre 
a União e os Estados interessados, 
particularmente entre os Estados limitrofes – 
Espírito Santo e. Rio de Janeiro – a fim de que 
sejam anotados, com a máxima urgência, os meios 
e medidas para debelar flagelo tão ameaçador. 

Trata-se da preservação do patrimônio 
agrícola de uma populosa região. Temos ainda a 
considerar um dos aspectos, mais sérios com 
relação a êsse inimigo da lavoura: é o abatimento 
que traz ao espírito dos homens da terra, gerando 
o desânimo e a desconfiança que determinam o 
afastamento do homem das atividades rurais. 

Esperamos e confiamos nesse apêlo, 
tambem dirigido ao Presidente Dutra que, nas 
suas palavras de candidato, dirigidas aos espírito-
santenses, inclui como um dos pontos do seu 
programa a defesa vegetal, a preservação do 
patrimônio agrícola do Estado – Não temos dúvida' 
de que S. Exª e seu digno Ministro da Agricultura, 
considerarão a solução do problema, a solução 
desejada tanto no interêsse do meu Estado, como 
no da Nação. (Muito bem; muito bem. Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o 
Senhor Ismar de Góes segundo orador inscrito. 

O SR. ISMAR DE GÓES: – Sr. Presidente, a 
bancada de Alagoas no Senado recebeu 
telegrama da Assembléia Legislativa daquele 
Estado, que representa um apêlo, também dirigido 
ao Presidente da Câmara dos senhores Deputados 
e aos líderes das diversas bancadas. 

Trata-se de pedido de urgência, a fim  
de que seja votado o projeto de lei que  
distribuí as subvenções da verba  
orçamentária de 1947, o que, 
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por determinação do Congresso, deverá ser feita em 
lei especial. 

Essas associações que vêm disseminando 
pelo País tão grandes benefícios e realizando obras 
de excepcional alcance, tem tido seu trabalho 
custeado pelos recursos provindos de doações, de 
contribuições particulares e subvenções oficiais. E 
justamente essas subvenções lhes asseguram 
relativa estabilidade financeira. 

Tais organizações, Sr. Presidente, precisam 
dêsses recursos e dêles são merecedoras, pela sua 
alta finalidade e pelos atos de útil e verdadeira 
assistência social que propiciam. Espalhadas por 
todo o território nacional, vêm prestando inúmeros 
benefícios, abrangendo as atividades mais diversas: 
hospitalização e medicação de doentes, amparo à 
maternidade, proteção à infância e à adolescência, 
asilo aos velhos desamparados e aos mendigos, 
escolas e centros de cultura, e muitas outras. 

O Govêrno, com êsses recursos, além de 
estimular a caridade e a solidariedade humana, vem 
construindo no País o grandioso edifício da 
assistência social. 

Pois bem: muitas dessas organizações se 
encontram na iminência de suspender seus 
trabalhos, por lhes faltarem recursos indispensáveis 
para atender, a débitos já contraídos em virtude de 
despesas realizadas, visto como, até o momento, o 
projeto ainda se encontra na Câmara dos 
Deputados. Entretanto, acredito que aquela Casa do 
Congresso, ora realizando sessões extraordinárias, 
possa atender ao apêlo de que ora sou porta-voz. 

Todos sabemos que o trabalho dessas 
instituições é árduo e o campo de ação cheio de 
escólhos. A luta heróica que vêm travando e o seu 
passado são, por si sós, um convite e um apêlo a que 
voltemos nossos zêlos e nossos ouvidos as suas 
dificuldades e aos seus clamores, dispensando-lhes 
um pouco das nossas atividades. (Muita bem; muito 
bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do 
expediente. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA (*): – Sr. 
Presidente, recebi do ilustre diretor interino do 
Departamento Nacional de Saúde Pública, Dr. 
Roberval Cordeiro de Farias, a seguinte carta: 

"Prezado amigo Senador Hamilton Nogueira: 
Estando substituindo, no momento,  

o Prof. Heitor Fróes, Di- 
 

retor Geral do Departamento Nacional de Saúde, 
soube pelo Dr. Salgado, Lima, que me substitui no 
Serviço Nacional de Fiscalização da Medicina, que o 
eminente Senador lhe havia telefonado para obter 
informações sôbre a situação do Sr. Jilovice 
Sterneberk no nosso País. 

Como lhe foi cientificado, o Sr. Sternberk foi 
impedido, pelo Serviço Nacional de Fiscalização da 
Medicina, de continuar as suas atividades como 
médico e farmacêutico, visto não ter apresentado os 
títulos necessários para exercer aquelas profissões. 

Tendo tomado conhecimento, pelo noticiário 
dos jornais, de se achar o referido indivíduo na cidade 
do Salvador, tentando, novamente explorar a 
credulidade dos doentes com a pretensa descoberta 
de um específico para a tuberculose, o Departamento 
Nacional de Saúde enviou ao Departamento de 
Saúde do Estado da Bahia um relatório completo 
sôbre a situação do Sr. Sternberk, a fim de que o 
mesmo fôsse impedido de exercer qualquer atividade 
médica e farmacêutica naquela capital". 

Sr. Presidente, é um prazer louvar um serviço 
público. Das duas vezes em que falei nesta Casa 
sôbre o referido assunto, não duvidei um só instante 
de que os ilustres chefes dêsse Serviço tomariam as 
providências necessárias. Creio que, doravante, não 
precisarei mais falar sôbre o pretenso "doutor" Jilovice 
Sternberk. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem). 
Comparecem mais os senhores Senadores: 
Carlos Saboya. 
Ferreira de Souza. 
Fernandes Tavora. 
Camilo Mércio. 
Alfredo Neves. 
Victorino Freire. 
Adalberto Ribeiro. 
Durval Cruz. 
Azevedo Ribeiro. 
Arthur Santos. 
Salgado Filho. 
Filinto Müller. 
Roberto Simonsen. 
Mello Vianna. 
Clodomir Cardoso. 
Sinval Coutinho (16). 
Deixam de comparecer os senhores 

Senadores: 
Waldemar Pedrosa. 
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Vergniaud Wanderley. 
Novaes Filho. 
Apolônio Sales. 
Walter Franco. 
Sá Tinoco. 
Andrade Ramos. 
Euclydes Vieira. 
Pedro Ludovico. 
Alfredo Nasser. 
Roberto Glasser. 
Francisco Gallotti (12). 
O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do 

Expediente. (Pausa.) 
Não havendo mais quem queira usar da palavra, 

passa-se à: 
 

ORDEM DO DIA 
 

E', sem debate, aprovada, em discussão única e 
remetida à Comissão de Redação de Leis, a seguinte: 

 
PROPOSIÇÃO 

 
Nº 136, de 1947 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art.1º E' prorrogado até 31 de dezembro de 

1947, o prazo para isenção de impôsto de importação 
e demais taxas aduaneiras que incidem sôbre cimento 
Portland ou Romano, a que se refere o art. 1º do 
Decreto-lei número 9.412, de 28 de junho de 1946. 

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário. 
Votação, em discussão única da proposição nº 

76, de 1947, que o autoriza o Poder Executivo a abrir 
pelo Ministério da Viação e Obras Públicas, o crédito 
especial de ... Cr$ 50.469.500,00 para a aquisição das 
unidades fluviais que especifica. (Com pareceres 
ns.254 e 307, das Comissões de Constituição e Justiça 
e de Finanças, contrários às emendas apresentadas 
em plenário). 

O SR. VESPASIANO MARTINS (*) (para, 
encaminhar a votação): – Sr. Presidente, à 
proposição, ora em votação, foram apresentadas duas 
emendas pelo Senador João Villas bôas, com meu 
apoiamento e de três ilustres colegas desta Casa. 

A primeira, que manda discriminar no projeto as 
unidades a serem adquiridas para a navegação na 
Bacia do Prata, assim como a segunda tiveram 
pareceres contrários das Comissões de Finanças e de 
Constituição e Justiça. 

Quanto à primeira emenda, não atinel,  
até o momento, com os motivos 
 
__________________ 
(*) Não foi revisto pelo orador. 

que levaram aqueles dois órgãos técnicos a assim 
opinarem, porque, como é de praxe em tais casos, 
essas discriminações se fazem necessàriamente 
para evitar o desvirtuamento das finalidades de 
projetos dessa natureza. 

Ainda há pouco tempo, relatando crédito 
especial solicitado para a Estrada de Ferro Teresa 
Cristina, de Santa Catarina, verifiquei que o projeto 
discriminava tôdas as utilidades em que seria 
aplicado o dinheiro: vagonêtes, metros de trilhos, 
locomotivas, quilômetros do leito da estrada a 
empedrar, etc. 

Consultando, porém, colegas mais práticos, 
tive a explicação de que tal medida visava à 
perfeita aplicação do crédito, para evitar qualquer 
desvio de verba. 

A finalidade da emenda do Senador 
Villasbôas é a mesma: evitar que, amanhã, as 
unidades que se venham a adquirir para o Serviço 
de Navegação da Bacia do Prata, sejam desviadas 
ou sofram diminuição de número, e possibilitar que 
as linhas, para as quais as embarcações 
indicadas, sejam totalmente atendidas no futuro. 

Quanto à segunda emenda, que exige 
concorrência pública para a compra dos barcos, 
tem um fim moralizador, e por isso, entendo 
também, devera ser aprovada. 

Assim não julgaram, entretanto, os 
ilustres,colegas das Comissões de Constituição e 
Justiça e de Finanças. 

Não abordarei o aspecto jurídico da matéria, 
porque sôbre êle outro colega falará. Creio, 
entretanto, que a emenda, moralizadora como é, 
deveria ser amparada pelo próprio Diretor de 
Serviço de Navegação da Bacia do Prata. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – 
Perfeitamente. 

O SR. VESPASIANO MARTINS: – S. S. 
evitaria assim, que, em tôrno do seu nome se 
levantasse a suspeita de importância tão elevada 
não ser aplicada regularmente. 

Ainda agora, em viagem a mato Grosso, 
chegando a Corumbá, onde se encontra a sede 
dessa autarquia, verifiquei que ali campeiam os 
mais diversos boatos sôbre o futuro emprêgo da 
importância que se vai votar. 

Dizem ainda, ali, que é intuito de pessoas 
interessadas desviar parte dessa verba para 
adquirir o acêrvo de uma companhia de navegação 
daquêle lugar, com unidades completamente 
incapazes para tal serviço, velhas e inadequadas, 
cujo capitânea é um navio velhissímo, que data da 
guerra do Paraguai. 

Tive, mesmo, oportunidade de ler,  
naquêle embarcação, a inscrição da 
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data de 1864, quando foi construída nos estaleiros da 
Inglaterra. 

O SR VILLASBÔAS: – Trata-se de um navio 
de guerra do Paraguai, que já foi vendido como ferro 
velho. 

O SR. VESPASIANO MARTINS: – Aliás, Sr. 
Presidente, compulsanddo o volumoso dossier que 
acompanha êste projeto desde a Câmara dos 
Deputados, muito teria que falar para analisá-lo 
completamente, porque existem no seu bôjo 
elementos que nos levam a crer que, nas futuras 
compras, ou mesmo nas propostas já aceitas, a 
diretoria do Serviço de Navegação da Bacia do Prata 
não agiu com perfeita equidade. A direção dessa 
emprêsa aceitou, nesta Capital, propostas de compra 
de unidades a preços mais elevados do que os 
oferecidos por casas absolutamente idôneas, que 
ofereciam condições bem mais vantajosas. Entre 
estas, posso citar aqui a compra de dois rebocadores 
para a linha de Corumbá a Cuiabá. Alega a diretoria 
da emprêsa ter concordado com a proposta da casa 
holandesa, Rotterdam Sheepebowmeester, 
reconhecidamente mais elevada do que uma outra, 
porque a firma holandesa se prontificava a aceitar o 
pagamento em libras, por conta do nosso crédito 
existente em Londres. 

Ora, Sr. Presidente, não é possível 
conceber-se nos dias de hoje, a realidade da 
vantagem oferecida no pagamento, porque o nosso 
crédito em Londres está congelado, bloqueado e a 
firma em apreço, em absoluto não poderá receber por 
conta daquêle crédito. E' pois, razão que não procede. 

Acresce, Sr. Presidente, que foi rejeitada 
proposta três vezes menor. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Três vezes 
menor? 

O SR. VESPASIANO MARTINS: – ...aliás, 
quatro vezes menor, também na área da libra, 
apresentada por firma competente e idônea a Gosfort 
England, de Londres. Algumas das propostas dessa 
firma foram aceitas, sendo, no entanto, rejeitada 
aquela dos dois rebocadores, que implicava numa 
diferença, para, menos de Cr$  ......1.187.000,00! 

A aceitação dessas propostas Sr. Presidente, 
representa, falta grave. 

O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os 
tímpanos): – Lembro ao nobre orador que, de acôrdo 
com o Regimento, está findo o tempo de que dispõe. 

O SR. VESPASIANO MARTINS: – Agradecido 
a V. Exª Terminarei dentro de poucos instantes. 

Quero, somente, fazer referência  
a uma entrevista do diretor do Serviço 
 

de Navegação da Bacia do Prata, Coronel Antônio 
de Castro Bittencourt, na qual nos classifica, a mim 
e ao nobre Senador João Villasbôas, impatriótas e 
de maus matogrossensses, por entender que 
entravamos, nesta Casa, a marcha do projeto em 
causa. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – 
Impatriotas, porque VV.EE. querem que se 
moralise um projeto! 

O SR. VESPASIANO MARTINS: – 
Simplesmente por êsse motivo. Não sei se há outra 
razão para que S. S. nos tenha atirado essa injúria, 
pois, a incriminação é injuriosa. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – V. Exª 
poderia tomá-la até como elogiosa. 

O SR. VESPASIANO MARTINS: – Pois, Sr. 
Presidente, nêste jornal que tenho em mãos, 
"Atualidades de Corumbá", de 27 de setembro 
último, S. S. atirou-nos a pecha de maus patriotas, 
de maus matogrossenses apenas porque estamos 
velando pelo bom emprégo de importância vultosa 
que a União vai gastar na Comp. de Navegação 
Bacia do Prata, para o bem de Mato Grosso. 

O Senador Villasbôas e eu desejamos que 
sobre essa quantia haja em contrôle absoluto, não 
a deixando à disposição arbitrária Coronel Antônio 
Bittencourt que é indivíduo atrabiliário, violento e 
que até incidentes diplomáticos já suscitou em 
Corumbá, quando comandante do do 17º B.C., 
ordenando espancamento dentro do quartel, do 
capitão Melazzine, do Exército Boliviano. 

O. SR. CARLOS PRESTES: – V. Exª tem 
tôda razão nesse julgamento. 

O VESPASIANO MARTINS: – Além do sério 
incidente diplomático a que me referi, o então 
comandante do 17º B.C. manteve Corumbá sitiada, 
pois não se podia sair dessa cidade sem 
passaporte especial. Nem festas familiares se 
podiam realizar sem seu consentimento, 
porquanto ate os foguetes eram racionados por 
êsse comandante, cuja generosidade apenas 
permitia que se soltassem três foguetes... 

Êste, o homem que está dirigindo a emprêsa 
e que vai dar emprêgo à vultosa quantia que, 
agora, iremos votar. 

É êsse o motivo, Sr. Presidente, pelo qual o 
Senador Villasbôas e eu estamos pleiteando a 
aprovação das emendas 1ª e 2ª, que exigem a 
concorrência pública na compra dessas unidades 
para a navegação da Bacia do Prata. (Muito bem; 
muito bem). 
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O SR. JOÃO VILLASBÔAS (*) (para 
encaminhar a votação): – Senhor Presidente, os 
dois pareceres contrários à aceitação da emenda que, 
com outros colegas, tive oportunidade de oferecer ao 
projeto em discussão, não me convenceram da razão 
dos seus signatários. 

Prefiro ficar com aqueles que os assinaram 
vencidos. Diante das próprias razões articuladas 
nesses pareceres, diante dos próprios motivos 
invocados para negar apôio e contrariar a aceitação 
da minha emenda, mais me convenço de que à 
mesma deve ser aceita pelo Senado Federal, como 
medida de alta moralidade administrativa. 

Ainda a maioria da Comissão de Constituição e 
Justiça, ùltimamente, contra três votos vencidos, 
depois de receber o parecer da Comissão de 
Finanças, houve por bem contrariar a aceitação da 
minha emenda. Fê-lo com fundamento justamente 
numa passagem do parecer apresentado na 
Comissão de Finanças da Câmara pelo ilustre 
Deputado Sr. Aliomar Baleeiro, em que diz que êsse 
crédito deveria ser aplicado sob o contrôle e 
responsabilidade direta do Presidente da República. 

Ora, Sr. Presidente, há equívoco da parte do 
nobre relator da Comissão de Justiça ao encarar a 
espécie, porque o Serviço de Navegação da Bacia do 
Prata é uma autarquia. Se a êsse serviço é atribuído o 
crédito de cinqüenta e tantos milhões de cruzeiros 
que estamos votando, e se a verba fôr aplicada pelo 
seu diretor, o Sr. Presidente da República, 
evidentemente, não terá nenhuma interferência na 
sua aplicação. O crédito é atribuído diretamente ao 
Serviço de Navegação da Bacia do Prata e sua 
aplicação será feita, dentro do regulamento, pelo 
diretor da autarquia. 

Alega-se que a lei, ao criar o Serviço de 
Navegação, estabeleceu que a aquisição de materiais 
e de embarcações fôsse feita por meio de 
concorrência pública ou administrativa. Na verdade, 
assim determina a lei. E o regulamento baixado pelo 
Presidente da República, José Linhares, na parte 
referente a êsse dispositivo legal, artigo 30 alínea 7ª, 
estabeleceu positivamente: 

"Promover, mediante concorrência pública, na 
imprensa oficial ou local de maior circulação, entre 
firmas idôneas e especializadas as aquisições e obras 
cujo valor exceda de quinhentos mil cruzeiros." 
 
__________________ 
(*) Não foi revisto pelo orador. 

Dispositivo expresso do regulamento do 
Serviço de Navegação da Bacia do Prata, baixado 
pelo Presidente da República, sòmente autoriza a 
concorrência administrativa quando as aquisições 
atingem quinhentos mil cruzeiros e exige 
concorrência públicas tôda vêz que essas aquisições 
se elevam a mais de quinhentos mil cruzeiros, que é o 
caso em aprêço. 

Entretanto, o que se colhe no bôjo do processo 
que acompanha êste projeto é que a direção do 
Serviço de Navegação da Bacia do Prata considera já 
feita a concorrência administrativa, confórme 
expressamente diz seu Diretor nesta entrevista à 
imprensa: 

"A concorrência administrativa foi feita entre 
firmas americanas, canadense, argentinas, 
holandesas, inglesas e nacionais, de acôrdo com 
tôdas as normas em vigor". 

Ora, são exatamente as normas em vigor 
que impedem a concorrência administrativa 
porquanto se trata de importância superior a 
quinhentos mil cruzeiros! A concorrência pública, 
porém se fêz, conforme o afirma o diretor do 
serviço e conforme o disse, no seu discurso, na 
última vêz que aqui tivemos oportunidade de 
discutir a matéria, o nobre líder do P. S. D. Senador 
Ivo d'Aquino. E continuando: (Lê) 

"A Câmara dos Deputados aprovou, por 
unanimidade, o projeto oriundo da referida mensagem 
presidencial, projeto êsse que foi ardorosamente 
defendido pelo Deputado Vandoni de Barros. 

Ao chegar ao Senado Federal êsse projeto, 
mereceu por parte das comissões técnicas  
os pareceres favoráveis. Aconteceu então  
o que já é do conhecimento público – e não é sem 
grande decepção que seu forçado a recapitular 
êsse assunto – a campanha protelatória e 
anti-patriótica iniciada pelos Senadores João 
Villasbôas e Vespasiano  
Martins. 

Apresentaram êsses Senadores um emenda 
para que fôsse feita concorrência pública, ao invés 
de concorrência  
administrativa, o que vale dizer retardando  
em mais de ano a aquisição dessas  
unidades. 

Como poderia ser aprovado um  
projeto especial, especificando número  
de unidades e valor, para 
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depois de fazer-se concorrência públicas?" 
Considera, assim, Sr. Presidente, o diretor do 

serviço, que a concorrência está feita, acabada, e as 
propostas aceitas, devendo, êle, que vai receber e 
aplicar a respectiva importância apenas explicar a 
compra do material Verificando o processo que 
acompanha o projeto, não encontrei os originais das 
propostas apresentadas para o fornecimento 
daquelas unidades, com os preços correspondentes. 
Também o meu nobre colega, Senador Vespasiano 
Martins, procurou, na Diretoria do Serviço, nesta 
capital, examinar êsses documentos; recusaram-lhe o 
pedido, sob alegações diversas, como por exemplo, a 
de que lá não se encontravam os ditos originais. 

O SR. VESPASIANO MARTINS: – Foi, 
exatamente, o que me declararam. 

O SR. JOÃO VILLASBOAS: – Sr. Presidente, 
sabem V. Ex.ª, e o Senado, que proposta dessa 
natureza precisa especificar perfeitamente todos os 
detalhes da construção dos navios. A simples 
diferença de meio milímetro numa chapa, em 
encomenda dêsse vulto, basta para assegurar ao 
construtor vantagem de muitos milhões de cruzeiros. 

E' preciso estabelecer concorrência séria, a 
qual só pode ser no caso, a concorrência pública, 
como, aliás, exige o regulamento do serviço. 

Diante da divergência de opiniões, quando o 
próprio diretor do serviço declara feita e acabada a 
concorrência, pedindo determinada importância para 
a compra dos navios; quando nesta Casa, os ilustres 
Senadores, que assinaram os parecêres das 
Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças, 
julgam necessária a concorrência, reconhecendo 
unânimemente que deve ser pública, porque 
recusar-se à inclusão da minha emenda no projeto! 

Se a conclusão a que chegaram as doutas 
Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças 
foi a da necessidade da concorrência pública, por que 
a lei a exige – e, agora, mostrarei que o regulamento 
do serviço também a requer – por que recusar a 
inclusão, no projeto, dessa medida altamente 
moralizadora, sem outro fim senão salvaguardar a 
dignidade, a moralidade da administração pública? 

Sr. Presidente, não teria dúvida em retirar a 
emenda... 

O SR. SEVERIANO NUNES: – V. Ex.ª, permite 
um aparte? (Assentimento  
do orador) Não acha esquisita a  
exigência de concorrência administrativa 
 

para concessão do crédito solicitado ao Parlamento? 
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – O crédito seria 

concedido num determinado total, para, dentro dêle, 
se abrir a concorrência. 

O. SR HAMILTON NOGUEIRA: – E' praxe. 
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – O projeto 

autoriza a abertura da concorrência nos limites do 
crédito. Caso êle não atinja a importância, fixada, o 
restante reverterá para os cofres públicos. 

O SR. CARLOS PRESTES: – O que se visa, 
com o projeto é legalizar algo de irregular, já feito. 

O SR. VESPASIANO MARTINS: – E moralizar 
o emprêgo da importância. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Como dizia, Sr. 
Presidente, não teria dúvida em retirar a emenda, se 
animado da convicção de que a aquisição seria feita 
sob a fiscalização direta do Sr. Presidente da 
República, ou do Deputado Aliomar Baleeiro, 
invocado pelo ilustre colega, Senador Etelvino Lins. 

A verdade, porém, é que a soma em questão 
será atribuida ao Serviço de Navegação da Bacia do 
Prata; e não reconheço, Sr. Presidente, no diretor 
daquêle serviço, a necessária idoneidade para a 
aplicação honesta e digna da verba que estamos 
votando. (Muito bem) 

O SR. SALGADO FILHO (*) (para 
encaminhar a votação): – Sr. Presidente, fui voto 
vencedor na Comissão de Finanças, contrário ao 
parecer dos nobres Senadores pelo Estado de 
Mato-Grosso. 

Impressionou-me o fato de a lei exigir 
concorrência e não haver necessidade de 
reiterarmos, naquela em que concedemos o crédito 
de cinqüenta milhões de cruzeiros, semelhante 
exigência. 

Além disso, uma circunstância calou 
profundamente em meu espírito; a necessidade 
crescente de meios de transporte, em que vive Mato 
Grosso. Tôda demora se me deparava prejudicial aos 
altos interêsses dêsse Estado. A ponderação de tais 
fatos foi de molde a conduzir meu voto no sentido da 
rejeição das emendas formuladas pelos nobres 
colegas. 

Na discussão aqui havida, fizeram-se 
referências à ausência absoluta, no processo, de 
documentos relativos à tomada de prêços das 
diversas firmas que, segundo se diz, foram solicitadas 
ao fornecimento almejado. 
 
__________________ 
(*) Não foi revisto pelo orador. 
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O SR. VESPASIANO MARTINS: – V. Ex.ª dá 
licença para um aparte? (assentimento do orador) 
Faltam os originais das propostas, que não se acham 
nem no dossier, apenso ao processo, nem no 
escritório da autarquia da qual se está tratando. 

O SR. SALGADO FILHO: – Perfeitamente. 
A prévia aceitação, sem o crédito necessário, 

de uma concorrência, cuja documentação não se 
encontra no processo, fêz-me refletir. 

Além dêsses aspectos – por que não 
confessá-lo ao Senado? – outro motivo abalou 
intensamente minha opinião. Soube que dois colegas 
nossos, convidados pelo Sr. Presidente da República 
para integrarem sua comitiva na viagem ùltimamente 
feita ao Estado de Mato Grosso, destinada à 
inauguração de uma ponte, foram alijados do 
convívio de S. Ex.ª na condução que os levaria ao 
ponto terminal. No fim da visita, quando se ia realizar 
um banquete, sabedor o Chefe da Nação de que os 
dois parlamentares matogrossenses não se 
assentariam à mesa, fêz questão de que os  
nossos ilustres colegas o ladeassem, dando,  
assim, uma demonstração da nobreza de suas 
atitudes. 

O ocorrido impressionou-me profundamente. 
Trouxe-me ao espírito a convicção de que, na direção 
do Serviço de Navegação da Bacia do Prata, está 
pessoa que desconheço, mas que, segundo revelam 
os fatos, é um espírito faccioso, desprevenido, 
incapaz de administrar, com isenção de ânimo, os 
destinos da importante entidade daquêle Estado, a 
que acabo de me referir. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – O Diretor do 
Serviço de Navegação da Bacia do Prata devia ser o 
primeiro a querer a concorrência pública, para salvar 
a sua responsabilidade, se é homem de 
responsabilidade. 

O SR. SEVERIANO NUNES: – Muito bem. 
O SR. SALGADO FILHO: – Dir-se-ia que o 

diretor está sob a fiscalização do Ministério da Viação 
e Obras Públicas e do Presidente da República. Não 
basta, Sr. Presidente. Depois de feito o negócio, qual 
fiscalização faria desaparecer um contrato celebrado 
em virtude de crédito votado pelo Senado? 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – E' preferivel 
prevenir que punir. 

O SR. SALGADO FILHO: – Evidentemente. 
Seria um fato consumado, contra o qual não haveria 
elementos moralizadores capazes de o fazer 
desaparecer. 

Êsses motivos me calaram no espírito, 
determinando modificasse em plenário o meu voto, no 
sentido da concorrência pública. São fatos apontados 
ligeiramente, porém capazes de orientar um cidadão 
honesto na condução dos negócios públicos, dentro 
da moral administrativa que nêles deve imperar, 

Se fosse o Presidente da República ou o ilustre 
Ministro da Viação e Obras Públicas que estivessem a 
manejar êste processo de fornecimento, não teria 
dúvidas, conhecedor que sou da probidade de ambos, 
em recusar o meu voto à emenda moralizadora dos 
nobres representantes de Mato Grosso, os quais 
sentem, como eu, a necessidade de transportes para 
a produção e a vida do seu Estado natal. 

OS SRS. HAMILTON NOGUEIRA E 
FERREIRA DE SOUZA: – Muito bem. 

O SR. SALGADO FILHO: – Assim, pois, Sr. 
Presidente, não é a simples solidariedade devida a 
dois ilustres colegas alvos de desatenção, que 
determina o meu voto nêsse sentido. Não é êsse o 
aspecto que lhe quero imprimir. Meu pronunciamento 
resulta do fato que demonstrou o facciosismo, o 
tendenciosismo daquela administração o qual – repito 
– não sei quem é, tendo, por isso, mais valor a minha 
opinião pela isenção com que é formada. 

Revogo, pois, em plenário, o voto dado na 
Comissão de apoio à emenda dos ilustres Senadores 
pelo Estado de Mato Grosso, exigindo a concorrência 
e a nomenclatura das unidades a serem compradas. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – O que muito 
honra a V. Ex.ª. 

O SR. SALGADO FILHO: – Era o que tinha a 
dizer. (Muito bem; muito bem. Palmas.) 

O SR. CARLOS PRESTES: (para encaminhar 
a votação): – Sr. Presidente, creio que as duas 
emendas apresentadas pelo nobre Senador por Mato 
Grosso, são realmente, moralizadas e indispensáveis 
no caso. Estamos em outubro de 1947 e já é tempo de 
salva-guardar a responsabilidade do Parlamento. 

A verdade é que, por motivo de urgência, 
sempre reclamada, o Poder Executivo vem 
sucessivamente apelando para o Legislativo, desde 
18 de setembro de 1946, a fim de sanar 
irregularidades cometidas por êle Executivo. 

Não é esta, Sr. Presidente, a primeira vez que 
se realizam supostas concorrências administrativas, 
tomadas de preços nas condições irregula- 
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res, a que se referiu, com documentos, o nobre 
Senador por Mato-Grosso e, à posteriori, procura-se 
obter do Congresso Nacional a legalização do ato. 

Ainda há poucos dias, Sr. Presidente, tive 
ocasião, na Comissão de Constituição e Justiça, de 
dar meu voto num caso semelhante: registro de 
contráto duas vezes negado pelo Tribunal de Contas 
e que, no entanto, embora negado, teve início de 
execução, quando a Constituição é categorica nesse 
particular, porque estabelece que os contrátos cujo 
registro seja negado pelo Tribunal de Contas têm a 
execução suspensa. 

No caso, tratava-se da construção de um 
pavilhão para o Serviço Médico do Centro Nacional de 
Pesquisas Agronômicas, no quilômetro 47 da Rodovia 
Rio-São Paulo. O início da obra teve logar por ordem 
do Poder Executivo, apesar das reiteradas negativas 
de registro de contráto por parte do Tribunal de 
Contas. E, no entanto, apela-se para o Congresso 
Nacional, sob a alegação de urgente necessidade 
pública, a fim de legalizar, sumàriamente, a 
irregularidade do ato do executivo. 

No caso em apreço – aquisição de material de 
navegação para a Bacia do Prata – a história se 
repete. Tem-se a impressão de que a compra de 
unidades fluviais já foi feita com as firmas escolhidas 
por êsse diretor de serviço, portador das qualidades 
ou defeitos aqui tão bem assinalados pelo nobre 
Senador por Mato Grosso. 

Sr. Presidente, não podemos continuar nesse 
caminho. Já é tempo de exigirmos o cumprimento da 
Constituição e estarmos vigilantes em defesa do 
interêsse público. Ninguem mais que eu reconhece a 
necessidade de melhorar a navegação do rio 
Paraguai; mas cinquenta milhões de cruzeiros 
representam importância de tal vulto que não póde 
ser dispendida sem concorrência pública, apenas a 
critério de um adminstrador qualquer. 

Dou, pois, meu voto favorável às duas 
emendas apresentadas. (Muito bem; muito bem). 

O SR. FERREIRA DE SOUZA (pela ordem): – 
Sr. Presidente, na Comissão de Finanças, quando 
esse projeto com as emendas Villasbôas, Vespasiano 
Martins, foi discutido, assinei o parecer com 
restrições, desde a primeira fase. E disse 
expressamente que a minha restrição se baseava em 
que eu julgava necessária, absolutamente 
necessária, a concorrência pública para os gastos 
autorizados na proposição. 

Na Comissão de Constituição e Justiça  
preferi atitude mais positiva; 
 

envés da restrição, declarei-me vencido; e justificando 
meu ponto de vista eu disse que apezar de me 
parecer, consoante declarei ser uma exigência da 
própria lei, a concorrência pública, para êsse caso, 
exigência do próprio decreto-lei regulador da Bacia da 
Prata, a mim me parecia interessante repetir na 
autorização essa recomendação de concorrência 
pública. E repeti, porque as entidades autárquicas 
ainda não obedecem entre nós, a uma lei orgânica. 
Não há como deve haver, um estatuto das autarquias, 
sujeitando-as a uma fiscalização mais forte, mais 
precisa, e rigorosa. 

Disse, então, que, se se tratasse de despesa a 
ser feita pelo Poder Público, pela própria 
Administração Federal através de suas repartições, 
não haveria mistér declarar-se a necessidade da 
concorrência; e não haveria porque exigindo-a 
expressamente o Código de Contabilidade, o Tribunal 
de Contas exerceria o contrôle necessário por forma 
que nenhuma despesa seria autorizada  
e nenhum pagamento ordenado, sem o  
registro. 

No entanto, as entidades autárquicas, apesar 
da estipulação de concorrência, não têm ainda 
regulamentação perfeita e os seus gastos, não se 
submetem, necessáriamente à apreciação do 
Tribunal de Contas, por forma que uma verba seria 
por elas autorizada. com ou sem concorrência, 
embora admitamos uma responsabilidade a posteriori 
e mais ou menos paulatina, dos empregados de fazer 
a despesa. 

Essa a razão pela qual disse na Comissão de 
Constituição e Justiça que preferia a redundância, ou 
declarar, expressamente, a necessidade da 
concurrência pública, apesar dela estar estipulada no 
próprio Decreto-lei que deu autonomia ao Serviço de 
Navegação da Bacia do Prata. 

Acontece, Sr. Presidente, que nos discursos 
anteriores, o assunto tomou aspecto diverso. O nobre 
Senador Vespasiano Martins fez arguição 
terrivelmente forte, com documentação reportando-se 
ao próprio processo que acompanha  
o projeto. 

Segundo se vê da sua exposição, estamos 
diante de um caso interessante: o Serviço de 
Navegação da Bacia do Prata solicitou verba precisa, 
onde figuram até os quebrados evidentemente 
pressupondo já o fornecedor, e não mais para 
submeter a compra a concorrência pública. Pela 
propria importância vê-se que há fornecedor 
escolhido. 
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O SR. VSPASIANO MARTINS: – A proposta 
já foi aceita. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Houve coleta 
de preços antes da existência de qualquer crédito; 
isso se pediu o total de Cr$ 50.469.500,00. Mas o 
nobre Senador Vespasiano Mastins fez ainda 
denúncia muito grave: a de que não figuram no 
processo, nem na própria entidade autárquica, os 
documentos originários dessa concorrência. No 
processo se vê. que para algumas dessas 
aquisições, a de rebocadores, por exemplo, 
escolheu-se uma firma ou emprêsa que apresentou 
proposta mais elevada. Se não me engano, S. Ex.ª 
demonstrou que a diferença é de um milhão de 
cruzeiros, apenas para dois rebocadores... 

O SR. VESPASIANO MARTINS: – 1.187.000 
cruzeiros sómente em dois rebocadores. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: –...entre a 
proposta da emprêsa fornecedora escolhida e a de 
duas outras. Nem se diga tratar-se de. países fora da 
área da libra esterlina. São propostas de firmas de 
países que tem por base essa moeda. 

O SR. VESPASIANO MARTINS: – Ambas 
as firmas tem propostas aceitas para 
embarcações. Mesmo a que foi rejeitada tem 
algumas embarcações prontas para fornecer. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Meu 
desejo é esclarecer que êsse aspecto não foi 
claramente discutido na Comissão de Finanças. 
Na qualidade de um de seus componentes e 
tendo tomado parte nas duas discussões, a do 
primeiro parecer e da primeira emenda, declaro 
que não se cogitou da circunstância de haver 
propostas diversas. Tratou-se, sobretudo da 
concorrência. Daí as minhas duas ressalvas 
como voto vencido na Comissão de 
Constituição e Justiça. 

A mim me parece não dever o Senado 
deliberar a respeito, sem estudo mais 
demorado, sob êste aspecto, até agora 
inexplorado: a irregularidade da coleta de 
preço, na concorrência administrativa 
anteriormente feita, assim como a comparação 
dos preços, tais como se encontram no próprio 
processo enviado à consideração do Poder 
Legislativo. 

O SR. VESPASIANO MARTINS: – V. Ex.ª 
dá licença para um aparte? (assentimento do 
orador) – Quanto à questão de preços, o Sr: 
Clovis Cortês; primeiro diretor do Serviço de 
Navegação da Bacia do Prata, quando elabo- 
 

rou seu programa, fez uma avaliação do número de 
embarcações de que necessitava, e seus preços. Em 
15 de agôsto de 1944, necessitava de 35 
embarcações, cujo valor era de Cr$ 42.000.000,00. 
Entretanto, agora, apenas para 21 embarcações são 
necessários Cr$ 50.000.000,00! 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – A informação 
de V. Ex.ª ressalta... 

O SR. VESPASIANO MARTINS: – Esse é um 
pormenor que consta do processo. 

O SR FERREIRA DE SOUZA: – ...e dá 
maiores razões às considerações por mim feitas e ao 
requerimento que envio à Mesa, no sentido de se 
suspender a votação, a fim de que o projeto volte à 
Comissão de Finanças, para que esta o examine sob 
o prisma. da coleta dos preços que.serviu de base ao 
pedido de crédito. 

Certo se a emenda tivesse parecer favorável, 
tudo .isso desapareceria. Haveria um crédito e a 
concorrência pública iria dizer como se procederia. 

Como estamos vendo, pede-se um crédito 
especial já para determinada compra, quando esta 
devia ser objeto de concorrência pública. 

Em face disso, parece-me dispensável 
qualquer outra. justificativa ao meu requerimento; 
solicitando que a Comissão de Finanças examine, 
detidamente, aspecto que diz respeito à mo 
realidade pública. (Muito bem; muito bem). 

Vem à Mesa e é lido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
 

Nº 155 – de 1947 
 

Requeiro a volta do projeto nº 76, de 1947, à 
Comissão de Finanças, para que examine o resultado da 
coleta de preços em que se baseia o pedido de crédito. 

Sala das Sessões, em 7 de outubro de 1947. – 
Ferreira de Souza. 

O SR. PRESIDENTE: – Senhores Senadores, o 
Regimento é omisso quanto ao requerimento que acaba 
de ser lido. Entretanto, como o meu espirito se inclina para 
a solução mais liberal, devolvendo ao plenário a decisão 
dos incidentes que surgem no decorrer dos debates, 
aceito o requerimento, que, além disso, tem como 
declarou seu ilustre autor, fim altamente moralizador, qual 
o do maior zêlo pelo interêsse público. Aliás, a espécie em 
discussão se enquadra, por analogia, no artigo 162 da 
nossa lei interna. 

O Senado, em sua soberania, decidirá como lhe 
parecer mais acertado. 
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O SR. IVO D'AQUINO: – (*) (para encaminhar 
a votação) Sr. Presidente, como bem disse  
V. Exª, pelo Regimento desta Casa não é de  
aceitar-se em princípio, requerimento  
como o que foi apresentado pelo nobre Senador 
Ferreira de Souza, no momento da votação de 
projetos. 

Há, todavia, uma circunstância que devemos 
considerar: no plenário, foi alegada matéria nova, da 
qual não conheceu a Comissão de Finanças, e que, 
por assim dizer, constitui surpresa posta à 
deliberação do próprio Senado. 

E' por isso, Sr Presidente, que estou de 
acôrdo com o requerimento apresentado pelo nobre 
Senador Ferreira de Souza, embora; deixando 
expresso que esta minha opinião não quer dizer que 
concorde com todos os requerimentos apresentados 
em fase idêntica à atual. 

Era o que tinha a dizer, no encaminhamento 
da votação. (Muito bem; muito bem.) 

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

Está aprovado. 
O projeto volta à Comissão de Finanças. 
Discussão única da proposição nº 110, de 

1947, que autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo 
Conselho Nacional do Petróleo, o crédito especial de 
Cr$ 25.000.000,00 para a criação da Refinaria 
Nacional do Petróleo S. A. (Com pareceres 
favoráveis ns.309 e 310 das Comissões de Finanças, 
e de Agricultura, Indústria e Comércio, o 1º com voto 
em separado do Senador Ferreira de Souza; 
oferecendo substitutivo). 

Tem a palavra o Sr. Pereira Moacyr, orador 
inscrito. 

O SR. PEREIRA MOACYR (lê o seguinte 
discurso): – Sr. Presidente, Srs. Senadores, não é 
mais objeto de controvérsia a exploração comercial 
do petróleo existente no Brasil. 

As observações geológicas realizadas de 
notáveis engenheiros brasileiros e norte-americanos 
fixaram, agra, agora, dez áreas recomendáveis às 
pesquisas dêsse cobiçado óleo mineral. 

Situadas, estão elas, no lado andino do Acre, 
nas bacias do alto e baixo Amazonas e no delta 
dêsse rio, nas planícies Costeira Oriental e Costeira 
do Nordeste, bacias do Maranhão, Piauí e Paraná, 
sinclinal do Araguaia e recôncavo da Bahia. 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

 

Um exsudado de óleo encontrado no Lobato, 
zona suburbana da cidade do Salvador, despertou 
ao Sr. Oscar Cordeiro o audacioso tentamen de 
pesquisar petróleo. 

Tudo que um obstinado patriota poderia 
conseguir para demonstrar a completa evidência do 
"óleo de pedra" naquele local, houve por bem êsse 
infatigável patrício executar com invulgar dedicação. 
Na Bolsa de Mercadorias e Valores, de que era 
então presidente, consta documentação farta de 
suas atividades e do êxito do seu perseverante 
objetivo que, afinal, mereceu apoio do Govêrno da 
União no sentido de se efetuarem preliminares 
estudos. Eis a origem, o fundamento da primasia da 
lavra do petróleo brasileiro no Estado da Bahia. 

O Conselho Nacional do Petróleo, faz oito 
anos, depois de examinar e verificar a exatidão dos 
indícios de óleo aflorado, instalou na Capital daquele 
Estado, um Departamento com aparelhagem 
indispensável à realização de pesquisas, consoante 
os preceitos da geologia e geofísica. 

A pesquisa de petróleo exige especialistas de 
notória competência e reputação. Técnicos, os 
encontramos em vários países, detentores da 
exploração dessa indústria, mas à valorosa Nação 
Norte-Americana, devemos a eficiente colaboração 
de experimentados profissionais, conhecedores dos 
segredos e subtilezas que, no curso das 
investigações, aparecem, desde a prospeção das 
áreas, pesquisas geológica e geofísica até às 
sondagens profundas. 

Apesar dêste meticuloso processo de 
exploração, muitas vêzes, o resultado é 
decepcionante. 

Sómente a União ou companhias poderosas 
têm recursos para financiar serviços desta ordem, 
tais são as vultosas quantias despendidas em 
empreendimentos desta natureza. 

A pesquisa é contingente, salvo o 
aparecimento de um exsudado ativo de óleo, – o 
"seepage" dos americanos, idêntico ao do Lobato, no 
reconcavo bahiano. No Brasil, sem embargo da 
concorrência de empresas nacionais, devidamente 
organizadas, compete ao C.N. P. a ingente tarefa de 
bandeirante do petróleo. .Não é tardio, portanto, o 
projeto em aprêço. Impatriotica. seria a 
procrastinação desta providencia oportuna, firmada 
numa realidade, se atendessemos à considerações 
tendenciosas e prejudiciais à rapidez de andamento 
da solução de um dos problemas básicos da 
economia brasileira. 
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Isto posto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
hajamos vista que a direção da pesquisa do petróleo 
na Bahia, confiada ao abnegado Engenheiro Sr. 
Pedro Moura, representante do Sr. General João 
Carlos Barreto, incansável Presidente do C. N. P., já 
registra nos campos de Lobato-Joane, Aratú, 
Candeias, Pitanga, Ilha de Itaparica e D. Juan, a 
abertura de sessenta e cinco poços com reserva 
aproximada de trinta milhões de barris de óleo bruto, 
quatorze, com um bilhão e trezentos milhões de 
metro cubicos de gaz natural, vinte e três secos e 
treze, estratigraficos. 

Descoberto, Sr. Presidente, o horizonte 
petrolífero brasileiro daquela região, é mistér a 
industrialização do óleo existente. Conservá-lo 
arrolado, respeitando-se futeis e ardilosos pretextos, 
é sabotagem. 

O projeto, ora em discussão abrindo o crédito 
especial de Cr$ 25.000,00 pelo Conselho Nacional 
do Petroleo, para integralizar com igual quantia, 
adquirida por subscrição popular, o capital de Cr$ 
50.000,00, se destina, na forma do Decreto-Lei de 16 
de setembro de 1946, à constituição de uma 
sociedade anônima, sob a denominação de 
"Refinaria Nacional de Petróleo S.A." com a 
finalidade de construir e instalar uma refinaria 
moderna na cidade de Salvador, ou arredores, no 
Estado da Bahia, com a capacidade de tratar 2.500 
barris de óleo crú, por dia. 

Mais um motivo de estimulo e previsão oferecerá o 
Senado, aprovando este projeto, neste momento de 
incertezas por que atravessa a humanidade, jungida às 
aperturas de uma crise dificil. de se conjurar, se os países 
que sinceramente lutaram contra a asfixia do verdadeiro 
regime democrático, forem indiferentes à produção dos 
elementos garantidores de uma situação econômica, 
capaz de resistir e vencer a calamitosa escassez ainda 
reinante, ameaçada, talvez, de renovação com 
incalculáveis, consequências. 

A Sociedade Anônima, de economia mixta,  
a se organizar, não se restringirá a produzir gazolina, 
querozene, óleos diesel e combustível, necessários ao 
consumo dos Estados da Bahia, Sergipe e Alagôas – 
impelirá, também; o anseio da descoberta de novos 
campos petrolíferos, retirando, para este fim, uma quota 
de 9% (nove por cento) do preço do custo do petroleo  
crú e mais a importância da metade .do saldo verificado, 
após as deduções do lucro líquido, consignados 
 

nos estatutos, como auxilios aos elevados propósitos 
e atribuições do C.N.P. 

A refinaria é aparelho consumidor de petróleo 
bruto, fornecido pelo C. N. P. a 30 centavos o litro, 
cor transporte rápido, barato, e garantia de pronta 
entrega. O Conselho Nacional do Petróleo, assim, se 
habilíta com a venda do óleo, no exercicio financeiro, 
a estender o raio da ação das pesquisas, dentro do 
plano traçado e, por sua vez, no ambiente de 
trabalho, – campo de observação o proveitosa  
experiência alcançar o preparo dos operários 
treinados e técnicos em qualquer serviço, desde o 
mais simples até o mais complexo. A classe de 
profissionais brasileiros ampilar-se-á, selecionada, 
consoante e pratica adquirida e aptidões reveladas. 

O petróleo, Sr Presidente, constitui com o 
ferro, carvão e ouro, felizmente existente no sub-solo 
nacional, base central de valioso patrimônio, tanto 
mais gerador de prosperidade e riqueza, quanto mais 
depressa fôr aproveitado. 

Jorra o petróleo na fossa estrutural da bahia, 
enquanto não forem abertos novos poços, numa 
proporção de sete mil barris diários e, de permeio, 
nos campos de Aratu e Itaparica, há significativa 
reserva de gás natural de nove mil calorias por metro 
cúbico. Compõe-se de metana, etana e azoto. Isento 
de butana e propana, revela traços de hélio. E' um 
gás nobre. O seu poder calorifico corresponde ao 
duplo do verificado no gás de cozinha, proveniente 
da distribuição do carvão. Não é-compressível, não 
se liquefaz, não pode ser engarrafado, mas 
representa uma fonte poderosa de energia que a 
Indústria nas cidades de Salvador e Itaparica 
necessita e requer para movimentar sua maquinária, 
substituindo a "lenha", combustível que se vai 
tornando difícil, ali, e noutros Estados, mesmo 
porque o reflorestamento pouco alertado; quase 
incipiente, no Brasil, no restitui ao solo o que o 
machado derruba continuamente. 

O gás natural e o petróleo estão encorporados 
entre os fatores determinantes da emancipação 
econômica da Federação. 

Interessantes e proveitosos são os 
argumentos expedidos em tôrno dêsse assunto. 
Partidários, aliás, muito respeitáveis pela cultura e 
convição patriótica evidenciados – desejosos de uma 
pesquisação eficaz, ininterrupta, aconselham, – uns 
– o exclusivo financiamento com dinheiro brasileiro, 
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outros, menos exigentes, admitem o concurso do 
capital estrangeiro com o nacional, um terceiro grupo 
se preocupa com a perfuração de centenas e 
centenas de poços e aparecimento do petróleo, 
contando que haja garantias para o Capital importado 
e defesa do sub-solo explorado, sob direta 
fiscalização da União e rigoroso contrôle no sistema 
de distribuição do produto e seus derivados por poços 
nunca superiores aos similares estrangeiros. 

Qualguer investimento de capital envolve 
condições específicas. Ninguém o faz sem o critério 
de interêsse imediato ou remoto, principalmente, em 
se tratando de exploração de petróleo que, apesar da 
técnica moderna, em uso, nem sempre abona 
satisfatório resultado nos primeiros ensaios. 

Diversas emprêsas brasileiras já requereram 
pesquisas. Nenhuma, entretanto, logrou iniciar, com 
decisão, a sua finalidade. Qual o motivo? Algo de 
extraordinário tem perturbado esta indústria, cujo 
movimento exige logo na fase de instalação, sondas 
perfuradoras (rotary) de custo muito elevado, aparelhos 
destinados à aplicação dos métodos geofísicos, 
laboratórios para exames quimicos e paleontológicos. 

Em verdade, Sr. Presidente, falta-nos 
auto-suficiência de numerário para explorar petróleo 
com a largueza reclamada. 

Irregularidades profundas, conflitos de 
interêsses mal amparados, divulgados pela litaratura 
espetacular dos negócios de petróleos em diversos 
países, jamais nos causam temor nem propensão 
para o regime de nacionalismo desmedido, instituído 
pelos decretos-leis do período ditatorial. 

O SR. SALGADO FILHO: – V. Ex.ª me  permite 
um aparte? 

O SR. PEREIRA MOACYR: – Com prazer. 
O SR. SALGADO FILHO: – Êsses 

decretos-leis visavam acautelar a economia nacional. 
Por se tratar, sobretudo de indústria de interêsse não 
só para a economia, como para a defesa nacional, 
estava a exigir severa vigilância por parte do  
Govêrno. Daí essa legislação modêlo de feitura, no 
fundo e na forma. 

O SR. PEREIRA MOACYR: – E' admissivel em 
período de guerra, mas já não pode existir diante do 
que a Constituição faculta. 

O SR. CARLOS PRESTES: – A  
Constituição faculta, mas não o determina. Se o 
interêsse nacional exige medi- 
 

das de tal prudência, a Constituição não as proíbe. 
O SR. PEREIRA MOACYR: – Se em tempos 

extraordinárlos, por ventura tivermos a infelicidade de 
nova guerra, competirá ao Govêrno, pelo seu 
exército, tomar tôdas as providências necessárias, 
não sòmente em relação ao petróleo, mas também a 
respeito de outros aspectos da vida nacional. 

O SR. CARLOS PRESTES: – V. Ex.ª mesmo 
declarou hoje, com o brilhantismo da sua palavra, que 
só as grandes emprêsas poderão se dedicar ao 
petróleo. 

O SR. PEREIRA MOACYR: – Naturalmente. 
O SR. CARLOS PRESTES: – Seria entregá-lo 

às grandes emprêsas, aos poderosos monopólios 
estrangeiros, que viriam aquí para dominar e esplorar 
ainda mais nosso povo. O petróleo interessa 
fundamentalmente à economia e à defesa  
nacionais. 

O SR. PEREIRA MOACYR: – Não dominarão 
nem explorarão, se houver por parte do Govêrno e 
dos representantes do Brasil a fiscalização 
necessária de interêsses desta ordem. Não podemos 
permanecer nêste período de verdadeira estagnação, 
retardando o progresso do Brasil. 

O SR. CARLOS PRESTES: – Cabe ao 
Parlamento legislar a respeito, e póde fazê-lo. 

O SR. PEREIRA MOACYR: – Cabe; e, nêsse 
sentido, terá de elaborar nova Lei de minas. 

O SR. CARLOS PRESTES: – Em vez de 
conceder vinte e cinco milhões de cruzeiros, vote, 
êste ano, quinhentos milhões, para o Conselho 
Nacional do Petróleo iniciar imediatamente a 
perfuração e pesquisa de póços. 

O SR. PEREIRA MOACYR: – Continuando, Sr. 
Presidente, a época dos indesejáveis já passou. 
Agora, não haverá ambiente para se recear, maus 
contratos e liberalidades danosas, pois, à frente da 
administração e, em particular, de um problema 
econômico e político, como seja o do petróleo, está a 
integridade inatacável do General Eurico Dutra, digno 
Presidente da República, cercado de conceituados 
auxiliares. 

Para justificar a anemia da nossa vitalidade 
econômica no que tange ao problema sòmente de 
petróleo e à sua urgente solução, basta um ligeiro 
exame na importação dos seus derivados em 1946, 
conforme o quadro levantado pelo Conselho Nacional 
do Petróleo. 
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Importamos 2.267.939 toneladas, no valor de 
Cr$ 1.608.265.000,00. 

Alarmantes, da mesma forma, se nos afiguram 
os quadros da importação de trigo, carvão, coque e 
briquetas. Através do volume de toneladas de 
derivados dêsse óleo mineral, importados, conviria; 
Sr. Presidente, na vigência da nova Lei de minas, 
referente a petróleo, gás natural, rochas betuminosas 
e piro-betuminosas, enfrentar-se com melhores e 
maiores recursos a exploração, sem tardança, nas 
bacias do Paraná, Maranhão, Piauí e Alto Amazonas 
áreas onde o transporte por meio de óleodutos, 
carros-tanques e navios petroleiros seria mais fácil, 
rápido e de grande expressão econômica para 
atender, dentro do possível, ao consumo das 
unidades da Federação. 

O intercâmbio de mercadorias entre as nações 
obedece a condições recíprocas de interêsses. Mas o 
Brasil, com um território de mais de 8.500.000 
quilômetros quadrados tinha 6.800.000 habitantes em 
1846; hoje, um século depois, possui apenas 
47.3.00.000. Houve o predomínio na natalidade, 
sôbre a mortalidade, pois o contigente da imigração é 
relativamente pequeno – 4.500.000 indivíduos. 

Precisamos de auto-defesa econômica no que 
respeita ao petróleo. Por que não incluirmos o trigo e 
o carvão no conspecto dêste problema? 

Um planejamento executado com 
perserverança e firmeza se impõe e, para êste fim, dois 
grandes empréstimos são inadiáveis: a imigração de 
agricultores válidos e a imigração de ouro. 

A importância do projeto em discussão motivou 
estas ligeiras considerações, Justificativas do meu 
voto favorável, na qualidade de Senador pelo Estado 
da Bahia, minha querida terra natal, e de um 
convencido que, sem indecisões ou displicência, em 
tempo cuida o Brasil do seu grandioso futuro. (Muito 
bem; muito bem. Palmas). 

O SR. PRESIDENTE: – Não havendo mais 
quem queira usar da palavra, encerra a discussão. 

Vai-se proceder à votação. 
Ao projeto foi apresentado, um substitutivo pelo 

eminente Senador Ferreira de Souza. Na forma 
regimental vou submetê-lo a votos, em primeiro lugar. 

Devo, antes, relembrar aos Srs. Senadores que 
êsse substitutivo é conseqüência do voto divergente do 
seu autor ao parecer da Comissão, que opi- 
 

nava pela aprovação do projeto. Discordando, S. Ex.ª 
apresentou, como voto em separado, o substitutivo 
em aprêço. 

O SR. PINTO ALEIXO (pela ordem): – Sr. 
Presidente, desejava que V. Ex.ª tivesse a bondade 
de me informar se o Senado vai votar o substitutivo ou 
o projeto original. 

O SR. PRESIDENTE: – O substitutivo. Se for 
rejeitado, será submetido à votação o projeto. 

O SR. IVO D'AQUINO (*) (para encaminhar a 
votação): – Sr. Presidente, apenas desejo esclarecer 
à Casa, que a Comissão de Finanças aprovou o 
parecer favorável à proposição nº 110, de1947, por 
maioria absoluta. 

Foi relator, na Comissão de Finanças, o 
Senador Apolônio Sales, cujo parecer mereceu o 
apoio dos Senadores Durval Cruz, Vespasiano 
Martins, Santos Neves, Alvaro Adolpho e Salgado 
Filho, êste último, se não me engano, com restrições. 
Senador Ferreira de Souza apresentou voto em 
separado e, ao mesmo tempo, substitutivo ao projeto; 
incluído no seu voto. A orientação da Comissão de 
Finanças foi, portanto, pela aprovação do projeto 
oriundo da Câmara dos Deputados. 

Pela forma regimental – conforme V. Ex.ª, Sr. 
Presidente, explicou – vai ser submetido ao voto do 
plenário, o substitutivo oferecido pelo Senador 
Ferreira de Souza. 

Meu objetivo, encaminhando a votação, é 
tornar bem claro o que vai ser votado. E' escusado 
dizer, desde já, que meu voto, na Comissão de 
Finanças, foi favorável ao projeto da Câmara dos 
Deputados. Os Srs. Senadores vão considerar, em 
primeiro lugar, o substitutivo apresentado pelo nobre 
Senador Ferreira de Souza. 

Era o que queria esclarecer para que o Senado 
ficasse a par da matéria em votação. (Muito bem; 
muito bem). 

O SR. SALGADO FILHO (para encaminhar a 
votação): – Sr. Presidente, votei a proposição  
de pleno acôrdo com a maioria da Comissão  
de Finanças, ou melhor, com a sua totalidade quanto 
ao  fundo. Não houve nenhum voto divergente em 
relação à concessão de crédito para 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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organização da sociedade mista. A única restrição 
que fiz foi objetivando o futuro. No meu entender, a 
industrialização do petróleo, a transformação do óleo 
bruto em petróleo refinado, deve ser monopólio do 
Estado, porque se trata de produto intimamente ligado 
não só à economia nacional, senão também à defesa 
do País. 

E' preciso cercar o futuro de tôdas as cautelas, 
que só as poderá ter o poder público. Entretanto, dos 
males o menor. Já que o Govêrno não quer ser o 
único com a responsabilidade de explorar a indústria 
de refinação do petróleo que se dê a co-participação 
do capital brasileiro nessa sociedade mista. 

Estamos, pois, todos de acôrdo. O próprio 
Senador Ferreira de Souza não diverge; apenas 
discorda da Comissão de Finanças, quanto à forma 
de organização da sociedade. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 
Permita-me V. Ex.ª um aparte. A divergência sôbre o 
projeto é apenas de ordem técnica. 

O SR. SALGADO FILHO: – Perfeitamente; e 
nós estamos com Sua Excelência quanto à parte 
técnica. Entendemos que não deve ser feita essa 
exigência, dada a premência de ultimarmos o assunto. 
Se fizéssemos qualquer modificação, a proposição 
teria que voltar à Câmara dos Deputados, criando-se, 
dessa forma, maiores delongas à  matéria que, como 
disse, está a exigir maior presteza no seu andamento, 
em face das exigências de nossa economia. 

Era o que desejava informar ao Senado, e que 
o meu ilustre colega, Senador pela Bahia, acaba de 
corroborar. 

Assim, pois, Sr. Presidente, minhas palavras 
têm por objetivo apenas mostrar que a restrição que 
fiz não foi quanto ao fundo da proposição, como 
também não foi a do voto divergente. Quanto à 
concessão do crédito, todos estamos de acôrdo. 
(Muito bem; muito bem). 

O SR. CARLOS PRESTES: – Peço a palavra, 
para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador. 

O SR. CARLOS PRESTES (*) (para 
encaminhar a votação): – Sr. Presidente, votarei 
pelo projeto, se bem que concorde com o substitutivo 
 

do Senador Ferreira de Souza. Quanto à técnica da 
lei, a redação seria a proposta pelo substitutivo de S. 
Ex.ª, sem dúvida melhor, mas a urgência exige a 
aprovação do projeto para que não tenha que voltar à 
Câmara. 

Creio que os Cr$ 25.000.000,00, para criação 
da Refinaria Nacional do Petróleo S. A., é mesmo 
pouco. Será o primeiro auxílio que já está tardando. 

Na Câmara dos Deputados, o Partido 
Comunista defendeu, na Comissão de Finanças, a 
inclusão, no orçamento do próximo ano, de dotação 
muitas vezes maior, para que se ative, em nosso País 
a exploração do petróleo. 

Quanto à organização de sociedade mista, 
como esta a que se refere o projeto, conta também, 
com o nosso apôio. Já apresentamos, na Câmara dos 
Deputados, o projeto nº 412, dêste ano, em que se 
declara de utilidade pública o abastecimento de 
petróleo e nacionaliza a indústria de refinação do 
petróleo, importado ou de produção nacional, em cujo 
art. 3º se expressa: 

"E' nacionalizada a indústria da refinação do 
petróleo importado ou de produção nacional, 
mediante a organização das respectivas emprêsas 
nas seguintes bases: 

I) – capital social constituído exclusivamente 
por brasileiros, em ações nominativas; 

II) – por sociedade ou companhias orzanizadas 
no Brasil e constituídas exclusivamente por sócios ou 
acionistas brasileiros em ações nominativas; 

III) – pela União através do órgão competente, 
em sociedades de economia mista, com 51% das 
ações em poder do Govêrno Federal, e das demais 
conformidades dos ítens anteriores; 

IV)– direção e gerência de brasileiros que, nos 
últimos cinco anos, nao hajam exercido função de 
direção ou administração em emprêsas petrolíferas 
estrangeiras; 

V) – participação obrigatória de empregados 
brasileiros, na proporção estabelecida pela 
Legislação do País". 

São êstes os motivos pelos quais votarei contra 
o substitutivo para aprovar o projeto. (Muito bem; 
muito bem) 
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O SR. PRESIDENTE: – Os Srs. Senadores que 
aprovam o substitutivo queiram conservar-se 
sentados. (Pausa). 

E' rejeitado o seguinte substitutivo. 
Art. 1º E' o Poder Executivo autorizado a abrir, 

pelo Conselho Nacional de Petróleo, o crédito especial 
de Cr$ 25.000.000,00, para subscrição de metade do 
capital social da Refinaria de Petróleo S. A., na forma do 
Decreto-lei nº 9.881, de 15 de setembro de 1946. 

Parágrafo único. A Comissão nomeada nos 
têrmos do Decreto-lei número 9.881, retirará da 
importância de crédito o necessário para adiantar as 
despesas de constituição da Refinaria. 

Art. 2º A Comissão a que se refere o parágrafo 
único do artigo anterior fica autorizada a adquirir em 
nome e por conta da sociedade em organização uma 
refinaria para tratar o petróleo brasileiro, instalando-se 
no Estado da Bahia. 

§ 1º Para essa compra, a Comissão utilizará o 
crédito constante do artigo anterior, ficando autorizada a 
concluir com o Banco do Brasil S. A., uma operação de 
crédito de Cr$....25.000.000,00, correspondente à 
metade do capital, destinada à subscrição pública. 

§ 2º A operação de crédito constante do 
parágrafo anterior será feita para a sociedade em 
organização com a garantia solidária do Govêrno, 
podendo ser utilizada pela Comissão para a compra 
da refinaria. 

§ 3º A operação de crédito será necessàriamente 
coberta com as importâncias da subscrição popular, de 
ações, à medida que forem sendo pagas. 

E' aprovada e remetida à Comissão de 
Redação de Leis a seguinte: 

 
PROPOSIÇÃO 

 
Nº 110 – 1947 

 
Art. 1º E' o Poder Executivo autorizado a abrir, 

pelo Conselho Nacional do Petróleo, o crédito 
especial de vinte e cinco milhões de cruzeiros (Cr$ 
25.000.000,00), para atender às despesas com a 
constituição e instalação, na forma do Decreto-lei 
número 9.881, de 15 de setembro de 1946, da 
Refinaria Nacional de Petróleo S. A., bem assim como 
a construção, no Estado da Bahia, de uma refinaria 
para tratar o petróleo brasileiro. 

 

Art. 2º A importância a que se refere o art.1º 
será restituída a União pela Refinaria Nacional de 
Petróleo S. A., depois de constituída, mediante a 
entrega de vinte e cinco mil (25.000) ações, no valor 
de mil cruzeiros (Cr$ 1.000,00), cada uma, 
correspondentes à cota de cinqüenta por cento (50%) 
do capital social a ser subscrito pela União, 
incorporando-se à sociedade todos os bens que 
tiverem sido adquiridos para a refinaria. 

Art. 3º E' o Conselho Nacional do Petróleo 
autorizado a realizar, por intermédio da Comissão 
nomeada nos têrmos do Decreto-lei nº 9.881, de 16 
de setembro de 1946, uma operação de crédito com o 
Banco do Brasil S. A., até a importância de vinte e 
cinco milhões de cruzeiros (Cr$ 25.000.000,00) 
correspondente à cota de cinqüenta por cento (50%), 
do capital a ser oferecido à subscrição pública. 

Parágrafo único. A Refinaria Nacional do 
Petróleo S. A. ficará subrogada nos direitos e 
obrigações decorrentes da operação de crédito de 
que trata êste artigo. 

Art. 4º Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

1ª discussão do projeto n° 19, de 1947,  
que cria nos quadros do Exército Brasileiro, unidades 
agrícolas e unidades pecuárias, à semelhança das  
já existentes unidades rodoviárias e dá outras 
providências. (Com pareceres contrários, ns. 314  
e 315, das Comissões de Constituição e Justiça e de 
Agricultura, Indústria e Comércio, e requerimento n° 
151, da Comissão de Fôrças Armadas, propondo 
decida o plenário, preliminarmente, sôbre a  
questão da inconstitucionalidade, arguida pela 
primeira das referidas Comissões e apoiada pela 
segunda). 

O SR. PRESIDENTE: – A Comissão de Fôrças 
Armadas propõe decida o plenário sôbre a 
inconstitucionalidade arguida pela Comissão de 
Constituição e justiça 

Está em discussão. 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão da preliminar. 
Os senhores que aprovam a conclusão do 

parecer, no sentido de que o projeto é 
inconstitucional, queiram conservar-se sentados. 
(Pausa). 

E' prejudicado, por inconstitucional, o seguinte: 
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PROJETO 
 

Nº 19, de 1947 
 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 1º Ficam criadas nos quadros do Exército 

Brasileiro unidades agrícolas e unidades pecuárias à 
semelhança das já existentes unidades rodoviárias, 
podendo se fôr conveniente serem formadas por 
conversão de unidades já existentes de infantaria, 
caçadores e cavalaria. 

Art. 2º As unidades deverão ser criadas 
progressivamente de modo a que possa ser sediada 
uma ou mais de cada espécie, em cada Estado da 
União. 

Art. 3º Em cada Estado, mediante acôrdo, o 
Ministério da Guerra obterá as terras necessárias a 
cada unidade criada por esta lei. 

Parágrafo único Essas unidades poderão ser 
localizadas por certo tempo em propriedades 
particulares agrícolas ou de criação a juízo do 
Ministério da Guerra e a requerimento do 
proprietário, mediante contrato na forma do 
requerimento desta lei. 

Art. 4º De acôrdo com a lei do sorteio militar, 
serão recrutados para a formação dessas unidades, 
os cidadãos sorteados provenientes do interior dos 
Estados, especialmente aquêles cujas atividades 
civis forem idênticas a finalidades das unidades a 
serem criadas. 

Art. 5º A formação das unidades, mencionadas 
na presente lei, objetiva, além do ensino militar que 
será administrado intensivamente nos três primeiros 
meses do período de conscrição, o ensino da 
agricultura ou pecuária, de modo a criar em nosso 
País lavradores e pecuaristas melhor habilitados 
após o seu período de serviço. 

Art. 6º O ensino da mecânica agrícola será 
inicialmente administrado por técnicos habilitados, 
designados pelo Ministério da Agricultura, podendo 
futuramente ser criados nos quadros do Exército, um 
quadro de oficiais dessas especialidades. 

Art. 7º Os produtos agrícolas ou  
pecuários resultantes da exploração 
 

pelas unidades assim criadas, nas terras que forem 
cedidas pelos Estados, servirão em primeira linha 
para o abastecimento do Exército Nacional, podendo 
ser vendido os excedentes, sendo o produto aplicado 
em melhoramentos locais ou nas próprias unidades. 

Art. 8º A presente lei deverá ser 
regulamentada pelo Ministério da Guerra com 
assistência do Ministério da Agricultura, e o 
regulamento especialmente disporá sôbre o 
aperfeiçoamento das raças e a intensificação da 
cultura do trigo. 

Art. 9º O Ministério da Guerra fica autorizado a 
transferir de quaisquer rubricas do seu orçamento a 
verbas julgadas necessárias para a criação e 
aparelhamento, de acôrdo com a técnica moderna, 
das seis. primeiras unidades a serem criadas nos 
Estados do Rio, São Paulo, Minas Gerais, Rio 
Grande do Sul, Bahia e Pernambuco, as quais 
depois de provadas sua eficiência, servirão de 
modêlo para a criação das demais. 

Art. 10º As unidades a serem criadas, além de 
seu aparelhamento técnico, deverão ser equipadas 
com todo o confôrto das unidades modernas com 
escolas, enfermaria, campos de esporte, piscina, 
cinema, etc., a fim de em ambiente próprio criar o 
amor à Pátria e ao trabalho. 

Art. 11º Fica o Poder Executivo autorizado a 
abrir o crédito de seis milhões de cruzeiros. 
(Cr$........6.000.000,00), para o contrato de técnicos 
e a compra de máquinas agrícolas, instrumentos 
agrários, formicidas, inseticidas e tudo que julgar 
necessário a instrução e aparelhamento das novas 
unidades. 

Art. 12º Revogam-se as disposições, em 
contrário. 

O SR. PRESIDENTE: – Nada mais havendo a 
tratar, vou encerrar a sessão, designando para a de 
amanhã a seguinte: 

 
ORDEM DE DIA 

 
Trabalho de comissões 
Levanta-se a sessão às 16 horas e 30 

minutos. 
 



139.ª SESSÃO, EM 8 DE OUTUBRO DE 1947 
 

PRESIDÊNCIA DO SR. NEREU RAMOS, PRESIDENTE 
 

Às 14 horas comparecem os Senhores 
Senadores: 

 
Álvaro Maia. 
Waldemar Pedrosa. 
Severiano Nunes. 
Augusto Meira. 
José Neiva. 
Joaquim Pires. 
Mathias Olympio. 
Ribeiro Gonçalves. 
Plínio Pompeu. 
Ferreira de Souza. 
Adalberto Ribeiro. 
José Americo. 
Etelvino Lins. 
Cícero de Vasconcelos. 
Góes Monteiro. 
Maynard Gomes. 
Aloysio de Carvalho. 
Pereira Moacyr. 
Attilio Vivacqua. 
Henrique de Novaes. 
Santos Neves. 
Pereira Pinto. 
Hamilton Nogueira. 
Carlos Prestes. 
Mello Vianna. 
Levindo Coelho. 
Bernardes Filho. 
Marcondes Filho. 
Dário Cardoso. 
João Villasbôas. 
Vespasiano Martins. 
Filinto Müller. 
Flávio Guimarães. 
Arthur Santos. 
Ivo d'Aquino. 
Lúcio Correia. 
Ernesto Dornelles. 
Sinval Coutinho (38). 
 
O SR. PRESIDENTE: – Acham-se presentes 

38 Senhores Senadores. Havendo número legal, 
está aberta a sessão. Vai-se proceder à leitura da 
ata. 

O Sr. 4º Secretario (servindo de 2º), procede à 
leitura da ata da 

sessão anterior, que, posta em discussão, é sem 
debate aprovada. 

O Sr. 3º Secretário (servindo de 1º), lê o 
seguinte: 

 
EXPEDIENTE 

 
Mensagem do Sr. Presidente da República: 
– Nº 119, de 1947, devolvendo autógrafos da 

proposição nº 62, de 1947, que dispõe sôbre a 
carreira do Ministério Público Federal. – Ao arquivo. 

Ofícios: 
– Do Sr. 1º Secretário da Câmara dos 

Deputados, (3), transmitindo, as seguintes 
proposições: 

 
PROPOSIÇÃO 

 
Nº 184, de 1947 

 
(Projeto nº 160 de 1947, da Câmara dos Deputados) 

 

À Comissão de Finanças. 
Concede isenção de direitos de importação e 

demais taxas aduaneiras para consumo de papel 
para livros e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1. O papel de jornal, comum, branco ou de 

côr, áspero dos dois lados, calandrado, couchê, 
acetinado ou liso e o bouffon, em bobinas ou resmas, 
que contiver em tôda a sua largura ou comprimento 
linhas dágua (vergé), separadas na dimensão de 4 a 
6 centímetros, ou apresentar, em espaço máximo de 
10 em 10 centímetros, visìvelmente legível a palavra 
– livro – será desembaraçado, na Alfândega, livre de 
direitos de importação para consumo e de taxas 
aduaneiras, inclusive a de previdência social. 
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Art. 2º Não se consideram livros, para os efeitos 
desta lei, os volumes impressos, por qualquer forma, 
para divulgação ou publicidade de interêsse comercial 
assim como, os em branco, ou .simplesmente pautados 
e riscados, para escrituração de qualquer natureza. 

Art. 3º A isenção será concedida às 
sociedades ou emprêsas responsáveis pela 
exploração da indústria do livro. 

Art. 4º O Poder Executivo regulamentará a 
presente lei, de acôrdo com as normas alfandegárias. 

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

PROPOSIÇÃO 
 

Nº 185, de 1947 
 

(Projeto nº 667, de 1947, da. Câmara dos 
Deputados) 

 
À Comissão de Finanças. 
Autoriza a abertura, pelo Ministério da Fazenda, 

do crédito especial de Cr$ 480.536,00, para 
pagamento de juros de apólices emitidas nos têrmos 
do Decreto-lei nº 7.393 de 16 de março de 1945. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º E' o Poder Executivo autorizado a abrir, 

pelo Ministério da Fazenda, o crédito especial de 
quatrocentos e oitenta mil quinhentos e trinta e seis 
cruzeiros (Cr$ 480.536,00), para atender à despesa com 
o pagamento de juros de apólices emitidas nos têrmos 
do. Decreto-lei, nº 7.393, de 16 de março de 1945, 
relativas ao período de 17 a 31 de dezembro de 1946. 

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

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

PROPOSIÇÃO 
 

Nº 186, de 1947 
 

(Projeto nº 648, de 1947, da Câmara dos Deputados) 
 

Autoriza a abertura, pelo Ministério da Educação 
e Saúde, do crédito especial, de Cr$ 19.432,20, para 
pagamento de gratificação de magistério. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º E' o Poder Executivo autorizado a  

abrir, pelo Ministério da 
 

Educação e Saúde, o crédito especial de dezenove 
mil, quatrocentos e trinta e dois cruzeiros e vinte 
centavos (Cr$ 19.432,20), destinado ao pagamento 
da diferença de gratificação de magistério, devida ao 
Professor Catedrático, padrão M, da Escola Nacional 
de Química – Paulo da Rocha Lagôa, relativa ao 
período de 1 de janeiro de 1941 a 18 de janeiro de 
1946. 

Art. 2º Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Às Comissões de Educação e Cultura e de 
Finanças. 

São lidos e vão a imprimir os seguintes 
pareceres: 

 
PARECER 

 
Nº 321, de 1947 

 
Da Comissão de Fôrças Armadas sôbre a 

proposição nº 171, de 1947. 
Relator: Maynard Gomes 
O Sr. Presidente da República encaminhou 

ao Congresso, mensagem solicitando a 
modificação de dois artigos do Decreto-lei nº 
9.120, de 2 de abril de 1946, que estabelecem a 
organização dos Quadros e Efetivos do  
Exército. 

Essa modificação tem por fim: 
a) Harmonizar o referido decreto com as 

supervenientes alterações ocorridas com a 
promulgação da Constituição Federal. 

b) Simplificar a atual divisão territorial militar, 
para melhor exercício do comando. 

Como bem disse a Comissão de Segurança 
Nacional da Câmara, trata-se de matéria 
eminentemente militar e técnica. 

O projeto de lei que a regula, foi elaborado 
pelo Executivo e como já foi dito encaminhado ao 
Congresso pelo Sr. Presidente da República e pelo 
Ministro da Guerra. 

Somos de parecer que o projeto de lei em 
aprêço, deve ser aprovado sem nenhuma 
modificação. 

Sala das Comissões, em 6 de outubro de 
1947. – Pinto Aleixo, presidente. – Maynard Gomes, 
relator. – Salgado Filho. – Ernesto Dorneles. – 
Severiano Nunes. 
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PROPOSIÇÃO Nº 171 – 1947 
 

(Projeto nº 494, de 1947, da Câmara dos Deputados) 
 
Altera a redação dos arts. 1° e 22 do Decreto-

lei n° 9.120, de 2 de abril de 1946, que estabelece a 
organização dos Quadros e Efetivos do Exército. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º É alterada a redação dos arts. 1º e 22 

do Decreto nº 9.120, de 2 de abril de 1946, que 
estabelece a Organização dos Quadros e Efelece a 
organização dos Quadros e Efe- a seguinte redação: 

Art. 1º 1ª R. M. – Distrito Federal e Estados do 
Rio de Janeiro e Espírito Santo. 

2ª R. M. – Estado de São Paulo. 
3ª R. M. – Estado do Rio Grande do Sul. 
4ª R. M. – Estado de Minas Gerais e 

Municípios de Goiás ao Sul do Município de Pôrto 
Nacional exclusive. 

5ª R. M. – Estados do Paraná e Santa 
Catarina. 

6ª R. M. – Estados de Sergipe e Bahia. 
7ª R. M. – Estado do Rio Grande do Norte, 

Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Território Federal 
de Fernando de Noronha. 

8ª R. M. – Estados do Amazonas e Pará, parte 
do Norte de Goiás (inclusive o Município de Pôrto 
Nacional), parte do Estado de Mato Grosso 
(Município de Aripunã) e Territórios Federais de 
Amapá, Rio Branco, Acre e Guaporé. 

9ª R. M. – Estado de Mato Grosso, menos o 
Município de Aripunã. 

10ª R. M. – Estados do Maranhão, Piauí e 
Ceará. 

Art. 22. A distribuição e o agrupamento dos 
diversos elementos do Exército, no território 
nacional, serão fixados em decreto baixado pelo 
Presidente da República levando em conta, quando 
ao efetivo anual, as possibilidades orçamentárias e a 
Lei de Fixação de Fôrças, votada pelo Congresso". 

Art. 2º A presente Lei entrará em vigor na data 
da sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

PARECER 
 

Nº 322, de 1947 
 

Redação final da proposição nº 156, de 1947. 
Somos de parecer que sejam feitas na redação final 

do projeto, as seguintes emendas: 
I – Ao art. 1º: 
a) Em lugar de – E' o D.C.T. (Departamento dos 

Correios e Telégrafos – Ministério da Viação) autorizado, 
anualmente, a emitir, sêlo comemorativo à...", escreva-se: 

"E o Poder Executivo autorizado a emitir, 
anualmente pelo Departamento dos Correios e Telégrafos 
(D.C.T.) sêlo comemorativo da..." 

b) Substitua-se – ...."Os sete dias desta semana, 
afixados obrigatòriamente, em tôda correspondência...", 
por: 

..."os sete dias da mencionada semana, afixado, 
obrigatòriamente, a tôda correspondência..." 

c) Escreva-se: – "A renda integral da emissão...'', 
onde se lê: "A renda integral dessa emissão..." 

II – Ao parágrafo único do art. primeiro: 
a) Redija-se – "Ministério da Viação e Obras 

Públicas, o regulamento...", onde está: "Ministério da 
Viação, o regulamento..." 

b) Onde se lê: – "pelo Ministério "da Viação, o 
relatório..." diga-se: "pelo aludido Ministério, o   relatório..." 

Sala da Comissão de Redação de Leis, em 7 de 
outubro de 1947. – Clodomir Cardoso, presidente. – Ribeiro 
Gonçalves, relator. – Cicero de Vasconcelos. – Augusto 
Meira. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º E o Poder Executivo autorizado a emitir, 

anualmente pelo Departamento dos Correios e Telégrafos 
(D.C.T.), sêlo comemorativo da "semana da Asa", no valor 
de Cr$ 0,10, o qual será, durante os sete dias da 
mencionada semana, afixado, obrigatòriamente, a tôda a 
correspondência que circular no território nacional. A renda 
integral da emissão será entregue ao "Aero Club do Brasil", 
para o fim especial de atender à instalação e manutenção 
da "Caixa Beneficiente do Aviador Civil". 

Parágrafo único. O primeiro pagamento  
ao "Aero-Club do Brasil" se- 
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rá feito, depois de aprovado, pelo Ministério da Viação e 
Obras Públicas, o regulamento da referida Caixa. Os 
pagamentos subseqüentes serão efetuados, cada ano, 
logo que aprovado, pelo aludido Ministério, o relatório do 
ano anterior. 

Art. 2º A presente lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do 
expediente. 

Tem a palavra o Senador Pereira Pinto, orador 
inscrito. 

O SR. PEREIRA PINTO (lê o seguinte discurso): 
– Sr. Presidente, nunca foi nem poderia ser meu propósito 
trazer para esta tribuna as questões polticas partidárias do 
Estado que me desvaneço de representar. Não só essas 
questões por mais justificadas que sejam, provocam quasi 
sempre debates apaixonados que acarretam o efeito 
contraproducente de prejudicar o julgamento dos homens e 
dos fatos, como preterem a discussão de problemas mais 
importantes para o País, os quais devem merecer as 
preferências da nossa atenção. Por isso mesmo, das 
outras vezes em que usei da palavra, nesta Casa, moveu-
me apenas o empenho de defender, em nome dos 
produtores brasileiros a economia canavieira do País 
ameaçada pela extinção do órgão de sua própria defesa e 
amparo. 

Hoje, porém, me vejo forçado a quebrar a norma da 
minha conduta. Acusações estampadas num matutino 
desta Capital atingem o mandato de senador que me 
conferiu a confiança dos fluminenses. E não posso 
responder a essas acusações senão perante os meus 
ilustres pares, para que continuem a julgar-me digno de sua 
honrosa companhia, bem como dos sufrágios com que 
meus queridos coestaduanos me elevaram à mais alta 
Casa do Congresso. 

O jornal a que me refiro é o "Diário Carioca", que, na 
sua edição de 2 do corrente, inseriu um artigo assinado 
pelo Sr. J. E. Macedo Soares, no qual se lêm os seguintes 
trechos: 

"As recentíssimas eleições estaduais fluminenses 
vão trazer novo e importante elemento de apreciação  
do caso comunista no Brasil, pois, tanto sua 
arregimentação partidária como a inflação getulista 
provocada pelas falsidades e infâmias da propaganda do 
 

extinto DIP, encontram-se hoje em plena 
decadência. Não fôsse a falta de educação política e 
a falta de escrúpulos de certos indivíduos 
desgraçadmente improvisados na vida pública, e tal 
decadência se evidenciaria ainda com maior clareza. 
O caso do senador Pereira Pinto, que fêz em 
Campos o incrível negócio de comprar os votos dos 
comunistas, órfãos de seu candidato, por 50 mil 
cruzeiros, e mais o compromisso de votar no Senado 
contra o projeto Ivo d'Aquino – ilustra bem a 
indecência própria dos períodos de transição entre o 
despotismo e a legalidade". 

No dia seguinte, o mesmo jornal voltou ao 
assunto, em editorial da redação, nos têrmos que 
passo a reproduzir: 

"Os leitores já estão informados do 
escandaloso episódio nas eleições do município  
de Campos, no Estado do Rio, quando, em  
virtude do inopinado falecimento do candidato 
comunista a prefeito, ficaram disponíveis os  
votos dos eleitores moscovitas, os quais foram,  
na véspera do pleito vendidos ao chefe pessedista 
local Efetivamente, o Senador José Carlos Pereira 
Pinto não trepidou em fazer o negócio, comprando 
os votos órfãos por 50 mil cruzeiros para a caixa 
comunista e mais o compromisso do seu próprio  
voto no Senado da República, em favor da  
causa moscovita, no caso da cassação dos 
mandatos dos comunas, proposto no projeto do Sr. 
Ivo d'Aquino. 

Êsse caso de dupla corrupção não podia  
ser mais grave. Primeiro a compra dos votos  
de um partido, decidindo do resultado do pleito 
municipal. Segundo, a venda do voto do Senador 
Pereira Pinto, pois em tanto importa o seu 
compromisso penhorado o desempenho do seu 
mandato senatorial. 

Essa atitude indecente do senador Pereira 
Pinto anda em tôdas as bocas em Campos. Mas 
faltava a confirmação documental, que nos trouxe o 
próprio órgão oficial comunista. Efetivamente, na sua 
edição de ontem, a "Tribuna Popular" anuncia que foi 
"vitorioso em Campos o candidato a prefeito que teve 
o apoio comunista". Confessa, assim, a organi- 
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zação moscovita sua adesão, na véspera do pleito, à 
facção mais reacionária do município, o que já se 
sabia ter acontecido mediante dinheiro e mais o voto 
senatorial do Senhor Pereira Pinto. 

Êsse caso será, sem dúvida, examinado pelo 
T. R. E. do Estado do Rio, no julgamento do recurso 
contra a diplomação do candidato eleito pelos votos 
comprados e pelo voto do Sr. Senador José Carlos 
Pereira Pinto". 

Não me repugna repetir essas diatribes em 
tôrno do meu nome, porque posso destruí-das com 
documentos merecedores de fé pública e 
principalmente, dos homens de bem pela 
oportunidade de sua divulgação e pela significação 
dos seus têrmos. E êsses documentos dispensariam 
qualquer comentário, pois que falam por si mesmos, 
como expressão fiel da verdade. 

Como é notório, o Partido Libertador, seção do 
Estado do Rio, incluiu nas suas chapas para 
prefeitos e vereadores, em vários municípios daquele 
Estado, os candidatos do extinto Partido Comunista, 
conquistando assim os votos dos respectivos 
eleitores. 

Em Campos, o seu candidato a prefeito era o 
Doutor Custódio Siqueira, caridoso e estimado 
médico, que faleceu, no próprio dia em que se 
realizava um comício para a apresentação do seu 
nome. À vista do doloroso acontecimento, sem 
tempo para registrar outro candidato, o diretório 
municipal do Partido Libertador, em manifesto 
publicado na data das eleições, resolveu apoiar a 
candidatura do Dr. Manoel Ferreira Paes, lançada, 
pelo Partido Social Democrático, alguns meses antes 
do pleito e em solene convenção. E eis como 
esclareceu a sua atitude: 

"Como o brusco falecimento de nosso 
Presidente e inesquecível companheiro de lutas, Dr. 
Custódio Siqueira, o Partido Libertador está frente a 
uma situação que requer solução imediata, qual seja 
a de indicar ao seu eleitorado o candidato a prefeito 
que deverá merecer o vosso voto. 

Estamos apenas a algumas horas do pleito 
municipal e na impossibilidade de lançarmos 
candidato próprio, analisamos dentro da realidade, 
sem olhar homens e partidos, os candidatos 
existentes para ver qual, dentre êles, poderá, 
 

com o nosso apôio – que será a base popular  
de ma candidatura – iniciar a solução dos  
problemas mais imediatos de nosso povo e de nosso 
Município. 

Assim, procuramos, entre os candidatos,  
o que quisesse levar à prática o programa realistico 
com o qual o nosso partido se apresentou às 
eleições: com os fundamentos de incentivo à 
instrução, dos problemas de saúde, rodoviários, 
amparo às fontes de produção, rigoroso respeito  
à Constituição, onde estão assegurados os direitos 
políticos e a representação partidária que, levados  
à prática sob a fiscalização de verdadeiros  
ilegítimos representantes do povo na Câmara 
Municipal, contribuirão para melhorar as condições 
de vida de tôdas as camadas em seus aspectos 
político econômico e social. 

Nessas condições, encontramos na pessoa  
do Dr. Manoel Ferreira Paes o candidato que,  
em declarações públicas, assumiu o compromisso  
de executar e respeitar os pontos fundamentais  
de nosso Programa Mínimo; o respeito às leis 
vigentes em nossa Pátria, e, de aprovação à 
entrevista dada pelo comandante Amaral Peixoto,  
na qual o Presidente do P.S.D., neste Estado, 
reconhece o grave êrro político que foi o fechamento 
do Partido Comunista do Brasil e o direito que têm  
os comunistas de participar ativamente da vida 
política nacional. 

Passando a nossa responsabilidade frente  
as eleições que consideramos de fundamental 
importância para a consolidação da Democracia  
em nossa Pátria, em face de nosso passado  
de lutas, que nos dá autoridade, para esclarecer  
e orientar a classe operária e o povo dêste 
Município, apontamos ao nosso eleitorado o nome 
de Ferreira Paes, que deverá receber o vosso voto 
para prefeito de Campos". 

Pelo que se pode concluir dessas palavras,  
o apôio do P. L. a candidatura, do Dr. Manuel 
Ferreira Paes não envolvia qualquer compromisso  
ou condição, justificando-se sòmente pela  
identidade do programa dêsse candidato com  
o do saudoso Doutor Custódio Siqueira. E foi  
isso mesmo, por sua vez, que o Partido  
Social Democrático fez ver, também no dia das 
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eleições, em manifesto do qual extraio os seguintes 
tópicos: 

"O apôio do P. L. é uma conseqüência dessa 
análise; não tem qualquer vício de interêsses 
subalternos. E' prestado com independência. A 
mesma independência de atitude já tivera, bem 
antes, o Partido de Representação Popular 
recomendando, com isenção de ânimo, o nome no 
nosso candidato ao sufrágio livre de seus eleitores. 
Ambos os partidos – manda a justiça que se 
proclame em homenagem à dignidade do gesto – 
não cogitaram, nem insinuaram quaisquer 
compensações ou ajustes. Ambos têm e conservam 
os candidatos à Câmara Municipal e que, sob suas 
legendas, defenderão suas ideologias. O PSD não 
tem com êles o menor compromisso, nem êles com o 
PSD. O Partido Social Democrático de Campos não 
tem, não mantém, nem nunca manteve coligação 
com qualquer partido. Defende exclusivamente os 
postulados de seu programa de fortalecimento da 
verdadeira democracia, apresenta-se ao pleito com 
candidatos seus, antigos e leais correligionários, 
inscritos sob sua legenda, e que sem influência de 
outros programas ou sugestões, saberão propugnar 
pelo crescente prestigio do nosso partido. Os nossos 
adversários não conseguirão perturbar ou alterar o 
estilo sereno de nossa campanha". 

O tom decisivo dessas declarações devia 
afastar qualquer suspeita de um acordo ou  
transação entre o P. S. D. e o P. L. em Campos. Mas 
assim não aconteceu, porque as paixões facciosas 
continuam a envenenar o nosso ambiente político, 
tentando perturbar as livres manifestações da 
vontade popular. Por falta de verdadeira educação 
democrática, ainda há no País muita gente que, em 
face dos resultados líquidos de um pleito eleitoral, 
prefere mentir e caluniar o adversário a reconhecer e 
proclamar a derrota. 

Foi o que ocorreu após as eleições  
municipais em Campos, às quais concorreram  
três candidatos a prefeito; o do P. S. D.,  
apoiado também pelo Partido de Representação 
Popular e pelo Partido Libertador; o da coligação  
de duas alas da U. D. N., do P.R., do P. S. P.  
e do Partido Trabalhista Brasileiro, prestigiados 
ostensivamente pelo Govêrno estadual, e o 
 

do Partido Socialista Brasileiro. Vitorioso o  
candidato pessedista, pela maioria de 1.700 e  
tantos votos, era preciso diminuir o vulto do  
seu triunfo, que tanto molestava a sensibilidade 
oficial do Estado. Não bastava atribuir êsse  
triunfo à votação dos comunistas, quando ficou 
evidente que êsses dividiram os seus sufrágios  
com o digno candidato socialista, Sr. João  
Rodrigues de Oliveira, que sustentou uma  
campanha de acentuado cunho popular. Recorreu-se 
também às increpações de venalidade e  
corrupção, veiculadas pelo órgão da imprensa que 
melhor retrata o despeito dos vencidos 
inconformados, bem como por boletins anônimos 
distribuídos na cidade de Campos, atribuindo-me 
uma transação de compra e venda com os votos dos 
comunistas, através da legenda do Partido 
Libertador, como se essa legenda fôsse uma 
bandeira de contrabando. 

Atingido como eu pela caluniosa imputação, 
eis como a repeliu o Partido Libertador, em manifesto 
divulgado a 2 do corrente em Campos: 

"No entanto, o Partido Libertador, em  
Campos, foi ferido às vésperas do pleito pelo  
súbito falecimento do seu inesquecível presidente  
e candidato a prefeito, Dr. Custódio José Ribeiro  
de Siqueira, criando uma situação de fato 
indiscutível, ou seja, de escolher um dos outros 
ilustres candidatos, para indicar ao seu eleitorado. 
Esta escolha foi então realizada dentro da  
premência do tempo – e recaiu na pessoa do Dr. 
Manuel Ferreira Paes, do P. S. D., porque nos 
pareceu ser êle o mais útil aos interêsses coletivos. 
O apôio foi dado apenas na base de compromissos 
públicos do respeito às Constituições Federal e 
Estadual. 

Nossa diretriz política determinou, entretanto, 
por parte de elementos contrariados em seus 
interêsses – e acobertados num suspeito anonimato 
– a divulgação de pequenos boletins, dizendo que o 
Partido Libertador apoiara o P. S. D. em troca de um 
cheque número 17.642, de Cr$ 100.000,00. Todavia, 
os anônimos "deixaram" de informar qual o banco, 
qual o emitente e o recebedor do fantástico cheque, 
e usando, no boletim o honrado nome do Dr. 
Custódio Siqueira. 
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Assim sendo, o Partido Libertador – 
únicamente em homenagem ao proletariado e ao 
povo em geral, e não em atenção aos sórdidos e 
anônimos caluniadores, – vem a público para 
desmacarar êsses elementos que desvirtuam a 
nobreza democrática dos pleitos eleitorais, usando 
de métodos indignos e miseráveis de calúnia 
anônima e infame. 

O Partido Libertador, pelo seu Diretório 
Municipal de Campos está pronto a pedir uma 
averiguação policial e pericial, em tôda a rêde 
bancária do País para "descobrir" o inexistente 
cheque e assim terminar a deslavada mentira. 

Quanto a mim, não pude responder logo à 
difamação, porque o nobre e altivo povo campista 
quis antecipar-se à minha resposta, convocando-me 
à sua presença, no dia 4, para celebrar comigo e 
com os meus companheiros de lutas a conquista da 
própria vitória, pois foi menos de um partido que da 
autonomia municipal. E já agora é fortalecido pelas 
mais espontâneas e expresivas manifestações de 
solidariedade, de que tenho sido alvo em tôda a 
minha obscura e laboriosa vida, que venho repelir 
perante o Senado a pecha de ser um negociador de 
consciências em troca de quaisquer vantagens. Se 
nunca comprei, muito menos vendo votos, e não 
será sob a pressão de intrigas, forjadas com o intuito 
de me criar incompatibilidades políticas, que irei 
declarar como hei de votar esta ou aquela matéria, 
ainda em curso nos trabalhos legislativos. 

Demais, não foram o P.S.D. e o P.L. os únicos 
no Estado do Rio que aceitaram os votos dos 
comunistas nos seus candidatos, para serem os 
únicos a despertar desconfiança de cambalachos a 
custa de dinheiro. Conforme proclamação publicada 
na Tribuna Popular, de 14 de setembro último, os 
deputados comunistas pelo mesmo Estado 
recomendaram aos sufrágios dos seus corregionários 
os candidatos a vereadores da União Democrática 
Nacional e do Partido Trabalhista Brasileiro nos 
municípios de Piraí, Cabo Frio, Cambuci, Barra do 
Piraí, Magé, São João da Barra e Bom Jesus. Logo se 
os votos de origem comunista devem ser inquinados 
 

de suspeição, todos êsses partidos são cúmplices do 
mesmo crime, e nenhum tem o direito de acusar outro 
por semelhantes motivo. 

O mais lamentável, porém, nas recentes 
eleições municipais do Estado do Rio não foram estas 
alianças efêmeras de partidos, porque não chegaram 
a afetar a essência do regime democrático. 

Foi a intervenção franca do Senhor Governador 
do Estado contra candidatos apresentados pelo 
partido que teve a iniciativa de indicar o seu próprio 
nome aos sufrágios fluminenses. Começou essa 
intervenção pela escolha de outros candidatos, como 
se verificou em Campos, segundo denúncia não 
lançada por qualquer pessedista, mas por um 
udenista de prestígio na minha terra natal, o Dr. 
Francisco José Pinto Filho, em carta de renúncia da 
presidência da U.D.N. da qual destaco êste período 
desassombrado: 

"Discordando da nova orientação do diretório, 
quando abdica da prerrogativa de livre escolha de 
candidato a prefeito, transferindo-a ao Exmo. Sr. 
Governador do Estado, o qual seria o árbitro da 
escolha, não sou, por isso mesmo, a pessoa indicada 
a continuar na direção do mesmo diretório". 

Para completar a sua tentativa de inversão 
política do Estado, o Senhor Governador não relutou 
em adotar os processos dos antigos oligarcas, 
fazendo derribada em massa das autoridades 
policiais, para substituí-las por elementos capazes de 
exercer pressão sôbre o eleitorado. Nada disso, 
entretanto, impediu que saíssem vitoriosos das urnas 
os candidatos assim hostilizados oficialmente, porque 
eram amparados por fôrças políticas superiores às 
dos aliados de última hora do situacionismo estadual. 

Não me refiro a êsses fatos por simples víndita 
partidária. Só os articulo perante o Senado para 
esclarecer a origem das acusações de que fui  
vítima, pois partiram do setor jornalístico  
que representa o pensamento político empenhado  
em empolgar o domínio do meu glorioso Estado. 
Mas ainda confio em que o primeiro govêrno 
constitucional do Estado do Rio, identificando-se com 
as suas tradições e responsabilidades na propaganda, 
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implantação e prática do regime republicano, acabe 
por compreender que os fluminenses são democratas 
por índole, educação e amor à liberdade, não 
podendo ser dirigidos senão de acôrdo com a sua 
vocação histórica. (Muito bem, muito bem)  

Comparecem mais os Senhores Senadores: 
Clodomir Cardoso. 
Camilo Mércio. 
Salgado Filho. 
Durval Cruz. 
Azevedo Ribeiro. 
Fernandes Tavora. 
Georgino Avelino. 
Roberto Simonsen (8)  
Deixam de comparecer os Senhores 

Senadores: 
Victorino Freire. 
Carlos Saboya. 
Vergniaud Wanderley. 
Novaes Filho. 
Apolonio Sales. 
Walter Franco. 
Pinto Aleixo. 
Alfredo Neves. 
Sá Tinoco. 
Andrade Ramos. 
Euclydes Vieira. 
Pedro Ludovico. 
Alfredo Nasser. 
Roberto Glasser. 
Francisco Gallotti. 
Ismar de Góes (16)  
O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do 

expediente. 
O SR. IVO D'AQUINO: – Peço a palavra. 
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 

Senador. 
O SR. IVO D'AQUINO: – Senhor Presidente, a 

respeito da proposição n° 156, de 1947, que institui o 
sêlo comemorativo da Semana da Asa, a Comissão 
de Redação de Leis emitiu o parecer n° 322, que está 
para ser votado, depois de publicado, nos têrmos, do 
Regimento. 

Havendo urgência – aliás já justificada nesta 
Casa – na aprovação e sanção do projeto em aprêço 
requeiro a V. Ex.ª, Sr. Presidente, dispensa de 
publicação da redação final, a fim de que seja 
imediatamente votada. 

O SR. PRESIDENTE: – Os senhores 
Senadores que concedem a dispensa de publicação 
para a redação 

final da proposição n° 156, solicitada pelo Senador Ivo 
d'Aquino, queiram conservar-se sentados. (Pausa). 

Está concedida. 
É, sem debate, aprovada a seguinte 

 
REDAÇÃO FINAL 

 
Da proposição nº 156, de 1947  
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º. E' o Poder Executivo autorizado a emitir, 

anualmente, pelo Departamento dos Corerios e 
Telégrafos (D. C. T.) sêlo comemorativo da "Semana da 
Asa", no valor de Cr$ 0,10, o qual será, durante os sete 
dias da mencionada semana, afixado, abrigatóriamente, 
a tôda a correspondência que circular no território 
nacional. A renda integral da emissão será entregue ao 
“Aéro Clube do Brasil", para o fim especial de atender. à 
instalação e manutenção da "Caixa Beneficente do 
Aviador Civil". 

Parágrafo único. O primeiro pagamento ao "Aéro 
Clube do Brasil" será feito, depois de aprovado, pelo 
Ministério da Viação e Orbas Públicas, o regulamento 
da referida Caixa. Os pagamentos subseqüentes serão 
efetuados, cada ano, logo que. aprovado, pelo aludido 
Ministério, o relatório do ano anterior. 

Art. 2º. A presente lei entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE: – A proposição vai à 
sanção. 

Continua a hora do expediente. 
Ninguém mais desejando usar da palavra, 

passa-se à 
 

ORDEM DO DIA 
 

Consta de trabalho de comissões. 
Comunico aos Srs. Senadores que está sôbre a 

Mesa a mensagem reservada, relativa a escolha de 
nome para exercer a função de procurador geral da 
República. 

Na ordem do dia de amanhã, em sessão secreta, 
o Senado considerará a matéria. 

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a 
sessão, designando para a de amanhã a seguinte 
 

ORDEM DO DIA 
 

Discussão única da proposição número 120, de 
1947, que cria o Horto Florestal de Sobral, subordinado 
ao 
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Serviço Florestal do Ministério da Agricultura. 
(Com pareceres favoráveis ns. 289 e 318, das 
Comissões de Agricultura Indústria e Comércio e de 
Finanças)  

Discussão única do parecer da Comissão  
de Constituição e Justiça sôbre a mensagem nº 115,  
de 1947, do Sr. Presidente da República,  
submetendo à aprovação do Senado a escolha de nome 
para exercer as funções de procurador geral da 
República. 

Levanta-se a sessão às 15 horas. 
 

P R O P O S I Ç Ã O  
 

Nº 178 – 1947 
 

(Projeto nº 472, de 1947, da Câmara dos 
Deputados). 

Cria o Fundo de Indenização às vítimas de 
guerra, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º. As quantias e valores recolhidos  

ao Banco do Brasil S. A., na forma do disposto  
nos artigos 2º e 11 do Decreto-lei nº 4.166, de  
11 de março de 1942, e que não tenham outro  
fim, ou restrições expressas em lei passam  
a constituir o Fundo de Indenização, a cujo  
crédito serão escriturados naquêle  
estabelecimento. 

Art. 2º. Para os efeitos do Decreto, nº 23.179, 
de 10 de junho de 1947, é declarada que nenhuma 
indenização devida por morte de tripulante de navio 
mercante brasileiro, poderá ser inferior a Cr$ 
50.000,00 (cinqüenta mil cruzeiros)  

Parágrafo único. A certidão da habilitação  
dos beneficiários perante o Instituto de Aposentadoria 
e Pensões dos Marítimos é  
titulo hábil, para o recebimento no Banco do Brasil, 
por conta do Fundo de Indenização da  
metade da indenização mínima, prevista nêste  
artigo. 

Art. 3º. Os benefícios especiais, referidos  
no art. 6º, do Decreto-lei n° 33.577, de 19 de setembro 
de 1941, serão, pelo menos, iguais aos soldos que, 
em tempo de paz, percebiam os tripulantes mortos. 

Art. 4º. A presente lei entrará em vigor na data 
de sua publicação revogadas as disposições em 
cantrário. 

Às Comissões de Constituição e de Finanças. 

PROPOSIÇÃO 
 

N.° 179 – 1947 
 

(Projeto nº 511 de 1947, da Câmara dos 
Deputados)  

Institui o regime de coorporação para a execução 
de obras de saneamento. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º O Departamento Nacional de Obras de 

Saneamento (D. N. O. S.) do Ministério da Viação e 
Obras públicas, poderá executar obras de dragagem: 
irrigação e defesa contra enchentes em coorperação 
com: 

I – governos estaduais;  
II – governos municipais e do Distrito Federal; 
III – pessoas naturais ou pessoas jurídicas de 

direito privado. 
Art. 2º A cooperação. de que trata esta lei 

consistirá em: 
I – Reconhecimento, estudos, projetos e 

orçamento, a serem realizados pelo D. N. O. S., à custa 
de seus próprios recursos; 

II – Contribuição do D. N. O. S., em dinheiro, de 
acôrdo com as seguintes percentagens para a a 
realização das obras; 

 
a) aos governos estaduais ........................ 40% 
b) aos governos municipais e do Distrito 

Federal .................................................. 
 

40% 
c) às pessoas naturais ou pessoas jurídicas 

de direito privado .................... 
 

60% 
 
Art. 3º. Para que a qualquer obra se aplique o 

disposto nesta lei, deverá ela ajustar-se ao plano de 
saneamento, irrigação e defesa contra enchentes, 
elaborado prèviamente, no inicio das obras constantes do 
plano do D. N. O. S. para a respectiva região. 

Art. 4º. Não se compreendem nas disposições da 
presente lei as obras de valor inferior a quarenta mil 
cruzeiros (40.000,00)  
 

DO PEDIDO DE COOPERAÇÃO 
 

Art. 5.° Dirigir-se-à ao D. N. O. S. o pedido de 
cooperação, acompanhado do seguinte: 

I – Indicação prévia da finalidade da obra 
requerida, com a sua descrição em linhas gerais; 

II – Autorização dos proprietários dos  
imóveis que serão atingidos pelas 
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obras, na execução destas, assegurado, naqueles, 
assim o livre trânsito dos construtores, empreiteiros, 
tarefeiros ou fiscais como o transporte dos materiais e 
maquinaria; 

III – Consentimento dos proprietários dos 
resfectivos imóveis, para a retirada de terra, areia, 
água, madeira, lenha e outros materiais necessários, 
dos pontos onde convier ao D. N. O. S.; 

IV – Permissão dos proprietários dos 
respectivos imóveis para depósito de materiais 
escavados onde convier ao D. N. O. S.; 

V – Renúncia ao direito a qualquer indenização, 
relativa às construções, terras, lavouras cêrcas, 
estradas e quaisquer benfeitorias atingidas pelas 
obras; 

VI – Título da propriedade referida, no item II 
dêste artigo e, a Juízo do Diretor Geral do D. N. O. S. 
das propriedades mencionadas nos Itens III e IV. 
 

DOS ESTATUTOS PROJETO E EXECUÇÃO 
OBRAS 

 
Art. 6º. Os trabalhos para a realização das 

obras em cooperação, a cargo do D. N. O. S., 
constarão de: 

I – Reconhecimento do terreno e estudos; 
II – Execução das obras. 
Art. 7º. Os estudos da obra, quando requerido 

por pessoas jurídicas de direito privado, sòmente  
serão iniciados, depois de depositada, por estas,  
a caução mínima de Cr$ 2.000,00 (dois mil cruzeiros). 

§ 1º. Se por questões de natureza técnica ou 
decorrentes do disposto na presente lei, o D. N. O. S. 
decidir não realizar ou adiar a execução da obra a 
caução de que trata êste artigo, será desde logo 
devolvida ao requerente. No caso de realização da 
obra a caução só será devolvida quando terminada a 
execução daquela. 

§ 2º. Feito o orçamento definitivo da obra, o 
requerente completará a caução, que será fixada pelo 
D. N. O. S., entre os limites de 3% e 6% do orçamento 
previsto. 

Art. 8º. O D.N.O.S. determinará o pagamento 
parcelado e adiantado quer pela pessoa natural ou 
pessoa jurídica, quer pelos governos estaduais, 
municipais ou do Distrito Federal, de acôrdo com  
as suas percentagens e o andamento da obra, de 
 

importância nunca inferiores, respectivamente a 4% e 
6% do valor total da obra, de cada vez. 

§ 1º. Os pagamentos de que trata êste artigo, 
serão efetuados a quem o D.N.O.S. determinar, pelas 
pessoas naturais ou pessoas jurídicas da de direito 
privado, independente do valor da caução realizada. 

§ 2º. Para execução do disposto nêste artigo, o 
D.N.O.S. poderá determinar quando fôr o caso, a 
abertura, no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica 
Federal, ou nas respectivas agências, de conta 
vinculada, na qual se efetuarão, mediante guia do 
D.N.O.S. os depósitos relativos aos pagamentos 
previstos nêste artigo, e da qual os empreiteiros ou 
tarefeiros efetuarão as retiradas, mediante autorização 
do D.N.O.S. 

Art. 9º. O requerente fornecerá condução e 
hospedagem, no local da obra, ao pessoal do 
D.N.O.S., encarregado das visitas de inspeção e 
fiscalização. 
 

DO CONTRATO 
 

Art. 10. As obras sòmente serão executadas 
depois de assinado contrato entre o requerente, seja 
pessoa natural ou pessoa jurídica de direito privado, 
seja govêrno estadual, municipal ou do Distrito Federal 
e o D.N.O.S., no qual aquêle declare, expressamente, 
respeitar as normas, projetos, especificações ou 
ordens de serviço emanadas do D.N O.S., a quem 
caberá a direção e a. fiscalização da obra; 

§ 1º. Considerar-se-ão intrinsecamente 
constantes do contrato, independente de transcrição 
no mesmo as normas gerais do D.N.O.S., para a 
realização e conservação de obras congêneres. 

§ 2º. Deverão fazer, parte integrante do contrato; 
e ser nêle expressamente mencionados, os projetos, 
orçamentos, especificações e normas especiais 
elaboradas pelo D.N.O.S., para a obra. 

§ 3º. Além da caução prevista no art. 7º e seus 
parágrafos, poderá o D. N. O. S. exigir do requerente, 
quando se tratara de pessoa natural ou pessoa jurídica 
de direito privado, algum refôrço de garantia; a critério 
do D.N.O.S., para o fiel cumprimento de tôdas as 
obrigações decorrentes do contrato. 

§ 4º. Do contrato constará obrigatóriamente, 
cláusula em que se preverá a imposição de  
multa à pessoa natural ou pessoa jurídica de direito 
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privado, que, uma vez realizada a obra, não a 
conservar, de acôrdo com as normas gerais do 
D.N.O.S. 

§ 5º. A multa de que trata o parágrafo 
precedente será de 1% sôbre o valor total da obra, 
aplicável cumulativamente a cada verificação 
mensal, por parte da fiscalização ao D.N.O.S. sem 
poder, todavia sua importância total ultrapassar 20% 
do valor da obra acima referida. 

§ 6º. A imposição e cobrança da multa supra 
não excluirá a aplicação de penalidade contratual, 
consistente no reembolso ao D.N.O.S., da despêsa 
total de sua cooperação na realização da obra, no 
caso do abandono, por parte do requerente, da 
conservação da mesma. 
 

DA CONSERVAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E MULTAS 
 
Art. 11. A realização da obra em cooperação 

importará a obrigação, por parte do requerente, de 
conservá-la sob a fiscalização permanente do 
D.N.O.S. e de acôrdo com as normas gerais de 
conservação das obras de ,saneamento, integrantes 
no contrato. 

§ 1º. As multas serão impostas pelo Chefe do 
Distrito competente, mediante instrução de auto de 
infração, do qual, citado o requerente, poderá 
apresentar defesa no prazo maximo de 10 dias, ou 
recolher à Coletoria Federal a respectiva 
importância, mediante guia emitida pelo Chefe do 
Distrito. 

§ 2º. Do despacho do Chefe do Distrito, que 
impuser a multa, caberá recurso voluntário, no  
prazo de 15 (quinze) dias, para o Diretor Geral do 
D.N.O.S. 

§ 3º. Confirmado o despacho que impuser a 
multa, e, intimada à parte para recolher a respectiva 
importância, será remetida cópia autêntica do 
despacho de confirmação à Procuradoria Geral da 
República, depois de regularmente inscrita a dívida, 
para a respectiva cobrança por executivo fiscal, na 
forma da legislação em vigor. 

Art. 12. Os governos estaduais, municipais ou 
do Distrito Federal incluirão não respectivos 
orçamentos as verbas necessárias para a 
conservação das partes concluídas nas obras que 
tenham requerido. 

Art. 13. Revogam-se as disposições em 
contrário. 

PROPOSIÇÃO 
 

Nº 180 – 1947 
 

(Projeto nº 656, de 1947, da Câmara dos Deputados) 
 
Cria, sem aumento de despesas, uma Coletoria 

Federal em Caviúna, Estado do Paraná. 
 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º. E' transferida para o Município de Caviúna, 

Estado do Paraná, a atual 2ª Coletoria Federal de 
Morretes, do mesmo Estado. 

Art. 2º A nova exatoria denominar-se-á "Coletoria 
Federal de Caviúna" para onde são transferidos os 
funcionários da 2ª Coletoria Federal de Morretes. 

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário: 
À Comissão de Finanças. 

 
PROPOSIÇÃO 

 
Nº 181 – 1947 

 
(Projeto nº 697, de 1947, da Câmara dos Deputados) 

 
Estabelece medidas para o combate ao 

gafanhoto migratório e dá outras providências. 
 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º. Cabe ao Ministério da Agricultura, por 

intermédio da Divisão de Defesa Sanitária Vegetal do 
Departamento Nacional da Produção Vegetal 
superintender articular e orientar, em todo o território 
nacional, o combate ao gafanhoto migratório, 
Schistocerce canlata (Serv. 1.839). 

Art. 2º. Os serviços públicos de combate ao 
gafanhoto migratório serão executados pela Divisão 
Sanitária Vegetal, em cooperação com as Secretarias de 
Agricultura ou órgãos congêneres nos Estados. 

Art. 3º. Os serviços públicos civis da União, as 
unidades do Exército, da Marinha e da Aeronáutica e as 
entidades autárquicas federais colaborarão, de acôrdo 
com as suas possibilidades e quando solicitadas no 
combate ao gafanhoto migratório. 

Parágrafo único. A colaboração do Exército, da 
Marinha e da Aeronáutica será prestada, de acôrdo com 
o que estiver estabelecido nos respectivos regulamentos 
e na conformidade das instruções expedidas pelas 
autoridades militares. 
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Art. 4º. O proprietário, arrendatário, parceiro 
ou ocupante, a qualquer título, de terreno invadido 
pelo gafanhorto migratório, deverá destruí-lo, dentro 
da área sob sua responsabilidade, usando o pessoal 
e os meios de que dispusar, sem direito a qualquer 
indenização por êsse serviço. Sempre que possível o 
combate deverá ser feito, de acôrdo com as 
instruções que forem determinadas pelo órgão 
previsto no art. 1º, suas agências e postos regionais. 

Parágrafo único. No caso de se recusarem os 
proprietários, arrendatários, parceiros ou ocupantes, 
a executar as medidas previstas neste artigo ou as 
que deixarem de executar no prazo cominado, os 
funcionários incumbidos da defesa sanitária vegetal 
procederão por conta da União, e aplicarão ao 
proprietário, ao ocupante, as penalidades constantes 
da presente lei. 

Art. 5º. Qualquer pessoa que prestar sua 
colaboração no combate ao gafanhoto, não poderá, 
por êste motivo, ter rescindido o seu contrato de 
trabalho ou sofrer qualquer perda ou redução de 
salário. 

Art. 6º. As viaturas animais de trabalho e 
demais utilidades e instalações das propriedades 
agrícolas e pecuárias, situadas nas zonas invadidas 
ou sob a ameaça de inversão imigrante do gafanhoto 
migratório, quando requisitados, deverão ser postos 
à disposição do órgão de combate da jurisdição, 
durante o período da campanha, ressalvado aos 
respectivos proprietários o direito de indenização. 

Art. 7º. Todo o proprietário, arrendatário, 
parceiro ou obrigado, a qualquer título de 
estabelecimento agro-pecurio, é obrigado a 
comunicar ao órgão do Ministério da Agricultura ou 
autoridade policial mais próxima a passagem, a 
direção de vôo, pouso, desova, aparecimento de 
saltões e respectivas datas, verificadas no 
estabelecimento dentro das vinte a quatro horas da 
ocorrência. 

Art. 8º. As companhias de transporte marítimo 
fluvial, ferroviário, aéreo e rodoviário são obrigadas a 
conceder prioridade para o transporte de pessoal e 
material, quando destinados ao combate ao 
gafanhoto migratório desde que requisitados pela 
Divisão de Defesa Sanitária Vegetal ou por seus 
órgãos regionais. 

Art. 9º. O Departamento dos  
Correios e Telégrafos, os estabelecimentos  
públicos e as emprêsas que ex- 
 

plorem serviços telegráficos de rádio-comunicação, 
de rádio-difusão, e de telefônes interestaduais, são 
obrigados a comunicar ao Ministério da Agricultura a 
passagem, direção de vôo, pouso, desova, 
aparecimento de saltões e datas, nas localidades em 
que possuam postos ou agências, dentro de vinte e 
quatro horas da ocorrência. 

Art. 10. Os postos e agências dos 
estabelecimentos e emprêsas referidos no artigo 
anterior transmitirão gratuitamente e em caráter 
urgente ao órgão regional de defesa sanitária vegetal 
ou ao Ministério da Agricultura, as informações 
prestadas pelos agricultores, criadores ou quaisquer 
outras pessoas sôbre o aparecimento de gafanhotos 
migratórios passagem e direção de nunvens, pouso, 
postura, nascimento de saltões e datas dessas 
ocorrências. 

Art. 11. Os proprietários, arrendatários, 
parceiros ou ocupantes a qualquer título, de terrenos 
invadidos pelo gafanhoto migratório são obrigados a 
permitir o acesso e livre trânsito nas respectivas 
propriedades do pessoal e material empregado no 
combate. 

Art. 12. Nenhuma indenização caberá  
aos proprietários, arrendatários parceiros, ou 
ocupantes a qualquer título, de terreno  
invalidado pelo gafanhoto migratório, em 
conseqüência dos trabalhos necessários para o 
combate à praga, ressalvado o direito a indenização 
pelos prejuízos decorrentes do uso indevido da 
propriedade. 

Art. 13. As despesas com o combate ao 
gafanhoto migratório serão atendidas mediante a 
abertura do crédito extraordinário pelo Poder 
Executivo que usará os direitos conferidos pelo art. 
75, parágrafo único da Constituição de 1946, e, 
igualmente o disposto no artigo 80 do Código de 
Contabilidade da União. 

Art. 14. As pessoas físicas e jurídicas que 
infringirem os dispositivos da presente Lei ou 
deixarem de cumprir as obrigações nela estipuladas 
são sujeitadas à multa de Cr$ 200,00 a Cr$ 5.000,00 
imposta pela Divisão de Defesa Sanitária Vegetal ou 
por seus órgãos regionais nos Estados. 

§ 1º. A multa prevista neste artigo será 
impôsta à vista do auto de infração, lavrado por 
servidor do Ministério da Agricultura e após 
notificação ao infrator para apresentar sua defesa no 
prazo improrrogável de 10 dias. 
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§ 2º De despacho que impuser a multa caberá 
recurso, mediante prévio depósito da importância 
exigida, para: 

a) o Diretor da Divisão de Defesa Sanitário 
Vegetal se a multa tiver sido imposto pelos chefes 
dos órgãos regionais da mesma Divisão nos 
Estados: 

b) O Diretor Geral do Departamento Nacional 
da Produção Vegetal. 

Art. 15. O servidor público civil que infringir 
qualquer dos dispositivos da presente lei, ou deixar 
de cumprir as obrigações nela estatuídas, será 
sujeito à pena de suspensão e responsabilidade nos 
têrmos do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis 
da União. 

Art. 16. Essa lei entrará em vigor na data de  
sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Às Comissões de Constituição e Justiça de 
Agricultura e Comércio e de Finanças. 

 
PROPOSIÇÃO 

 
Nº 182 – 1947 

 
(Projeto nº 177, de 1947, da Câmara dos Deputados) 

 
Revigora durante sessenta dias, o Decreto nº 

9.297, de,-27-5-1946, que estendeu aos oficiais do 
Corpo de Bombeiros as vantagens de promoção ao 
pôsto imediatamente superior. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º E' revigorado, por sessenta dias, a 

partir da data da publicação desta lei, o Decreto 
número 9.297, de 27 de maio de 1946, que estendeu 
aos oficiais do Corpo de Bombeiros as vantagens de 
promoção ao pôsto imediatamente superior, desde 
que não tenham tido acesso durante seis anos, 
contem mais de trinta anos de serviço e da sua 
classe, sejam o número um, sem lhes ser exigido 
diploma da Escola Profissional ou do Curso de 
Aperfeiçoamento. 

Parágrafo único. A promoção seguir-se-à, 
automaticamente, a reforma do oficial  
beneficiado. 

Art. 2º Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Às Comissões de Constituição e Justiça e de 
Forças Armadas. 

 
PROPOSIÇÃO 

 
Nº 183 – 1947 

 
(Projeto nº 402, de 1947, da Câmara dos 

Deputados) 
Restabelece a licença-prêmio e disciplina a 

sua concessão. 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Ao funcionário público, civil ou militar 

que, durante o período de dez anos consecutivos, 
não se afastar do exercício de suas funções, é 
assegurado o direito à licença especial de seis 
meses, por decênio e com os vencimentos integrais. 

Parágrafo único. Para os fins previstos neste 
artigo, não lhes computará o afastamento do 
exercício das funções: a) se por motivo de nojo ou de 
gala, desde que não superior a oito dias; b) se em 
virtude de faltas justificadas; c) se de licença por seis 
meses, para tratamento de saúde. 

Art. 2º A licença concedida nos têrmos desta 
lei, e isenta de sêlo, e sua duração não influirá na 
contagem de tempo para efeito de promoção, 
aposentadoria, reforma ou gratificação adicional. 

Art. 3º O cálculo do tempo de efetivo exercício 
que assegure o direito à licença especial, será feito 
por um ou mais decênios, completos interrompendo-
se cada período de dez anos sempre que se der o 
afastamento, salvo nos casos a que se refere o 
parágrafo único, do art. 1º. 

Art. 4º As licenças especiais poderão ser 
gozadas em parcelas de três e dois meses ano civil, 
respectivamente. 

Art. 5º As vagas transitórias, decorrentes da 
concessão de licença especial, só serão preenchidas 
por funcionários públicos da mesma ou de outra 
repartição, sem direito a quaisquer vantagens, além 
das peculiares ao seu próprio cargo ou função. 

Art. 6º Deferido o requerimento da licença 
especial, só entrará no gôzo desta o funcionário, 
observada a escala para tal estabelecida, ou 
determinação do chefe da repartição competente. 

Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário. 
A Comissão de Constituição e Justiça. 

 



140ª SESSÃO, EM 9 DE OUTUBRO DE 1947 
 

PRESIDÊNCIA DO SR. NEREU RAMOS, PRESIDENTE 
 
Às 14 horas compareceram os Senhores Senadores: 
Álvaro Maia. 
Waldemar Pedrosa. 
Severiano Nunes. 
José Neiva. 
Joaquim Pires. 
Ribeiro Gonçalves. 
Plínio Pompeu. 
Georgino Avelino. 
Adalberto Ribeiro. 
Novaes Filho. 
Etelvino Lins. 
Cícero de Vasconcelos. 
Góes Monteiro. 
Maynard Gomes. 
Aloysio de Carvalho. 
Pinto Aleixo. 
Pereira Moacyr. 
Henrique de Novaes. 
Santos Neves. 
Alfredo Neves. 
Hamilton Nogueira. 
Carlos Prestes. 
Mello Vianna. 
Levindo Coelho. 
Bernardes Filho. 
Marcondes Filho. 
Dário Cardoso. 
Flavio Guimarães. 
Arthur Santos. 
Ivo d'Aquino. 
Francisco Gallotti. 
Lúcio Correia. 
Ernesto Dornelles. 
Salgado Filho. 
Camilo Mércio.(35). 
O SR. PRESIDENTE: – Aham-se presentes 35 

Srs. Senadores. Havendo número legal está aberta a 
sessão. Vai-se proceder a leitura da ata. 

O Sr. 4º Secretário (servindo de 2°), procede á 
leitura da ata da sessão anterior, que, posta em 
discussão, é sem debate aprovada. 

O Sr. 3º Secretário (servindo de 1º), lê o seguinte: 

EXPEDIENTE 
 

Ofícios: 
Do Sr. Ministro da Justiça, comunicando ao 

Senado o falecimento da Excelentíssima Senhora 
Dona Carmela Dutra, digníssima espôsa do General 
Eurico Gaspar Dutra, Presidente da República. 
Inteirado. 

Do Sr. Ministro das Relações Exteriores, 
solicitando informações a respeito do  
andamento do processo de ratificação da 
"Convenção para a Proteção da Flora, Fauna e 
Beleza Cênica Naturais dos Países da América", 
a fim de atender a uma consulta da Delegação 
do Brasil junto à União Panamericana. –  
Faça-se o expediente para a respectiva 
resposta. 

Do Sr. Ministro das Relações Exteriores, 
agradecendo a comunicação de haver sido 
enviado à sanção a proposição nº 129, de 1947, 
que autoriza o Poder Executivo a abrir, por 
aquele Ministério, o crédito especial de Cr$ 
2.346.045,00 para pagamento a UNESCO. – 
Inteirado. 

Do Sr. Ministro da Aeronáutica, agradecendo a 
comunicação de haver sido enviado à sanção a 
proposição número 101, de 1947, que dispõe sôbre a 
exportação de aviões, acessórios e pertences. 
Inteirado. 

– Do Sr. Ministro da Agricultura, 
transmitindo as informações que lhe foram 
solicitadas sôbre o cálculo de proventos  
dos pensionistas e aposentados daquêle 
Ministério, que recebem pelo Tesouro Nacional. – 
Inteirado. 

– Do Sr. Ministro da Educação no 
requerimento do Sr. Andrade Ramos,  
sôbre o fornecimento de listas com nomes  
e proventos recebidos do Tesouro Nacional  
por quaisquer pessoas civis ou militares,  
como pensionistas, reformados ou  
aposentados. 

– Inteirado. 
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– Do Sr. Ministro das Relações Exteriores, 
transmitindo as informações solicitadas pelo 
requerimento do Sr. Andrade- Ramos, sôbre 
proventos de pensionistas, reformados e 
aposentados. – Inteirado. 

Requerimento: 
– De Vitor Florentino, solicitando seja avocado 

do arquivo, onde se encontra, o memorial remetido 
ao Senado pelo Sindicato dos Professôres do Ensino 
Secundário e Primário de Santos, que solicita 
reivindicações de direitos em benefício da classe. – 
Anexado a êste o memorial a que o mesmo faz 
referência, volte à conclusões da Presidência. 

São lidos e, vão a imprimir os seguintes 
pareceres:, 
 

PARECER 
 

N° 323, de 1947. 
 

Da Comissão de Educação e Cultura sôbre a 
proposição número 160, de 1947. 

 
Relator: Cícero de Vasconcelos. 
 
O Decreto-lei nº 2.895, de 21 de dezembro de 

1940, instituiu gratificação de magistério que vem 
sendo paga apenas a partir de Janeiro de 1946. 

O Decreto de 30. de julho de 1946, concedeu 
ao Professor Catedrático, padrão M, da Faculdade 
Nacional de Medicina da Universidade do Brasil, 
Valdemar Berardinelli, gratificação de Cr$ 9.000,00 a 
qual lhe cabe no período de Janeiro de 1941 a de 
junho de 1945, pois que êste espaço está 
compreendido na vigência do Decreto-lei que criou a 
gratificação. 

Em casos semelhantes, já o Congresso tem 
resolvido favoravelmente aos peticionáros. 

Sou pela aprovação do projeto. 
Sala das Sessões, em 29 de setembro de 

1947. – Flávio Guimarães, presidente. – Cícero de 
Vasconcelos, relator. – Francisco, Gallotti. – Aloysio 
de Carvalho. 

 
PARECER 

 
N° 324, de 1947 

 
Da Comissão de Finanças, sôbre a proposição 

n° 160 de 1947. 
 
Relator: Sr. Vespasiano Martins. 
 
O Decreto nº 2.895, de 21 de dezembro de 

1940, instituiu a gratificação de magistério. 

O Decreto de 30 de junho de 1946,  
concedeu ao Professor Catedrático padrão "M",  
da Faculdade de Medicina da Universidade  
do Brasil, Valdemar. Barardinelli, a gratificação  
de Cr$ 9.000,00, anuais, a qual já vem  
recebendo. 

Resta-lhe perceber a gratificação de Janeiro 
de 1941 a dezembro de 1945 à razão de Cr$  
400,0, contante de Cr$ 24.000,00, pois sòmente  
a partir de 1º de janeiro de 1946, foi majorada  
a gratificação de magistério de acôrdo  
com o Decreto-lei nº 8.315, de 7 de dezembro de 
1945. 

Em casos semelhantes, já o Congresso  
tem resolvido favoravelmente aos peticionários,  
pelo que. somos pela aprovação da presente 
proposição. 

Sala das Comissões, em 8 de outubro de 
1947. – Ivo d'Aquino, presidente. – Vespasiano 
Martins, relator. – José Américo, – Azevedo Ribeiro. 
– Alfredo Neves. – Santos Neves. – Salgado; Filho. –
Ferreira de Souza. – Durval Cruz. – Roberto 
Simonsen. 

 
PARECER 

 
Nº 325, de 1947 

 
Da Comissão de Educação e Cultura, sôbre a 

proposição nº 155, de .1947. 
 
Relator: Cícero de Vasconcelos. 
 
O Professor Durval Potiguara  

Esquerdo Curty, catedrático padrão M,  
da Escola Nacional de Engenharia da  
Universidade do Brasil, requereu pagamento  
de gratificação de magistério a que  
se julga com direito, relativas ao período de  
2 de abril de 1944 a 31 de dezembro de  
1945. ' 

Fundamenta-se o seu direito no. Decreto-lei nº 
2.895, de 21 de dezembro de 1940, que instituiu a 
gratificação de magistério. 

Por decreto de 23 de outubro de 1946, foi 
concedida ao requerente gratificação relativa a 10 
anos de serviço período que terminou a 2 de abril de 
1944. 

Estando o período de 3 de abril a 31 de 
setembro de 1945 compreendido na vigência do 
Decreto–lei nº 2.895, de 21 de dezembro de  
1940, também neste período lhe é devida a 
gratificação. 

E' o que esclarece a mensagem, do Sr. 
Presidente da República endereçada ao Congresso. 
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Trata-se de direito certo e reconhecido por lei. 
A espécie do crédito baseia-se em resoluções 

adotadas em casos semelhantes. 
Opino que seja aprovada a proposição. 
Sala das Comissões, em 29 de setembro de 

1947. – Flávio Guimarães, presidente. – Cícero de 
Vasconcelos, relator. – Francisco Gallotti. – Aloysio 
de Carvalho. 

 
PARECER 

 
Nº 326, de 1947 

 
Da Comissão de Finanças, sôbre a proposição 

nº 155, de 1947. 
 
Relator Sr. Santos Neves. 
 
Ao exame e consideração do Senado Federal, 

submeto a Câmara dos Deputados o autógrafo do 
projeto de lei nº 568, de 1947, que autoriza a abertura, 
pelo Ministério da Educação e Saúde, do crédito 
especial de oito mil setecentos e setenta e três 
cruzeiros e trinta centavos (Cr$ 8.773,30), para 
pagamento de gratificação de magistério do Professor 
Durval Potiguara Esquerdo Curty, catedrático, padrão 
M, da Escola Nacional de Engenharia da 
Universidade do Brasil. 

Decorre o projeto de mensagem Presidencial 
calcada em exposição de motivos do senhor Ministro 
da Educação e Saúde que justifica, plenamente, as 
razões da solicitação do crédito e reconheceu a 
limpidez do direito que ampara o referido catedrático à 
percepção daquela gratificação, referente ao período 
de 3 de abril, de 1944, a 31 de dezembro de 1945, em 
face mesmo de dispositivos expresso do Decreto-lei 
nº 2.895, de 21 de dezembro de 1940, que instituiu a 
regula a citada vantagem. 

Somos assim de parecer que a Comissão de 
Finanças, como já o fêz em casos semelhantes, se 
pronuncie favoravelmente à proposição nº 155, 
aprovando o projeto em tela nos têrmos propostos 
pela Câmara dos Deputados. 

Sala das Comissões, em 8 de outubro de 1947. 
Ivo d'Aquino, presidente. – Santos Neves, relator. – 
José Américo. – Salgado Filho. – Roberto Simonsen. 
– Azevedo Ribeiro. – Ferreira de Souza. – Alfredo 
Neves. – Durval Cruz. – Vespasiano Martins. 

PARECER 
 

Nº 327, de 1947 
 
Da Comissão de Educação Cultura sôbre a 

proposição número 147, de 1947. 
 
Relator: Francisco Gallotti. 
 
A proposição nº 147, de 1947, é ordinária de 

mensagem Presidencial e mereceu aprovação da 
Câmara dos Senhores Deputados. 

Trata-se da concessão de um auxílio de Cr$ 
200.000,00 (duzentos mil cruzeiros) ao Colégio 
Brasileiro de Cirurgiões para a realização do IV 
Congresso Internacional da Cirurgia, já realizado no 
mês de setembro corrente. Da justiça do pedido falam 
não só a mensagem Presidencial como a aprovação 
da Câmara Federal. O Congresso já se realizou e, 
certamente, com bases nos dois pontos acima 
visados a direção do mesmo terá feito as despesas, 
contando com o auxílio em causa. E' andar 
acertadamente, porquanto a justificativa de tal auxílio 
é patente. 

O progresso de cirurgia interessa a tôda 
humanidade e a ciência brasileira deve ser amparada. 

Sou, assim, favorável à aprovação do referido 
crédito. 

Sala das Comissões, em 20 de setembro de 
1947. – Flávio Guimarães, presidente. – Francisco 
Gallotti, relator. – Aloysio de Carvalho. Cícero de 
Vasconcelos. 

 
PARECER 

 
Nº 328, de 1947 

 
Da Comissão de Finanças, sôbre a proposição 

nº 147 de 1947. 
 
Relator: Sr. Durval Cruz. 
 
Pela mensagem de 20 de agôsto do ano 

corrente, enviada à Câmara dos Deputados, pede o 
Sr. Presidente da República a abertura de um crídito 
de Cr$ 200.000,00 (duzentos mil cruzeiros) ao 
Colégio Brasileiro de Cirurgiões, para às despesas 
com a realização do IV Congresso Interamericano de 
Cirurgia. 

A Câmara dos Deputados aprovou 
ràpidamente a concessão do crédito e a Comissão de 
Educação do Senado já se pronunciou 
favoràvelmente ao mesmo. 

Não há necessidade de encarecer as 
vantagens para a ciência e para o Brasil que 
decorrem de reuniões co- 
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mo esta do Congresso Interamericano de Cirurgia, 
O IV Congresso Interamericano de Cirurgia 

ofereceu ao País oportunidade de mostrar às nações 
amigas do Continente o alto nível de seus cirurgiões, 
ao mesmo tempo que nos trouxe e preciosa 
colaboração dos cientistas visitantes. Sempre foi o 
intercambio da ciência e dos cientistas utilizado em 
benefício da política de aproximação entre os povos. 

O Congresso já se realizou, Estiveram 
presentes delegações da Argentina, do Chile, do 
Uruguai, do Paraguai, da Bolívia e de Cuba, Todas as 
Faculdades de Medicina e tôdas as sociedades 
médicas do País aderiram ao Congresso. Aderiram 
igualmente faculdades e sociedades médicas 
estrangeiras. A imprensa do Rio ocupou-se do 
certamem e do seu êxito científico. 

O crédito solicitado pelo Presidente da 
República e concedido pela Câmara dos Deputados 
merece o apôio da Comissão de Finanças do Senado. 
E' esta a tradição da Casa. Foi assim quanto ao 
"Congresso Jurídico Nacional" – quanto ao 
"Congresso de Escritores Brasileiros", – quanto ao 
"Congresso Americano" e "IV Congresso Brasileiro de 
Urologia". 

E' a própria Nação que se prestigia, 
prestigiando a cultura, fonte de entendimento e de 
colaboração entre os povos civilizados. 

E' êste o nosso parecer. 
Salas das Comissões, em 8 de outubro de 

1947. – Ivo d'Aquino, Presidente. – Durval Cruz, 
relator, – Alfredo Neves, – Vespasiano Martias, – 
Santos Neves; – Salgado Filho. – Roberto Simonsen. 
– Azevedo Ribeiro. – Ferreira de Souza. – José 
Américo. 

 
PARECER 

 
Nº 329, de 1947 

 
Da Comissão de Viação e Obras Públicas 

sôbre a proposição número 168, de 1947. 
 
Relator: Francisco Gallotti 
 
Conforme consta do processo anexo não era 

conveniente a criação de um quadro de "auxiliares" 
para a fiscalização e distribuição de carvão, durante 
certo e curto prazo. Assim, na zona carbonifera  
do Sul catarinense, alguns elementos  
capazes foram designados para tal mister e  
êles deram cabal desempenho à missão que lhes 
 

foi confiada. Entretanto, por motivo cuja culpa não 
lhes pode caber, deixaram de receber o que lhes era 
devido. Estudado o assunto e comprovada a 
prestação de serviços, pede o Executivo os 
necessários recursos para pagamento aos vários 
auxiliares, o que mereceu aprovação da Câmara. Não 
há como negar. 

Diante do exposto sou de parecer seja 
aprovada a proposição nº 168, de 1947. 

Sala das Comissões, em 29 de setembro de 
1947. – Henrique de Novaes, presidente. – Francisco 
Gallotti, relator. – Euclydes Vieira. – Ernesto 
Dornelles. 

 
PARECER 

 
Nº 330, de 1947 

 
Da Comissão de Finanças, sôbre a proposição 

nº 168, de 1947. 
O Serviço de Distribuição do carvão nacional 

cabia à Coordenação da Mobilização Econômica e, 
extinto este órgão, foi tranferida, ex-vi do Decreto-lei 
nº 8.299, de 6 de dezembro de 1945, para o Ministério 
da Viação e Obras Públicas. 

Não tendo sido o mesmo serviço cometido a 
funcionários daquele Ministério nem, tão pouco, a 
pessoal extranumerário, foram mantidos os antigos 
representantes da Coordenação da Mobilização 
Econômica, sem forma regular que lhes desse direito 
a qualquer remuneração. 

Assim, só mediante lei que, autorizando a 
abertura de crédito para o pagamento, suprisse, ao 
mesmo tempo, dêsse modo, a lacuna que se 
verificou, poderá ser êle atendido.' 

E' o que visa a proposição da Câmara dos 
Deputados nº 557, de 1947, com o crédito especial de 
Cr$........ 43.682,70, que esta Comissão de Finanças 
opina seja aprovada. 

Sala das Comissões de Finanças, em 8 de 
outubro de 1941. – Ivo d'Aquino, presidente. – José 
Américo, relator. – Ferreira de Souza. – Roberto – 
Simonsen. – Azevedo Ribeiro. – Salgado Filho. – 
vencido. Neguei o crédito pela inexistência da função. 
– Santos Neves. – Alfredo Neves. – Vespasiano 
Martins. – Durval Cruz. 

Compareceram mais os Srs. Senadores: 
Durval Cruz. 
Vespasiano Martins. 
Fernandes Távora, 
José Américo. 
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Attillio Vivacqua. 
Ferreira de Sousa. 
Sinval Coutinho. 
Azevedo Ribeiro. 
Augusto Meira. 
Ismar de Góes. 
Filinto Muller. 
Pereira Pinto. 
Clodomir Cardoso (13). 
Deixaram de comparecer os Senhores 

Senadores: 
Victorino Freire. 
Mathias Olympio. 
Carlos Saboia. 
Vergniaud Wanderley. 
Apolônio Sales. 
Walter Franco. 
Sá Tinoco. 
Andrade Ramos. 
Roberto Simonsen. 
Euclydes Vieira. 
Pedro Ludovico. 
Alfredo Nasser. 
João Villasbôas. 
Roberto Glasser (14). 
O SR PRESIDENTE: – Está finda a leitura do 

expediente. 
Tem a palavra o Senador Georgino Avelino, 

orador inscrito. 
O SR GEORGINO AVELINO: – Senhor 

Presidente, já é do conhecimento do País e desta 
Casa o infausto acontecimento da morte de D. 
Carmela Dutra, que privou a sociedade brasileira de 
um dos seus mais altos e nobres ornamentos e ao 
General Eurico Dutra, Chefe da Nação da 
companheira leal e infatigável que enriquecia a vida 
moral e afetiva de sua casa. 

No nosso regime não há uma posição oficial 
conhecida à espôsa do Chefe de Estado, mas, como 
ainda hoje acentuava ilustre jornalista, todos os 
acontecimentos que se processam na vida intima do 
lar presidencial tedem a repercurtir diretamente na 
vida da Nação. Pela assistência, pelo conselho, pela 
virtude e piedade religiosa, Da. Carmela Dutra 
exerceu no ânimo e na atividade de seu espôso essa 
influência propícia e benfazeja em virtude da qual o 
círculo de sensibilidade e afeição do militar e do 
homem público se ampliou progressivamente, 
abrangendo desde o centro do seu labor profissional 
até a vasta periferia da vida social brasileira, em que 
o seu contacto a sua conduta, sua simplicidade e 
retidão tornaram-se atributos inerentes do cidadão e 
do homem de Estado. 

A inseparável companheira muito contribuiu 
para essa unidade do espírito e do coração,  
no esmero da sua própria atividade  
profissional do começo da vida, ensinando  
crianças educando filhos, obediente em ambas  
os misteres às inspirações das exemplares  
tradições da família brasileira. Chegou de etapa  
em etapa, da pequenina escola primária, até  
a direção de complexos estabelecimentos de  
ensino como a escola técnico profissional Orsina  
da Fonseca. E dentro do lar, Senhor Presidente!  
a chama inestinguível do amor e da  
devoção convergindo pelo sentimento e pela 
solicitude para tornar menos árduo o trabalho  
e as responsabilidades do espôso e  
preparar filhos úteis à sociedade e ao País.  
Essa mãe de família modelar plasmou,  
assim, ao feitio de seu coração e das suas  
virtudes o caráter e a consciência daquêles  
que gravitaram na órbita dos seus  
cuidados, atraídos pela fôrça edificante dos seus 
exemplos. 

Nos seus dois filhos homens veem se  
dois dedicados servidores da Pátria, nas fileiras  
do Exército. E na convulsão da guerra  
mundial assistiu a partida do mais velho para  
os campos de batalha, onde com  
bravura capacidade honrou heroicamente  
as tradições do nosso civismo O mais moço  
na discreta aplicação profissional, longe  
de usufruir vaidosamente da posição paterna  
é oficial estudioso e dedicado à vida de  
sua classe, e a quem o brilhante futuro que  
o espera, recordará sempre a figura inapagável  
da mãe cuidadosa e dedicada que o preparou.  
As suas duas filhas são nos desvelos dos  
lares que constituíram, a reprodução fiel e 
comovente da formação moral e afetiva que 
receberam. 

Mas, Senhor Presidente, do tecido perfeito 
dessa existência devotada ao dever e ao bem, o  
que ressalta no matiz mais vivo e atraente é  
o desenho da figura incomparável da espôsa,  
que deu minuto a minuto do seu pensamento e  
do seu coração ao companheiro que foi o seu  
anhelo mais caro, o seu ideal mais constante, e  
o patrimônio inteiro da sua felicidade e do seu ser.  
O coração do General Eurico Dutra ampliava-se  
nos empreendimentos de sua bondade que  
socorria os necessitados, criava e desenvolvia  
novos centros de assistência social, edificando  
pelo prestígio da sua devoção novas casas  
de propagação da fé, convicta que era de que a 
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salvação das sociedades convulsas e aflitas residia 
nas emprêsas de bem-fazer e na doutrinação dos 
postulados da religião. Assim se reduziriam, a seu 
ver, os conflitos e a ferocidade dos interêsses, e os 
homens, tocados pela solidariedade coletiva, 
ajustariam as divergências materiais e se uniriam 
como irmãos no fervor da crença comum. 

Eis, Senhor Presidente, singelamente, no 
debuxo imperfeito de comovida homenagem, o que 
foi a vida moral e sentimental da excelsa dama cujo 
desaparecimento abre um claro profundo na nossa 
sociedade, em cujo seio era uma figura de eleição 
digna de ser enaltecida pelo bem que fez e pela falta 
que vai fazer. 

Senhor Presidente, os amigos que o Chefe da 
Nação constituiu nesta Casa voltam-se 
consternados, partilhando do transe com que o 
destino o feriu profundamente. Ao homem de caráter 
forte e consciência formada no culto do dever êsse 
transe inclemente não abaterá as energias 
devotadas aos supremos reclamos da Nação 
Brasileira; mas ao pai de família, ao chefe de um lar 
alanceado pela dor, a nossa palavra e o nosso 
confôrto chegarão como atestado de que ao seu lado 
está o País, nesses minutos de angústia em que o 
seu ânimo não falece mas o seu coração muito  
sofre. 

Disse S. Exª no início do seu govêrno que "era 
o Presidente de todos os brasileiros" e a tradução 
disto está em que como chefe de sua casa êle 
respirava a atmosfera moral e religiosa das nossas 
tradições de família, como espôso convivia num culto 
de amor e identificação com a companheira e, como 
pai, velava pelo encaminhamento de seus filhos para 
fins úteis e operosos, que os moços só conseguem 
bem, quando formados à sombra dos lares simples e 
devotados, onde exista exata relação entre o 
sentimento e o dever. Como reflexo dêsse 
pensamento que trouxe para o seu Govêrno, que lhe 
cheguem hoje. Senhor Presidente, as expressões da 
nossa solidariedade e do nosso pesar, atestados 
também da solidariedade e do pesar de todos os 
brasileiros. 

D. Carmela Dutra foi um grande expoente da 
personalidade feminina no Brasil. Enobreceu a 
sociedade pela inteligência, pela virtude e pela fôrça 
militante da sua profunda fé religiosa. 

O equilíbrio do mundo moral, de que emanam 
a tolerância e a fraternidade, é o fruto da virtude e 
dos 

exemplos da mulher; talvez por isso é que já disse 
um pensador que "os homens fazem as leis, mas as 
mulheres é que fazem os costumes". 

São essas, Senhor Presidente, as palavras 
que sinto dever proferir, em nome do Partido Social 
Democrático e na qualidade de amigo particular da 
família Eurico. Dutra, que de perto viu, acompanhou 
e admirou a personalidade de D. Carmela Dutra e os 
atributos incomparáveis que fulguravam ao longo da 
sua nobre missão de mulher. 

Requeiro assim, Senhor Presidente, por 
intermédio da Mesa, que o Senado suspenda hoje os 
seus trabalhos em sinal de pesar e se faça 
representar por uma comissão nas exéquias de D. 
Carmela Dutra, primeira dama do País. (Muito bem; 
muito bem.) 

O SR. BERNARDES FILHO (*): – O 
falecimento da Senhora Eurico Gaspar Dutra 
constitui, realmente motivo de grande pesar para 
todos os brasileiros. Em luta nossos corações e priva 
a sociedade de uma das figuras mais expressivas e 
representativas das nobres virtudes que 
caracterizam a mulher brasileira. 

O Partido Republicano dá sua solidariedade a 
tôdas as homenagens que o Senado venha a prestar 
à ilustre dama e declara acompanhar o honrado Sr. 
Presidente da República na profunda dôr, nêste 
momento penoso de sua vida íntima. 

Era o que tinha a dizer. 
O SR. FERREIRA DE SOUZA (*): – Sr. 

Presidente, a bancada da União Democrática 
Nacional compreende, sinceramente, o sentimento 
que a todos enluta e acompanha nêste instante, o 
Presidente da República na dôr que lhe lacera o 
coração. 

Momentos como êste convida-nos a profunda 
meditação e a afastar de nós mesmos tôdas as 
cogitações referentes à própria atividade política, 
quaisquer divergências que nos possam separar 
nêste ou naquele instante, unindo-nos, 
unânimemente, num profundo sentimento de 
humanidade. 

A União Democrática Nacional, como o Brasil 
inteiro, lamenta o acontecimento trágico da 
madrugada de hoje e traz também, o lenitivo da sua 
solidariedade, da sua palavra de 

 
_________________ 
(*) Não foi revisto pelo orador. 
(*) Não foi revisto pelo orador. 
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fé, para amparar aquêle que, perdendo a 
companheira magnífica de anos e anos, tem, sôbre 
os ombros, a responsabilidade da administração do 
País. 

Aos homens de Govêrno é necessário a 
placidez, a segurança da vida intima. O lar feliz, 
perfeito, dominado pelos princípios cristãos é 
condição elementar para o bom desempenho de tôda 
e qualquer função pública. 

O Sr. General Eurico Dutra, a quem jamais 
negamos, ainda no acêso da campanha política, as 
qualidades de cidadão equilibrado, homem de honra 
e brasileiro digno, contava, na sua campanheira, com 
êsse elemento de êxito para a sua vida pública. E se 
ela, agora, desaparece para se transformar, perante 
o Juiz Supremo, em sua própria advogada, precisa o 
General Eurico Dutra, nêste mundo em que fica, do 
amparo daqueles que, como nós participam das 
responsabilidades da obra governamental. 

Sobram-nos profundas razões para assim 
falar, Sr. Presidente. 

Colocados em posição adversa a S. Exª não 
podemos deixar de proclamar seu aprumo, sua 
hombridade, e, até, sua concepção da vida nacional, 
no trato com os próprios adversários. 

Se é verdade que a companheira do homem 
exerce sôbre êle influência profunda, e as idéias do 
administrador sofrem constantemente o influxo da 
vida doméstica, através do conselho, o exemplo, da 
palavra de amor e solidariedade, a União 
Democrática Nacional julga ter sido D. Carmela 
Dutra fator de grande relêvo na formação do 
ambiente em que vivemos, pleno de confiança e no 
qual os homens procuram compreender-se. 

Não se trata simplesmente.da esposa do 
Presidente da República. Há, na inovidalvel 
personalidade hoje desaparecida, um sinal mais 
profundo, que a liga intimamente á vida nacional; D. 
Carmela Dutra, na vida doméstica, na sua existência 
de mulher sem grandes riquezas nem altas 
preocupações de brilho social, foi, sobretudo, 
professora. 

Quem faleceu hoje, Sr. Presidente, não  
era sòmente a esposa do Presidente da República;  
era uma mulher que imprimiu a marca de  
sua mentalidade, capacidade e fé cristã,  
de seus profundos princípios de moralidade,  
não só nos filhos que o casamento lhe deu,  
mas também em milhares de outros 
 

filhos, que a escola lhe proporcionou. 
Uma homenagem a que foi professora, num 

País em que nunca haverá professoras de mais; a 
quem não formou apenas um lar, como companheira 
do marido dedicado e mãe estremosa de filhos 
queridos, mas viveu, também para ser mãe de 
gerações e gerações; – uma homenagem dessas é 
sempre justa. 

Eis a razão, Sr. Presidente, por que a bancada 
da União Democrática Nacional, acompanhando a 
dor do Presidente da República, associa-se, de todo 
o coração, às manifestações de pesar tributadas a S. 
Exª pelo lutuoso acontecimento de hoje. 

O SR. SALGADO FILHO (*): – Sr. Presidente, 
venho, em nome do Partido Trabalhista Brasileiro, 
associar-me às justas homenagens prestadas à  
sra. Carmela Dutra, que, além de espôsa dedicada, 
amantíssima, do Sr. Presidente da República, 
General Eurico Gaspar Dutra, bem representava a 
mulher brasileira, como mãi e como espôsa. 

A manifestação de nosso pesar sincera reflete 
o pensamento dos brasileiros, solidários com o Sr. 
Presidente da República, nêste momento doloroso, 
em que S. Exª vê desaparecer companheira 
dedicada, esforçada e digna das homenagens que 
lhe serão prestadas. 

Reverenciamos nêste instante, a memória  
de uma senhora brasileira, cuja perda é sentida  
por todos os patrícios, tais as virtudes magníficas  
de que deu provas durante a existência, não  
só como espôsa e mai, mas como companheira 
amantíssima, e que animava o espôso em todos  
os atos de sua vida, encorajando-o- a suportar  
os reveses peculiares à atividade do homem 
público.Por mais feliz que alguém seja em sua 
carreira, basta ser homem público, em nosso terra; 
para sofrer as injustiças da maldade humana, que 
não tem limites. ,E essa Senhora, além de espôsa, 
foi a encorajadora do General Eurico Gaspar Dutra, 
aquela que o fazia suportar, com ânimo as 
asperezas que a religião por maior que seja o seu 
desenvolvimento, ainda não pôde extirpar do espírito 
maligno dos homens. 

A beira do túmulo, da Exma. Sra. Carmela 
Dutra, o Partido Trabalhista Brasileiro de joelhos, 
reverencia a esposa digna e a mãi virtuosissima. 

 
_________________ 
(*) Não foi revisto pelo orador. 
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O SR. PRESIDENTE: – Vou submeter a 

votação o requerimento do Sr. Senador Georgino 
Avelino. 

Os Senhores que aprovam o levantamento 
dos trabalhos e a nomeação de uma Comissão para 
representar o Senado nas exequias da Exma. Sra. 
Carmela Dutra, queiram permanecer sentados. 
(Pausa). 

Aprovado. 
A Mesa associa-se às justas homenagens que 

serão prestadas à espôsa do Sr. General Gaspar 
Dutra, Chefe da Nação. 

Designo os Srs. Senadores Ferreira de Sousa, 
Ivo d’Aquino, Salgado Filho e Attilio Vivacqua, para 
representarem o Senado nos funerais. 

Em cumprimento à deliberação da Casa, vou 
encerrar a sessão, designando para a de amanhã a 
seguinte. 

 
ORDEM DO DIA 

 
Discussão única da proposição número  

120, de 1947, que cria o Hôrto Florestal de  
Sobral subordinado ao Serviço Florestal do  
Ministério da Agricultura. (Com pareceres  
favoráveis ns. 289 e 318, das Comissões 
 

de Agricultura, Indústria e Comércia e de  
Finanças). 

Discussão única da proposição nº 72, de 1947, 
que abre, pelo Ministério da Viação e Obras Públicas 
o crédito suplementar de Cr$ ...... 12.000.000,00 
para atender às obras do Departamento Nacional de 
Obras e Saneamento da Baixada Fluminense. (Com 
parecer favorável, nº 319 da Comissão de  
Finanças). 

Discussão única da proposição nº 154,  
de 1947, que autoriza a abertura pelo  
Ministério da Viação e Obras Públicas, do  
crédito especial de Cr$ 9.504,60 para  
pagamento de gratificação a servidores em  
exercício na zona insalubre. (Com parecer  
favorável, nº 320, da Comissão de  
Finanças). 

Discussão única do parecer da Comissão  
de Constituição e Justiça, sôbre a mensagem  
nº 155, de 1947, do Sr. Presidente  
da República, que manda submeter à  
aprovação do Senado a escolha de nome para 
exercer as funções de procurador geral da 
República. 

Levanta-se a sessão às 14 horas e 45 
minutos. 

 



141ª SESSÃO, EM 10 DE OUTUBRO DE 1947 
 

PRESIDÊNCIA DO SR. NEREU RAMOS, PRESIDENTE 
 
As 14 horas, comparecem os Senhores 

Senadores: 
Álvaro Maia. 
Waldemar Pedrosa. 
Severiano Nunes. 
Augusto Meira. 
Victorino Freire. 
José Neiva. 
Ribeiro Gonçalves. 
Fernandes Távora. 
Georgino Avelino. 
Ferreira de Souza. 
Adalberto Ribeiro. 
José Américo. 
Etelvino Lins. 
Cícero de Vasconcelos. 
Góes Monteiro. 
Maynard Gomes. 
Pereira Moacyr. 
Henrique de Novaes. 
Santos Neves. 
Alfredo Neves. 
Hamilton Nogueira. 
Carlos Prestes. 
Mello Vianna. 
Roberto Simonsen. 
Filinto Müller. 
Flávio Guimarães. 
Artur Santos. 
Ivo d'Aquino. 
Francisco Gallotti. 
Lúcio Correia. 
Ernesto Dornelles. 
Sinval Coutinho. 
Azevedo Ribeiro. 
Ismar de Góes (34). 
O SR. PRESIDENTE: – Achan-se  

presentes 34 Srs. Senadores. Havendo 
 

número legal, está aberta a sessão. Vai se proceder 
à leitura da ata. 

O Sr. 2º Suplente (servindo de 2º Secretário) 
procede à leitura da ata da sessão anterior, que, 
posta em discussão, é sem debate, aprovada. 

O Sr. 1º Secretário lê o seguinte. 
 

EXPEDIENTE 
 

Aviso nº 1.057-5 – Em 4-10-47. 
Exmo. Sr. 1º Secretário do Senado Federal. 
1. Tenho a honra de apresentar a V. Exª  

as informações dêste Ministério sôbre o projeto de  
lei nº 171 de 1947, oriundo da Câmara dos 
Deputados e solicitadas em ofício 15 C-47 de 30  
de julho de 1947, que encaminhou uma cópia  
do requerimento apresentado à Comissão de  
Fôrças Armadas pelo Sr. Senador relator do citado 
projeto. 

a) quanto ao quesito constante da letra a do 
requerimento, reporto-me ao aviso nº 770-41, de 18 
de julho de corrente ano, que tenho a honra de 
anexar por cópia e no qual êste Ministério emitia seu 
parecer sôbre o projeto em apreço; 

b) sôbre o quesito da letra b, esclareço que  
já foram incluídos no Quadro Auxiliar de Oficiais,  
por decreto de 25 de agôsto p. passado sob- 
tenente e sargentos, inclusive aquêles que  
serviram na F.E.B. e preencheram as exigências 
legais. 

c) finalmente, com referência ao quesito  
da letra c, informo que o projeto em causa  
envolve modificação da lei de fixação das Fôrças 
Armadas uma vez que aumenta os efetivos pré-
estabelecidos. 

2. Aproveito a oportunidade para reiterar a V. 
Exª. meus protestos de elevado aprêço e distinta 
consideração – General Canrobert P. da Costa. 
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SUBSTITUTIVO AO PROJETO Nº 171 – 1947 
 
Aumenta o número de vagas no Q.A.O. do 

Exército, destinados aos oficiais R. 2 e da 2ª Linha 
(Decretos-leis ns. 8.760 e 9.249 respectivamente de 
21-1-1946 e 10-5-1946). 

Art. Fica elevado de 210 para 217 o efetivo de 
1os tenentes do quadro auxiliar de oficiais do 
Exército, para serviços arregimentados da Arma de 
Infantaria. 

§ 1º As vagas resultantes dêste aumento de 
efetivo caberão aos sete (7) 1os tenentes da reserva 
de 2ª classe e da 2ª linha, que serviram como 
convocados nas condições estabelecidas pelo art. 1º 
do Decreto-lei nº 8.159, de 3 de novembro de 1945, 
julgados aptos na seleção realizada pela Comissão 
de Promoções do quadro auxiliar de oficiais e que 
não foram aproveitados por falta de vagas na Arma 
de Infantaria. 

§ 2º O aumento de que trata esta lei não 
elevará a percentagem de 27,8 fixada no inciso 4, 
art. 32, do Decreto lei nº 8.760 de 21 de janeiro de 
1946, modificado pelo de nº 9.249, de 10 de maio do 
mesmo ano. 

Art. ilegível A presente lei entrará em vigor na 
data da sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

Cópia – Armas da República – Ministério  
da Guerra – Aviso número 770-1941, de 18 de  
julho de 1947 – Excelentíssimo Senhor 1º Secretário 
da Câmara dos Deputados. – 1. Tenho a honra de 
transmitir a Vossa Excelência o parecer dêste 
Ministério sôbre o projeto nº 171, de 1947, que 
aumenta vagas no quadro auxiliar de oficiais, 
solicitado em seu oficio nº 1.239, de 29 de  
maio do corrente ano, 2. Estudando o  
projeto em face da legislação que rege o assunto, 
que terá de ser modificada se transformado em lei, 
verifica-se: a) Que o inciso nº 4 do artigo 32 do 
Decreto-lei nº 8.760, de 21 de janeiro de 1946, 
modificado pelo de nº 9.249, de 10 de maio do 
mesmo ano, reserva 510 vagas para os oficiais da 
reserva de 2ª classe e do Exército de 2ª linha, das 
Armas e Serviços de Intendência e não para os 
oficiais dessa reserva da arma de Infantaria, b) Que 
o aumento de 510 para 517 vagas iniciais do quadro 
auxiliar de oficiais a serem preenchidas por oficiais 
subalternos da reserva de 2ª classe e do Exército de 
2ª linha, tendo em vista a redação do projeto nº 171 
 

de 1947 não poderá beneficiar os 7 1º tenentes da 
reserva de 2ª classe, Arma de Infantaria, 
considerados aptos pela Comissão de Promoções 
do Quadro Auxiliar de Oficiais e não incluidos por 
falta de vaga, porque as 7 vagas aumentadas 
terão que ser distribuídas pelas Armas e Serviços 
de Intendência, uma vez que o projeto mencionado 
não as reserva exclusivamente para a Infantaria. 
c) Que a elevação do número de vagas iniciais de 
510 para 517, reservadas para os oficiais da 
reserva de 2ª classe e do Exército de 2ª linha, 
prejudicará os candidatos sub-tenentes e 
sargentos em tôdas as Armas e Serviços de 
Infantaria, pois a percentagem de 278 passará a 
28, 15, aproximadamente. d) Que êsse sacrifício 
que se imporá a sub-tenentes e sargentos nenhum 
benefícios trará para o Exército, pelo contrário só 
onus para os cofres públicos e decepção para 
velhos e leais servidores de eficiência profissional 
comprovada. e) Que, entretanto atendendo ao 
desejo do Excelentíssimo Senhor Deputado autor 
do projeto de amparar os 7 1os tenentes da reserva 
de 2ª classe, Arma de Infantaria, que foram 
julgados aptos e não incluídos por falta de vagas, 
justo seria que o efetivo dessa Arma no quadro 
auxiliar de oficiais fosse aumentado de igual 
número (7) de 1os tenentes, a fim de que se 
pudesse fazer a inclusão dêsses oficiais, sem 
prejudicar o direito já assegurado por lei aos sub-
tenentes e sargentos. 3. Em virtude das razões 
acima expostas, o Ministério da Guerra é de 
parecer contrário ao projeto número 171-1947, não 
obstante, tendo em vista o desejo de seu autor, 
pede vênia para apresentar um substitutivo que, se 
provado, atenderá sua finalidade. Trata-se, porém, 
de redação que aumenta efetivo já definido em lei 
e despesa já prevista e para o qual é de interêsse 
observar-se o disposto no parágrafo 2º do artigo 
67 da Constituição da República. 4. Sirvo-me do 
ensejo para reiterar a Vossa Excelência meus 
protestos de elevada estima e distinta 
consideração. – General Canrobert P. da Costa. 

À Comissão de Fôrças Armadas para anexar 
à proposição nº 44 de 1947. 

O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura 
do expediente. 

Não há oradores inscritos. 
O SR. CARLOS PRESTES: – Peço a 

palavra. 
 



– 192 – 
 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador. 

O SR. CARLOS PRESTES (*): – Sr. 
Presidente, tive ocasião, há poucos dias, de negar 
assentimento a um voto de congratulações com o 
Govêrno de Alagoas, embora desse com a maior 
satisfação, meu apôio na parte do requerimento que 
se referia ao povo alagoano. 

Para justificar minha atitude citei diversos 
fatos. Um nobre Senador, em seguida, tentou 
defender o Govêrno alagoano, sem apresentar, no 
entanto, argumentos capazes de destruir aquêles por 
mim apontados. 

Infelizmente, sou forçado a voltar à tribuna 
para dar conhecimento ao Senado de mais um fato, 
que bem define o Govêrno atrabiliário que hoje 
domina e oprime o povo alagoano. 

O vespertino desta Capital, “Diário da Noite”, 
de 8 do corrente, publicou em grandes letras a 
seguinte manchete: “Apreendida tôda a edição do 
jornal comunista. – Prisões.” 

E dizia em telegrama urgente da Meridional: 
“Circulou, nesta capital, o jornal comunista “O 

Momento Alagoano”, tendo sido apreendida tôda a 
sua edição. Vários operários foram presos por delito 
de leitura. E o agente do jornal, Manuel Espínola, foi 
prêso, incomunicável, por ter feito a distribuição do 
mesmo”. 

Sr. Presidente, acabo de receber um exemplar 
do referido jornal e nele nada se encontra que de 
longe sequer, possa justificar tão grande violência 
contra a liberdade da imprensa em nossa terra. O 
que li se encontra publicado é a versão  
taquigráfica das palavras por mim proferidas  
nesta Casa e publicadas no Diário do  
Congresso Nacional. Insere também, um artigo do 
seu diretor, o jornalista André Papini, diretor da “Voz 
do Povo”, jornal até hoje proibido de circular em 
Alagoas. E nada mais nele se encontra que, nem de 
longe sequer, possa justificar a apreensão tão 
violenta de um jornal dedicado aos interêsses do 
povo. 

Aquele jornalista escreveu um artigo  
sob o título “Em defesa da liberdade de  
imprensa”, de cujos têrmos quero da  
conhecimento ao Senado, para que julgue da 
prudência de linguagem e da falta de qualquer 
 
__________________ 
(*) Não foi revisto pelo orador. 

palavra que, mesmo de longe, possa ser 
considerado insultuosa. 

Diz o referido jornalista, diretor de um jornal 
até hoje suspenso: 

Na noite de 7 de maio o povo alagoano 
assistiu estarecido ao fechamento de “A Voz do 
Povo”. A redação e oficinas do querido e popular 
órgão da imprensa foram violentamente invadidas 
por uma dezenas de beleguins da polícia civil, que 
lacraram as suas portas, de ordem do  
governador do Estado. E a partir de então, o jornal 
não pôde mais circular nem os seus diretores 
e proprietários puderam penetrar na sede  
do periódico, que está sob rigoroso contrôle 
policial. 

Violada a Constituição, da maneira mais 
clara, exige o povo a reparação a êsse  
ato arbitrário do então Secretário do Interior.  
Essa reparação só será feita com o 
restabelecimento da liberdade de imprensa em 
nossa terra, com a volta de “A Voz do Povo” ao 
seio das grandes massas às quais se acha 
estreitamente ligado na luta legal e pacífica pelo 
fortalecimento da democracia em nossa Pátria 
contra os assaltos dos desesperados inimigos da 
ordem constitucional. 

O dispositivo sôbre a manifestação do 
pensamento não comporta duas interpretações. 
Deve a mesma ser livre, sem censura  
e as restrições são apenas aquelas da parte  
final do próprio § 5º, do art. 141, cujo  
sentido democrático tem a maior amplitude.  
A liberdade de imprensa é colocada acima  
do alcance das paixões pessoais e  
políticas dos dominadores ocasionais pelo  
referido preceito constitucional, quando  
prescreve expressamente que a publicação  
de jornais não depende de licença do poder 
público. 

A cada passo que se aprofunda o  
exame do ato policial invadindo e fechando  
”A Voz do Povo”, mais evidente e clamorosa  
se torna a violência contra aquelas garantias  
e direitos inscritos na Carta Magna. E  
ninguém de bom senso, seja qual fôr a  
sua filiação politicopartidária, poderá  
encontrar a mais leve justificação para  
medida de tal ordem, tão arbitrária e  
monstruosa se afigura mesmo ao observador mais 
superficial. 
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Fechar um jornal, seja por que razão fôr, já é 
de si uma medida odiosa. Apreender uma edição já é 
uma providência extrema. E fechar um jornal quando 
a Constituição prescreve taxativamente que “é livre a 
manifestação de pensamento”, isto então é um ato 
de ditadura, incompatível com o momento que vive a 
nossa Patria. 

Em Estado algum do Brasil, em ponto algum 
do território nacional a não ser em Alagoas, se 
praticou tal violência ao direito de livre manifestação 
do pensamento, que no regime constitucional é 
prerrogativa das mais sagradas do cidadão. Mais 
grave se torna ainda o fato quando passou de uma 
medida de caráter eventual, irrefletida, para uma 
condição de permanente ofensa aos princípios 
instaurados com o Estatuto de 18 de setembro de 
1946. O fechamento de “A Voz do Povo” não é uma 
coisa fortuita, de duração êfemera, que tivesse sido 
sanada com o remédio da lei ou com o regresso à 
serena reflexão da parte de quem autorizou a 
violação da lei e que por êsse meio, procurasse 
restaurar o direito profundamente ferido. Essa 
violência não ocorreu para ser remediada em 
seguida ou mesmo dias depois, mas, ao contrário 
continua em plena vigência, há cêrca de cinco 
meses, como se o império da ordem constitucional 
houvesse cedido em caráter definitivo às imposições 
sem medida da tirania. 

Fechado a 7 de maio, pela fôrça, “A Voz do 
Povo” permanece fechado ainda hoje, a despeito de 
tudo, tendo a violência do Govêrno levado a fome e o 
desemprêgo para os lares de mais alguns 
trabalhadores, como os que viviam dos salários 
ganhos nas oficinas e outras dependências do 
popular órgão de imprensa, sem falar inda nos 
prejuízos de ordem geral que sobrecarregam a 
economia de um pequeno jornal dêsse tipo, 
decorrente de compromissos forçados. Contra os 
atentados à Constituição todavia a grande e 
poderosa arma de todos os patriotas e democratas é 
a própria Constituição. E’ com a própria lei ferida que 
se procura restaurar o pleno exerci- 
 

cio dos direitos que a mesma assegura. Para as 
violências contra a lei, os caminhos que a lei indica. 
Depois de ter recorrido aos meios de persuação, aos 
protestos contra o atentado monstruoso, a direção de 
“A Voz do Povo” tomou o caminho que lhe cabia 
tomar, impetrando mandado de segurança, que se 
acha pendente do julgamento do tribunal do Estado, 
ao qual foi entregue a questão com a serena 
confiança de quem está seguro do seu direito. 

O que nos resta agora é esperar nos próximos 
dias a sentença daquela Egrégia Côrte para a qual 
se voltam no momento as vistas do povo alagoano 
confiante na decisão que restaurará amplamente a 
normalidade constitucional em nosso Estado, 
atingida desde aquela negra noite em que o popular 
órgão da imprensa foi violentamente interditado. 

O povo alagoano conhece nome por nome, os 
integros magistrados que compõem o Tribunal de 
Justiça, de respeitável tradição democrática e notória 
cultura jurídica. 

E, por conhecê-los, tem o direito de esperar 
seja restaurada em tôda a sua plenitude a liberdade 
de imprensa com a volta de “A Voz do Povo” ao seio 
do próprio povo de onde veio. 

Êstes Sr. Presidente, os têrmos, do artigo. E 
nesse teor é todo o texto do jornal. Por que, então, 
atos de tanta violência, de tamanha arbitrariedade 
contra a imprensa? E’ o ódio aos homens que lutam 
e se mantêm fiéis aos seus compromissos; que 
estão à frente do povo, que o acompanham nas lutas 
pelos interêsses sociais. O jornalista André Papini 
que não conseguindo a volta do seu jornal à 
circulação, resolveu editar outro para continuar na 
luta pelos interêsses do povo alagoano. A um 
homem honesto, assim ligado ao povo responde-se 
com a estupidez da violência policial. 

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

O SR. CARLOS PRESTES: – Pois não. 
O SR. CÍCERO DE VASCONCELOS: – V. 

Ex.ª acaba de dizer que o novo jornal significa o 
reaparecimento da “Voz do Povo”. 
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O SR. CARLOS PRESTES: – E' um jornal; e a 
Constituição permite que a imprensa seja livre. 

O SR. CÍCERO DE VASCONCELOS: – E' o 
reaparecimento da "Voz do Povo", V. Exª. sabe 
como ninguem aliás ignora, que o Govèrno de 
Alagôas combate, por todos os modos, as atividades 
do extinto Partido Comunista. 

O SR. CARLOS PRESTES: – Sabemos disto, 
Sòmente reclamamos do Govêrno de Alagoas, não 
como comunistas, mas como patriotas, e 
democrátas, que combatem... 

O SR. ISMAR DE GOES: – Comunista é 
patrióta, é democráta? Quando? 

O SR. CARLOS PRESTES: – ... o que 
quiserem combater, dentro da Constituição. Só se 
pode dar combate dentro dos preceitos 
constitucionais e o Govêrno de Alagoas foge ao que 
traçou a nossa Carta Magna, está muito longe de 
obedecer à Constituição quando cerra jornais porque 
a nossa Carta Magna assegura a mais ampla 
liberdade de imprensa. E é de admirar que VV. EE. 
neste plenário, venham defender tão graves 
violações à Constituição da República. 

O SR. CÍCERO DE VASCONCELOS: – O 
Partido Comunista foi extinto pela Justiça Eleitoral e 
o Govêrno de Alagôas procura cumprir a resolução 
dessa Justiça combatendo as atividades do extinto 
Partido Comunista. 

O SR. CARLOS PRESTES: – E', realmente, 
alarmante, Sr. Presidente, que neste plenário do 
Senado, se possa levantar alguma voz em defesa de 
ato tão arbitrário, de violência tão revoltante contra a 
Constituição da República, quando nós, nesta Casa, 
devemos ser, antes de tudo, os defensores da 
Constituição. 

O SR. CÍCERO DE VASCONCELOS: – Ergue-
se uma voz para levar o combate às atividades de um 
partido extinto. 

O SR. CARLOS PRESTES: – V. Exª. não está 
honrando o mandato que recebeu do povo de Alagôas, 
... 

O SR. CÍCERO DE VASCONCELOS: – Minha 
voz se levantará sempre para cumprir determinações 
da Justiça. 

O SR. CARLOS PRESTES: – ... sem dúvida, 
com o fim precípuo de defender a Constituição, quando 
aqui vem defender atos arbitrários como êste. A "Voz 
do Povo", jornal alagoano legal, está cerrado, 
despresando-se e infringindo-se a direito que 
 

a Constituição prescreve. Qualquer jornalista, 
qualquer cidadão tem o direito de publicar um 
jornal. Além disso, o jornal a que me referi nada 
tem, Srs. Senadores, nem de longe siquer, que 
possa justificar semelhante violência. 

O SR. CÍCERO DE VASCONCELOS: – Se 
os fatos a que V. Exª., se refere são verdadeiros, 
êles têm explicação porque representam 
atividades de partido extinto. 

O SR. ISMAR DE GOES: – Pessoalmente, 
não estou de acôrdo com V. Exª. quando diz que 
o comunista é patrióta e democráta. 

O SR. CARLOS PRESTES: – Quem é 
patrióta, Sr. Senador? Sera Vossa Exª.? 

O SR. ISMAR DE GÓES: – Comunista não 
é patrióta nem democrata. 

O SR. CARLOS PRESTES: – Sou tão 
patrióta quanto V. Exª. e desafio que prove um 
ato, em tôda a minha vida política – que já conta 
vinte e cinco anos – que não seja em defesa da 
Justiça e na luta pelo progresso do Brasil. 

O SR. ISMAR DE GÓES: – Os fatos não 
provam o que V. Exª. afirma Na revolução de 
1935, por exemplo os comunistas cometeram o 
assassinio frio de militares. 

O SR. CARLOS PRESTES: – Os fatos 
apontados contra nós já foram contestados. E V. 
Exª ainda não trouxe uma só prova que possa 
comprovar a veracidade do que afirmo. 

O SR. ISMAR DE GÓES: – Não estou 
citando fatos? Os que apontei serão acaso 
patrióticos! 

O SR. CARLOS PRESTES: – O povo já 
mostrou quanto foi patriótico o movimento de 
1935, trazendo-me ao Senado da República. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Não 
apoiado. 

O SR. ISMAR DE GÓES: – V. Exª, fala 
tanto em Constituição de Alagoas, que dá a 
impressão de que existem duas Constituições: a 
brasileira e a soviética, esta para os comunistas. 

O SR. CARLOS PRESTES: – O julgamento 
do povo brasileiro é expresso pelos seiscentos 
mil votos das eleições de 2 de dezembro. 

O SR. ISMAR DE GÓES: – O  
governador de Alagoas terá aplicado  
para os comunistas, a constituição soviética. 

O SR. CARLOS PRESTES: – Vossa  
Exª. deveria trazer fato concreto 
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para provar o que assevera. Nada tenho 
pessoalmente, contra o governador de Alagoas. 
Desejaria, apenas, que V. Exª. fornecesse fatos 
diversos ou opostos a êsse que diàriamente, 
chegam ao conhecimento da Nação inteira. Êsse 
é o govêrno mais arbitrário que existiu no País. 

O SR. ISMAR DE GÓES: – Estou dizendo a 
V. Exª. que o governador de Alagoas aplicará 
para os comunistas a constituição soviética. 

O SR. CARLOS PRESTES: – Baseado em 
que lei, em que Constituição? 

O SR. ISMAR DE GÓES: – A soviética, 
nada mais. 

O SR. CARLOS PRESTES: – Em primeiro 
lugar S. Exª. não conhece a Constituição 
soviética; depois, para empregá-la, teria que 
começar pela socialização da riqueza em Alagoas 
e essa não existe. 

Se S. Exª. quiser ser socialista deve 
marchar conosco para chegar à socialização da 
riqueza. O que Vossa Exª. diz é puro sofisma, 
uma ironia, porque V. Exª. não traz fatos capazes 
de justificar o que alega, nem argumentos que 
contestem o que afirmo desta tribuna. 

Era êste, Sr. Presidente, o fato que 
desejava trazer ao conhecimento desta Casa, na 
soma, que cresce diàriamente, das 
arbitrariedades e violências do atual governador 
de Alagoas. 

Comparecem mais os Senhores Senadores: 
Pereira Pinto. 
Apolonio Sales. 
João Villasbôas. 
Vespasiano Martins. 
Salgado Filho. 
Novaes Filho. 
Camilo Mércio. 
Joaquim Pires. 
Durval Cruz. 
Carlos Saboia. 
Pinto Aleixo. 
Bernardes Filho. 
Attillio Vivacqua (13). 
Deixaram de comparecer os senhores 

Senadores. 
Clodomir Cardoso. 
Mathias Olympio. 
Plínio Pompeu. 
Verginaud Wanderley. 
Walter Franco. 
Aloysio de Carvalho. 
Sá Tinoco. 
Andrade Ramos. 
Levindo Coelho. 
Marcondes Filho. 

Euclydes Vieira. 
Dário Cardoso. 
Pedro Ludovico. 
Alfredo Nesser. 
Roberto Glasser (15). 
O SR. PRESIDENTE: – Não havendo mais 

quem peça a palavra, passo à 
 

ORDEM DO DIA 
 

E', sem debate, aprovada, em discussão 
única, e vai à Comissão de Redação de Leis, a 
 

PROPOSIÇÃO.. 
 

Nº 120, de 1947 
 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º E' criado, em terras do açude Jaibara, 

no município de Sobral, Estado do Ceará, um Hôrto-
Florestal subordinado ao Serviço Florestal do 
Ministério da Agricultura. 

Art. 2º, E', outrossim, o Ministério da 
Agricultura autorizado a entrar em entendimentos 
com o da Viação e Obras Públicas, para que lhe 
sejam entregues as terras necessárias à instalação 
do Hôrto, a que se refere o art. 1º. 

Art. 3º Para cumprimento da presente lei, é o 
Poder Executivo, autorizado a abrir, pelo Ministério 
da Agricultura, o crédito especial de quinhentos e 
quarenta e sete mil e oitocentos cruzeiros Cr$ 
547.800,00), destinado a atender às despesas com 
pessoal mensalista e diarista e instalação do Hôrto a 
que se refere esta lei, assim discriminado: 
 
 Cr$ 
Para pessoal diarista................ 162.000,00 
Para pessoal mensalista........... 85.800,00 
Para instalação do Hôrto..........     300.000,00 

Total................................ 547.800,00 
 

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

Discussão única da proposição nº 72, de 
1947, que abre, pelo Ministério da Viação e 
Obras Públicas, o crédito suplementar de Cr$ 
12.000.000,00 para atender às obras do 
Departamento Nacional de Obras e Saneamento 
da Baixada Fluminense (Com parecer favorável 
nº 319, da Comissão de Finanças). 

O SR. CARLOS PRESTES (*): –  
Sr. Presidente, entendo que o plená- 
 
__________________ 
(*) Não foi revisto pelo orador. 
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rio não está habilitado nem em condições de 
votar êste projeto, atendendo, apenas, ao parecer 
da Comissão de Finanças, que o acompanha. 

O ilustre relator sugeriu fossem pedidas 
informações que se me afiguram realmente 
indispensáveis para a justificação dêsse crédito, 
que, afinal, não é tão pequeno, pois atinge a 12 
milhões de cruzeiros. No entanto, as informações, 
não foram solicitadas pois a Comissão de 
Finanças se manifestou contrária a essa atitude. 

O parecer, Sr. Presidente, conclui dêsse 
modo: 

"... Vencida a preliminar, passou a 
Comissão a decidir, "do mérito", manifestando-se 
afinal, favorável à aprovação do crédito". 

Destarte não foi o plenário, em absoluto, 
esclarecido a respeito da justificação do mérito do 
assunto. 

O SR. JOSÉ AMÉRICO: – V. Exª permite 
um aparte? 

O SR. CARLOS PRESTES: – Pois não. 
O SR. JOSÉ AMÉRICO: – No curso do 

parecer, foram dados os esclarecimentos. 
O SR. CARLOS PRESTES: – Apenas 

quanto a uma parte. 
O SR. JOSÉ AMÉRICO: – Tinha sido 

realizada anteriormente uma diligência, por 
intermédio do Ministério da Viação, no 
Departamento Nacional de Obras e Saneamento, 
e a resposta foi no sentido do interêsse e da 
urgência dêsse crédito. 

Assim, o Departamento competente já se 
tinha manifestado a respeito, e a resposta do 
Ministério da Fazenda, quanto ao mérito, foi de 
que sòmente a pasta da Viação poderia opinar 
sôbre o assunto. Há uma referência no parecer. 

O SR. CARLOS PRESTES: – Sr. 
Presidente, nestas condições... 

O SR. JOSÉ AMERICO: – V. Ex.ª dá 
licença? Quero completar meu pensamento. 

O SR. CARLOS PRESTES: – Pois não. 
O SR. JOSÉ AMÉRICO: – Realmente,  

fui voto vencido na questão preliminar,  
porquanto entendia que o processo  
devia continuar em diligência, de vez que  
havia divergência entre as informações  
prestadas pelo Ministério da Fazenda e pelo 
Departamento Nacional de Obras e Saneamento. 
De acôrdo com o Ministério da Fazenda 
 

as despesas realizadas se cifravam em cêrca de 3 
milhões de cruzeiros e o Ministério da Viação, por 
intermédio do Departamento de Saneamento, informava 
que essas despesas já se elevavam a 
aproximadamente, 14 milhões de cruzeiros, pois o 
Ministério da Fazenda não incluira a verba empenhada, 
mas, simplesmente, as despesas realizadas. 

O SR. CARLOS PRESTES: – Sr. Presidente, 
nestas condições solicito a V. Exª consulte a Casa sôbre 
se concede o adiamento da discussão dessa proposição 
até que cheguem as informações do Ministério da 
Viação e Obras Públicas a respeito. 

O SR. JOSÉ AMÉRICO: – Estão juntas. 
O SR. FERNANDES TAVORA: – V. Ex.ª permite 

um aparte? (Assentimento do orador) – Infelizmente, 
ainda vigora a mesma norma de govêrno pedir um 
crédito que não é suficiente para o que tem a executar; 
depois, solicitar suplemento, em geral, igual ou maior do 
que o crédito pedido. Positivamente, não é boa norma 
de administração. 

O SR. CARLOS PRESTES: – O requerimento 
será enviado a Mesa. 

Era o que tinha á dizer (Muito bem). 
Ver à Mesa e é lido o seguinte. 

 
REQUERIMENTO 

 
Nº 156, DE 1947 

 
Solicito adiamento por 48 horas da discussão da 

proposição nº 72, de 1947, para ser discutida na primeira 
sessão. 

Sala das Sessões, em 10-10-1947. – Carlos 
Prestes. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Sr. Presidente, parece-
me que o assunto do requerimento do nobre Senador 
Carlos Prestes não está bem esclarecido. Sua 
Excelência requer ou, pelo menos, disse que ia requerer, 
o adiamento da discussão do projeto. Até aí está bem; 
mas a segunda parte em que pede o adiamento até que 
venham as informações do Ministério da Viação, é que 
me parece demasiada. Não sei se estou interpretando 
bem o requerimento de S. Ex.ª. 

O SR. CARLOS PRESTES: – V. Ex.ª interpreta 
bem. 

O SR. IVO D'AQUINO: – E' justamente  
sôbre esta segunda parte que tenho reservas a  
fazer. Não podemos conceder adiamento a não  
ser dentro do Regimento e para incluir o projeto 
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em ordem do dia. Dentro das normas regimentais só 
se pode pedir o adiamento por quarenta e oito horas. 

O SR. CARLOS PRESTES: – V. Exª tem tôda 
razão. Faço o pedido de adiamento, pelo menos, por 
quarenta e oito horas, a fim de poder estudar a 
matéria, porque, parece, nos foram fornecidos 
elementos para votar. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Neste caso, 
concordo com S. Exª. 

O SR. JOSÉ AMÉRICO: – Não discuto a 
matéria porque fui vencido na preliminar. A outro 
membro da Comissão, que tenha votado contra essa 
preliminar, competirá discutir o assunto. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Conforme disse, 
concordo com o requerimento do Sr. Senador Carlos 
Prestes.  

(Muito bem). 
O SR. SALGADO FILHO – (*): – Sr. 

Presidente, a matéria de que estamos tratando é de 
natureza urgente. Trata-se de serviços de 
saneamento da Baixada Fluminense que, em 
conseqüência das chuvas dêste inverno, estão a 
exigir trabalhos que não podiam ser previstos. Como 
ocorre todos os anos no Estado do Rio, a época é de 
estiagem. Êste ano, entretanto, foi excepcional. 
Chuvas abundantes, torrenciais, entupiram os canais 
e desviaram o curso dos rios. Para êsses serviços o 
Ministério da Agricultura pediu a verba de vinte e oito 
milhões de cruzeiros, os quais foram reduzidos a 
doze milhões, sem estudo acurado e sem 
investigações da necessidades do serviço. 
Planejaram-se obras e, para estas foi pedido crédito 
indispensável. Reduzida a verba e agravada a 
situação com as chuvas torrenciais, o serviço viu-se 
na contingência de solicitar a suplementação dessa 
verba. Foi neste sentido que a Comissão de 
Finanças opinou, porque o mal entendido sôbre as 
informações do Ministério da Fazenda como bem 
salientou o ilustre representante da Paraíba... 

O SR. JOSÉ AMÉRICO: – Aliás insistindo 
para que o processo continuasse em diligência. 

O SR. SALGADO FILHO: – ... insistindo  
em que o processo continuasse em diligência,  
é apenas aparente. O Ministério da Fazenda 
declarou que havia empenho, exclusivamente,  
de pouco mais de três milhões de  
cruzeiros, ao passo que o Ministério da 
 
__________________ 
(*) Não foi revisto pelo orador. 

Viação esclareceu haver despesas realizadas no 
total de três milhões de cruzeiros. 

O SR. JOSÉ AMÉRICO: – Ao passo que a 
despesa a que se referiu o Ministério da Fazenda 
eram despesas empenhadas. 

O SR. SALGADO FILHO: – Empenhadas: o 
que significa dizer que o dinheiro ainda não havia 
sido empregado. Mas, era a mesma coisa, 
porque, empenhada a despesa, a verba não 
podia ser aplicada senão no serviço prèviamente 
contratado. 

Assim, Sr. Presidente, a meu ver e na 
opinião da Comissão, não houve contradição 
entre uma informação e outra, pois que, nos 
serviços planejados, as verbas exigidas eram 
precisamente as solicitadas ao Congresso. A 
Câmara dos Deputados as concedeu e a 
Comissão de Finanças opinou contra a segunda 
diligência, porque o Ministério da Viação já 
esclarecera sôbre a necessidade dessa verba, 
explicando que a outra estava esgotada, e que 
vale dizer que se achava empenhada e não mais 
podia ser utilizada para novos serviços urgentes. 

O serviço de saneamento da Baixada 
Fluminense, como todos sabemos, é de caráter 
urgente, não só pela necessidade de colonizá-la 
– o que se acha em marcha, – como também pelo 
que diz respeito ao estado sanitário dos 
municípios localizados naquela zona. 

Estamos nos aproximando do verão, isto é, 
dos meses de janeiro, fevereiro e março, época 
em que a malária grassa impiedosamente. Se não 
nos aparelharmos desde já contra a investida 
dêste mal, tão cruel para o povo brasileiro, ficará 
nossa gente à mercê do mal por uma questão de 
"lana caprina", qual a de se exigirem maiores 
informações, quando estas já foram dadas. 

Assim Sr. Presidente, lamento declarar que 
não posso concordar com o adiamento da 
discussão, mesmo por 48 horas, por se tratar de 
serviços urgente, tendo a verba, portanto, o 
mesmo caráter. 

Eram os esclarecimentos que desejava 
prestar, voto vencedor que fui na Comissão de 
Finanças. (Muito bem). 

O SR. ALFREDO NEVES: – Senhor 
Presidente, o nobre Senador Salgado  
Filho esclareceu perfeitamente a Casa  
sôbre os debates em tôrno do crédito  
solicitado para o Serviço Na- 
  



– 198 – 
 

cional de Obras e Saneamentos da Baixada 
Fluminense. Sinto-me, porém, no dever de dizer ao 
Senado alguma coisa mais sôbre a proposição em 
debate. 

O eminente Senador pela Paraíba, Sr. José 
Américo, digno relator do assunto na Comissão de 
Finanças, obedecendo à velha praxe de requerer 
informações ao Govêrno sôbre pedidos de crédito 
que não se tenham originado na outra Casa do 
Congresso, por mensagem direta do Poder 
Executivo, formulou, de início, um requerimento de 
informações ao Ministério da Viação e Obras 
Públicas sôbre a necessidade da providência contida 
na proposição. 

O SR. JOSÉ AMÉRICO: – Principalmente por 
se tratar de crédito suplementar que, de acôrdo com 
o artigo 91 do Regulamento de Contabilidade 
Pública, deve ser solicitado pelo Ministro da 
Fazenda. 

O SR. ALFREDO NEVES: – Realmente, a boa 
regra manda que todos os créditos sejam de 
iniciativa do Poder Executivo. Entretanto, o assunto 
era de tal urgência que não podia ficar na 
dependência dessa iniciativa e por isso, a 
representação fluminense na outra Casa do 
Congresso – a quem cabe a iniciativa de despesas 
dessa natureza – tomou a si essa incumbência. 

Aprovada na Câmara e chegando ao Senado, 
a proposição foi remetida à Comissão de Finanças 
que, preliminarmente, solicitou as informações, que 
aliás se achavam no processo, ao Ministério da 
Viação, diretamente interessado no assunto. 
O referido Ministério, em amplos detalhes, 
evidenciou a necessidade imprescindível do crédito. 
Mas, o ilustre relator do assunto não se satisfez 
sòmente com o que informou o Ministério da Viação. 
Quis melhor orientar o seu trabalho. Por isso, pediu 
novas informações, agora ao Ministério da Fazenda, 
e êste limitou-se a declarar que, do crédito 
orçamentário, apenas se haviam despendido três 
milhões e seiscentos mil cruzeiros. Isso não era 
possível. Havia, positivamente, qualquer equívoco. 
Daí, Senhor Presidente, a intervenção do orador 
junto ao Departamento de Saneamento, no sentido 
de melhores detalhes sôbre as despesas  
já realizadas à conta do crédito orçamentário  
de 16 milhões de cruzeiros. E, realmente,  
em 24 horas, chegou à Comissão de 
 

Finanças a relação das despesas já empenhadas à 
conta do crédito orçamentário e por onde se verificou 
que estavam empenhadas despesas que iam a perto 
de quinze milhões de cruzeiros. E' sabido que a 
Contadoria Geral é a última a ser informada sôbre 
despesas orçamentárias, por isso que, antes delas, 
outros órgãos do Ministério da Fazenda são ouvidos 
sôbre taís despesas. Daí, talvez, a informação 
consignando despesas no valor, apenas, de 3 
milhões e 600 mil cruzeiros, quando realmente elas 
já montam perto de 15 milhões de cruzeiros. 

Ora, Sr. Presidente, tratando-se de assunto 
urgente, por isso que se cogita de obras que não 
podem ser paradas, e da idoneidade das 
informações do Departamento de Saneamento, foi 
que a Comissão não aceitou a nova diligência 
proposta pelo ilustre relator, e entrou desde logo a 
examinar a conveniência do crédito contido na 
proposição. 

O SR. CARLOS PRESTES: – V. Exª permite 
um aparte? 

O SR. ALFREDO NEVES: – Pois não. 
O SR. CARLOS PRESTES: – Desculpe 

interrompê-lo. Estou ouvindo com muita atenção V. 
Ex.ª. Comprendo que a Comissão de Finanças 
tenha conhecimento da matéria. O plenário porém, 
deve conhecê-la também. No entanto, do parecer da 
Comissão não constam tôdas as informações a que 
V. Exª se refere. 

O SR. JOSÉ AMÉRICO: – O parecer refere-se 
à informação do Departamento Nacional de Obras e 
Saneamentos, sôbre a necessidade e urgência dos 
recursos. 

O SR. CARLOS PRESTES: – O parecer e 
perfeitamente justo. Trata da preliminar. 

O SR. JOSÉ AMÉRICO: – Peço licença para 
terminar o aparte, completando meu pensamento e 
esclarecendo outro ponto. O Ministério da Fazenda, 
na informação prestada, colocou a concessão do 
crédito na dependência do que opinasse o Ministério 
da Viação. 

O SR. CARLOS PRESTES: – A Comissão, 
quando trata pròpriamente do mérito reduz o parecer 
a poucas palavras: "Vencida a preliminar, passou a 
Comissão a decidir do mérito, manifestando-se, 
afinal, favorável à aprovação do crédito". 

O SR. JOSÉ AMERICO (dirigindo-se  
ao Sr. Carlos Prestes): – Faça V. Ex.ª 
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o favor de ler a primeira parte do parecer, infine. 
O SR. CARLOS PRESTES (lendo): – "... 

foram pedidas informações ao Departamento 
Nacional de Obras e Saneamento, que justificou a 
necessidade e urgência dêsse recurso..." 

Em verdade, a matéria é importante. Ninguém 
mais do que eu deseja aprovar o projeto, que 
concede crédito para as obras da Baixada 
Fluminense, pois sabemos o valor que têm para as 
populações do Estado do Rio e desta Capital. 
Entretanto, quero votar conscientemente. Não 
havendo informações suficientes no parecer, irei 
buscá-las para, na sessão seguinte, pronunciar-me a 
respeito. Esta a razão por que requeiro adiamento da 
votação. 

O SR. JOSÉ AMÉRICO: – Fui vencido na 
preliminar, de maneira que não podia desenvolver a 
matéria. 

O SR. CARLOS PRESTES: – E' claro. 
O SR. ALFREDO NEVES: – Senhor 

Presidente, solicitaria ao nobre Senador Carlos 
Prestes que não insistisse no requerimento, dada a 
premência de tempo em que estamos, no último 
trimestre do ano. 

O SR. CARLOS PRESTES: – Infelizmente, 
não posso atender a V. Ex.ª. 

O SR. ALFREDO NEVES: – Senhor 
Presidente, asseguro aos nobres Senadores que se 
encontram no processo tódas as informações, 
provando à abundância a utilidade, a necessidade e 
a urgência da matéria em debate. 

O SR. CARLOS PRESTES: – A palavra de V. 
Ex.ª merece-me o maior respeito. Entretanto – o 
nobre Senador compreende – também tenho 
compromissos com o povo e obrigação de votar 
conscientemente. 

Dentro de vinte e quatro horas poderei fazê-lo 
dessa forma; hoje, só me será lícito votar contra o 
projeto, quando meu desejo é pela sua aprovação. 

O SR. ALFREDO NEVES: – Senhor 
Presidente, repito o que disse há pouco. Estamos em 
meados de outubro. Hoje é a última sessão da 
semana. Assim, as quarenta e oito horas que o 
ilustre Senador pelo Distrito Federal deseja, para 
maior exame do assunto, redundarão em setenta e 
duas horas, porque só na segunda-feira poderemos, 
realmente, tomar conhecimento da matéria. 

Os dias vão passando e as obras  
estão paradas à espera que o Con- 
 

gresso solucione a questão. Por sua vez, a 
impiedade do tempo, não nos proporcionou, êste 
ano, o inverno sem chuvas dos anos anteriores. Os 
rios se obstruem cada vez mais, em prejuízo não só 
de obras realizadas como ainda, da saúde pública, 
visto como, estamos justamente na ocasião, com a 
entrada próxima dos dias quentes, de maior 
proliferação de mosquitos, que é sempre uma 
ameaça para quantos empregam sua atividade na 
Baixada Fluminense. 

E' por isso, Sr. Presidente, que reputo urgente 
a votação do projeto. 

Sr. Presidente o problema do saneamento, e 
dentro dêle o da Baixada Fluminense, que é o que 
me impele a vir falar-vos, excede de muito a 
considerações regionais, pairando elevadamente no 
clima das questões transcedentais de que depende a 
vida e o futuro da nacionalidade. 

Deixando de tratar o assunto, portanto, com o 
método que adotaria para abordar qualquer 
problema de ordem meramente administrativa ou 
financeira, vou aduzir algumas considerações de 
ordem mais geral, para melhor esclarecer os nobres 
Senadores sôbre a importância do assunto que a 
proposição ora em debate encerra. 

Emancipando o braço escravo no Brasil e 
trazendo desequilíbrio social determinado pelo êxodo 
consequente das populações rurais e o abandono 
das fazendas do interior, o Govêrno brasileiro, que 
assim agira sob o impulso de um dever social, 
assumiu em face da nacionalidade uma 
responsabilidade ditada por dever social não vemos 
imperioso, que foi o de prover aos serviços públicos 
necessários ao campo, dantes realizados pelos 
próprios habitantes do interior. Dentre êstes localizo, 
como, de primeiro plano, o do saneamento, e faço-o 
bem acompanhado como demonstrarei a seguir. 

Dêsse dever, há muito que o Govêrno não 
dá conta senão em minima escala. E, nó caso da 
Baixada Fluminense, no caso dêsses dezoito mil 
quilômetros quadrados de terra que circundam a 
Capital Federal – onde a ação do Govêrno 
começou a se fazer sentir com a compensação de 
vê-la experimentar um surto de progresso até 
então não atingido – essa iniciativa, derivada de 
uma obrigação do Govêrno, novamente se vê 
ameaçada de condenável fracasso ante o descaso 
que a ela vêm dando ùltimamente os orçamentos 
da União. 
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O curto e desenvolvimento experimentado 
nestes últimos anos na Baixada Fluminense se deve, 
pode dizer-se, exclusivamente à operação das 
máquinas e serviços do Departamento Nacional de 
Obras de Saneamento, que, em escala sempre 
crescente, dispôs ali um contingente de escavadoras 
mecânicas (drag-lines e dragas flutuantes) que hoje 
atinge a 68 unidades; construiu 439 pontes 
padronizadas, com seção de vasão capaz de escoar 
as descargas máximas dos canais e cursos dágua; 
construiu diques de proteção contra enchentes; 
instalou casas de bombas para esgotamento de 
"polders"; construiu quase 1.100 quilômetros de 
grandes canais com emprêgo das máquinas; 
construiu manualmente mais de 3.200 quilometros 
de valas de drenagem, limpou mais de 7.000 
quilômetros de rios, cumprindo salientar a conserva 
obrigatória dêsse gigantesco balanço de obras 
executadas. Contudo há ainda muito que fazer. 

E' necessário encarecer o resultado do 
trabalho dessas 68 máquinas disseminadas pelo 
território fluminense, quando em plena atividade. A 
reconquista dos terrenos alagados, a proteção 
permanente das culturas, a defesa das cidades e 
localidades contra enchentes, mormente a de 
Campos, com a sua indústria assucareira em franco 
e crescente progresso, a de Friburgo, em constante 
andamento, a de Petrópolis, em projeto, os Núcleos 
Coloniais de Santa Cruz e São Bento, a baixada de 
Jacarepaguá, são os atestados mais patentes da 
necessidade imprescindível de um tabalho público 
que, assim desenvolvido, honra a engenharia 
nacional como honraria a de qualquer país do 
mundo. 
A localização dessas 68 máquinas na Baixada 
Fluminense e o estabelecimento dos serviços 
correlatos representam o resultado de planos 
antecipados e detidamente estudados pelas 
administrações competentes e não consiste, como 
pode parecer ao examinador menos avisado, no 
fruto de uma simples inspiração de momento. Ela 
decorreu de verdadeiras operações de estado-
maior, nas quais o sentido objetivo representa 
muitas vêzes o menos do trabalho, sendo 
superado pelos cálculos e os estudos prévios de 
ordem econômica, do custo da movimentação das 
máquinas, do rendimento provável de cada uma 
num período pre-determinado e das condi- 
 

ções sociais de cada problema local. 
Mais pesarão à economia nacional, e muito 

mais, os dias em que essas máquinas estiverem 
inativas, que os em que produzirem sob regime de 
pleno rendimento. Entretanto, estão elas na 
iminência de total paralização, por longo tempo, ante 
a escassez da verba inadivertidamente votada êste 
ano no orçamento da união para as obras de 
saneamento. 

Êste, Sr. Presidente, é o quadro atual das 
atividades do saneamento: esgotada no primeiro 
semestre a pre-caríssima dotação orçamentária, 
vêem-se paradas atualmente máquinas do 
Departamento Nacional de Obras e Saneamento, 
sofrendo a ruinosa ação do tempo em meio à 
execução do plano. A conservação, sobrecarregando 
o custo da produção, é um gasto contínuo. As 
dificuldades de pessoal se fazem sentir cada vez 
mais angustiosas, ante a necessidade em que se 
vêm os empreiteiros e tarefeiros de dispensar os 
elementos técnicos e capazes, por falta de trabalho. 

E' como informa o Departamento Nacional de 
Obras de Saneamento. 

" ... quase o retôrno ao estado primitivo, de 
uma região que, após trabalho dedicado, foi 
restaurada, em grande parte reintegrada na 
economia nacional". 

Diz ainda a mesma informação: 
"Nunca será demais condenar a falta de 

continuidade administrativa, salientada por 
Hildebrando de Araújo Góes no seu primeiro relatório 
de 1934, e que pela 14ª vêz viria perturbar as obras 
da Baixada Fluminense. Realmente, de 1883 a 1933, 
nomearam-se, funcionaram e extinguiram-se 13 
serviços encarregados de saneamento da Baixada 
Fluminense, sem que o problema fôsse resolvido". 

O SR. PRESIDENTE: – Uma simples leitura 
dos dados concernentes às verbas concedidas ao 
Departamento Nacional de Obras de Saneamento 
explicam claramente a situação. De 1934 a 1945 
essas verbas subiram com regularidade de ano 
para ano, partindo de Cr$ 460.000,00 até Cr$ 
35.900.000,00 Ao impulso dessas verbas 
trabalhou o Departamento amoldando os seus 
planos, projetos e trabalhos em perfeito acôrdo 
com o interêsse manifestado pelo Govêrno na 
execução das referidas obras. Deslocaram-se as 
máquinas existentes e adquiriram-se 
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outras, providências de toda natureza foram adotada. 
Eis que, para 1946, o corte já foi prático: dos 

Cr$ 35.900.000,00 do ano precedente baixaram os 
recursos para Cr$ 23.100.000,00. Num departamento 
de obras públicas o corte assim sumário, de mais de 
30% da verba costumeira, já representa uma grande 
desorganização nos seus trabalhos, afora o 
mencionado prejuízo, de alcance quase irreparável. O 
que dizer então quando, (de 1946 para 1947, a verba 
ainda, desceu para Cr$ 16.000.000,00, reduzida, 
assim, em menos de dois anos, a mais de 50%?. 

Ora, Sr. Presidente, tal providência 
orçamentária não se pode chamar, em linguagem 
financeira, de economia. 

E é preciso, para compreensão do que se 
passa, ter conhecimento das seguintes palavras do 
relator do presente projeto na Comissão de Finanças 
da Câmara dos Deputados, quando, referindo se à 
verba atual, disse: 

“Achei insignificante essa quantia e ia 
apresentai emenda aumentando-a, quando fui 
informado de que, para conservação das obras 
executadas e andamento das iniciadas, a verba era 
suficiente. Em obediência ao espírito de rigorosa 
econômia que presidiu nesta Comissão a elaboração 
orçamentária, conformei-me e aprovei a proposta tal 
como estava”. 

Sr. Presidente, o assunto aqui estudado, por 
suas proporções e características, nacionais, eis que 
se relaciona intimamente com o progresso, os 
recursos e a saúde dos que habitam a própria capital  
do País, toma aspectos realmente impressionantes se 
verificarmos que uma verba de saneamento participa 
do orçamento atual com a percentagem de 1/750 
aproximadamente, quando, no orçamento de 1945, 
essa percentagem era de 1258 aproximadamente. 

Não se encontra, em verdade, a explicação para 
essa alarmante disparidade na percentagem de uma 
verba de saneamento sôbre o orçamento da União, 
indicando um enorme decrescimento, senão em razão 
de que entendessem os poderes da República relegar 
para ordem secundária um problema de tal magnitude. 
Tal não é, nem pode ser, a opinião do Govêrno e dos 
representantes da Nação. 

Há, evidentemente, um engano, e engano 
clamoroso e lamentável, se atendermos nas próprias 
expressões do parecer da Comissão de Finanças da 
Câmara dos Deputados, já citado. 

Urge sanear e sanear malgrado qualquer 
orientação de economia que não pode ser entendida 
nem compreendida como uma cega política de 
compreensão arbitrária de despesas, inadiáveis e 
prementes, com a qual se condenasse com enorme 
gravame da economia nacional todo um parque 
industrial à inatividade. Não é dessa natureza uma 
racional economia no emprêgo dos dinheiros públicos. 

Meditemos nessas palavras de Belisário Pena, 
inscritas na face da 2ª edição do seu livro  “Saneamento 
do Brasil”, nas quais, ressalvadas as peculiaridades da 
época, se dizia, comentando a indecisão e a 
desorientação da política de saneamento: 

“Tem havido nessas reformas o propósito 
deliberado de aquinhoar afeiçoados e o de amesquinhar 
os serviços de saneamento e profilaxia rural, de alterar a 
orientação com que foram estabelecidos, de “baratear” 
o seu custo, a pretexto de fazê-los “economicamente”, 
coisa muito diferente, além de torná-los dependentes da 
politicagem regional”. 

O nosso grande higienista, preocupado com as 
verdades nacionais que observara e a que Osvaldo 
Cruz dera tanto côbro, continuava a batalha de Miguel 
Pereira. Hoje, passados mais de vinte anos, a 
semente, plantada por tão grandes brasileiros, vicejou 
em farta messe novamente ameaçada pela praga de 
“economia” suposta. 

E’ preciso compreender que na obra do grande 
saneamento, entregue ao zêlo e à competência de 
engenheiros especializados, reside apenas o embrião 
necessário ao desenvolvimento rural. A êle se deverá 
seguir o pequeno saneamento, êste a cargo de outros 
especialistas, das valas secundárias, da profilaxia rural, 
do combate às endemias, assunto que também está 
sendo proficientemente cuidado pelo Departamento 
Nacional de Profilaxia da Malária. 

O golpe que se der nesses serviços, Sr. 
Presidente, é a condenação ao fracasso, com grande 
dano aos interesses mais imediatos da população de 
tôda uma obra gigantesca de redenção nacional, no 
período apenas de seu oneroso começo, justamente 
a fase aguda e precária de todo e 
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qualquer grande empreendimento. 
A missão da administração pública, sob o 

impulso dos orçamentos do Estado, é, como disse 
Jèze, exclusivamente a satisfação das necessidades 
públicas. 

Não há doutrina financeira ou econômica, hoje 
em dia, que, desprezando a preliminar da destinação 
precípua dos recursos da União, no emprego imediato 
em satisfação dessa necessidades, possa preconizar 
a retenção dêsses recursos nos cofres da, União 
numa atividade de Arpagão a entezourar seus bens. 

Êsse seria um monstruoso êrro social e 
econômico. 

Se no art. 5º, inciso XIII, da Constituição, 
vigente; de tão curta vida ainda, está inscrito 
liminarmente o dever da União de “organizar defesa 
permanente contra os efeitos da sêca, das endemias 
rurais e das inundações”; se pelo art. 198 das 
Disposições Gerais da mesma Constituição foi 
assegurado o emprego de 3% da renda tributária da 
União na execução do plano de defesa contra as 
sécas, não é compreensível que às outras finalidades 
sociais, equiparadas, lado a lado, a essa última, no 
mesmo artigo constitucional, se dê  tratamento 
orçamentário inferior, e inferior ainda aos próprios 
recursos vigorantes na época de ser votada a 
Constituição. 

A inscrição dêsse texto constitucional foi a carta 
de garantia do direito adquirido pelas populações 
rurais em face da Nação, de serem contempladas 
num orçamento nacional em condições idênticas às 
vigorantes na data da nossa Lei Magna. 

A essa ordem de idéias, imperativa e lógica, 
baseada em realidades sociais irreprimíveis e nos 
textos expressos da Constituição, é que nos 
apresentamos para justificar a proposição ora em 
debate, de, segundo o princípio de dar a cada um o 
que legitimamente lhe pertence, outorgarmos à 
administração pública os meios pelos quais, saldando 
velha divida, se mantenham, ao menos ,em marcha 
reduzida os relevantes serviços que vem prestando, 
ora ameaçados de fatal e irreparável colapso. 

Dêem se os recursos prementemente, 
reclamados pelo Departamento Nacional de Obras de 
Saneamento para que, ao menos, possa a sua 
importante e moderna maquinaria cumprir em 
parte o programa tão carinhosa- 
 

mente estudado pelos seus dedicados técnicos. 
Façamos nossas as palavras há pouco 

proferidas, em recente discurso, por S. Exª. o Sr. 
Presidente da República: 

“Mas não basta criar possibilidades de trabalho. 
E’ mistér também tratar do homem, que tem de lutar, 
em nosso clima, contra as moléstias tropicais. E’ uma 
questão de honra do meu govêrno fazer com que 
passe ao mundo da lenda a afirmação, tão 
comumente divulgada, a que acaba de fazer 
referência o Governador Macedo Soares, de que “não 
há kilowtt sem malária”. A campanha contra essa 
terrível endemia, que ameaça nada menos de oito 
milhões de brasileiros, e já iniciada com métodos 
novos experimentados no Vale do São Francisco, 
permite-nos alimentar a esperança da extinção em 
período relativamente curto, dêsse mal, que tanto 
aflige as nossas populações rurais”. 

A operação de cada uma das 68 escavadoras 
na Baixada Fluminense, atentando a sabedoria do ato 
que por certo o Senado, dentro em pouco, irá votar, 
trará a essa imensa área que circunda a nossa bela 
capital os benefícios que a saúde e os meios de vida 
de sua população estão legitimamente a reclamar. 

Penso, Sr. Presidente; que a premência do 
tempo e a urgência de uma solução para assunto tão 
relevante, calarão no espírito dos Srs.Senadores de 
modo que, ainda na sessão de hoje, fique resolvida 
em definitivo a parte de proposição que estamos a 
discutir. E’ o apelo que faço aos nobres Senadores. 
(Muito bem; muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação o pedido de 
adiamento, formulado pelo Senador Carlos Prestes. 

Os Senhores que concedem, queiram 
permanecer sentados. (Pausa). 

Esta rejeitado. 
Contínua a discussão da matéria. (Pausa). 
Não havendo mais quem peça a palavra, 

declaro-a encerrada. 
E’ aprovada e vai à Comissão de Redação de 

Leis a 
 

PROPOSIÇÃO 
 

Nº 72, de 1947 
 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º E’ o Poder Executivo autorizado 

a abrir pelo Ministério de 
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Viação e Obras Públicas, o crédito suplementar de 
Cr$ 12.000,000,00 (doze milhões de cruzeiros), para 
atender às obras do Departamento Nacional de Obras 
de Saneamento na Baixada Fluminense (Verba 4, 
Consignação VI Subconsignação 12 – 23. Obras letra 
e – Saneamento da Baixada Fluminense), realizando 
as necessárias operações de crédito. 

Art. 2º Revogam se as disposições em 
contrário. 

O SR. CARLOS PRESTES (pela ordem): – Sr. 
Presidente, desejo simplesmente declarar que, não 
estando suficientemente informado pelo parecer, 
sôbre a matéria em votação, que cogita da abertura 
de um crédito de doze milhões de cruzeiros, para 
obras na Baixada Fluminense, voto contra a 
proposição. 

E’, sem debate, aprovada, em discussão única, 
e vai à Comissão de Redação de Leis, a 

 
PROPOSIÇÃO 

 
Nº 154, de 1947 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º E’ o Poder Executivo autorizado a abrir, 

pelo Ministério da Viação e Obras Públicas, o crédito 
especial de nove mil, quinhentos e quatro cruzeiros e 
sessenta centavos (Cr$ 9.504,60) para atender à 
despesa com o pagamento de gratificações relativas 
aos anos de 1944, 1945 e 1946, devidas a servidores 
em exercício nas agências postais-telegráficas de 
Brasília e Barra Bonita, localizadas em 
 

zonas consideradas insalubres, nos têrmos dos 
Decretos-leis nºs 5.273, de 23 de fevereiro de 1943 e 
9.267, de 20 de maio de 1946, respectivamente. 

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

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

O SR. PRESIDENTE: – Em continuação à 
ordem do dia, o Senado passará a pronunciar-se 
sôbre a mensagem nº 115, de 1947, do Sr. Presidente 
da República, referente à escolha de nome para 
exercer as funções de procurador geral da República. 

Convido as pessoas estranhas a abandonar o 
recinto. 

A Sessão transforma-se em secreta às 15 
horas, reabrindo-se às 15 horas e 25 minutos. 

O SR. PRESIDENTE: – Esta reaberta a 
sessão. 

Nada mais havendo a tratar vou levantar a 
sessão, designando para a de segunda-feira, dia 13 
do corrente, a seguinte. 

 
ORDEM DO DIA 

 
Discussão única da proposição número 171, de 

1947, que altera a relação dos artigos 1º e 22 do 
Decreto- lei nº 9.120, de abril de 1946, que estabelece 
a organização dos quadros e efetivos do Exército. 
(com o parecer favorável nº 321, da Comissão de 
Fôrças Armadas). 

Levanta-se a sessão às 15 horas e 40 minutos. 

 



142.ª SESSÃO, EM 13 De OUTUBRO DE 1947 
 

 
PRESIDÊNCIA DO SR. NEREU RAMOS, PRESIDENTE 

 
Às 14 horas comparecem os Srs. Senadores: 
Alvaro Maia. 
Severiano Nunes. 
Augusto Meira. 
José Neiva. 
Mathias Olympio. 
Fernandes Távora. 
Ferreira de Souza. 
José Américo. 
Etelvino Lins. 
Apolonio Sales. 
Cícero de Vasconcelos. 
Góes Monteiro. 
Maynard Gomes. 
Pereira Moacyr. 
Attílio Vivacqua. 
Santos Neves. 
Pereira Pinto. 
Carlos Prestes. 
Andrade Ramos. 
Mello Vianna. 
Bernardes Filho. 
Euclydes Vieira. 
João Villasbôas. 
Vespasiano Martins. 
Filinto Müller. 
Arthur Santos. 
Ivo d’Aquino. 
Lucio Corrêa. 
Sinval Coutinho. 
Azevedo Ribeiro (36). 
O SR. PRESIDENTE: – Acham-se presentes 

36 Srs. Senadores. Havendo numero legal, está 
aberta a sessão. Vai-se proceder à leitura da ata. 

O Sr. 2º Secretario procede à leitura da ata da 
sessão anterior, que, posta em discussão, é sem 
debate aprovada. 

O Sr. 1º Secretário lê o seguinte 
 

EXPEDIENTE 
 

Mensagem do Sr. Presidente da República: 
Nº 120, de 1947, devolvendo autogratos da 

proposição nº 102 de 1947, já sancionada, que  eleva a 
gratificação da função de chefe da seção do Fomento 
Agrícola do Estado de Minas Gerais. – Ao Arquivo. 

Ofício: 
Do Sr. Ministro da Viação e Obras Públicas, 

agradecendo a comunicação de haver sido enviada a 
sanção a proposição nº 156 de 1947, que institui o selo 
comemorativo da Semana da Asa. – Inteirado. 

Do Sr. 1º Secretário da Câmara dos Deputados 
(3), encaminhando as seguintes proposições: 

 
PROPOSIÇÃO 

 
Nº 187, de 1947 

 
(Projeto nº 454, de 1947, da Câmara dos 

Deputados) 
Assegura aos funcionados e extranumerários do 

serviço Nacional de Febre Amarela a contagem de tempo 
de serviço prestado à Divisão de Organização Sanitária e 
Fundação Rockfeller. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º O tempo de serviço prestado à Divisão de 

Organização Sanitária, nos Serviços Nacional de Peste, 
Nacional de Tuberculose, de Saúde dos Portos, de Febre 
Amarela, pelos servidores que percebiam à conta de 
verba 3 – "Serviços e Encargos" e da verba 5 – "Obras", 
anteriormente a 1944, será contado, a partir da criação 
dêsses órgãos, nas seguintes condições: 

I – Aos que, atualmente, sejam funcionários,  
nos têrmos do art. 98, do Estatuto dos  
Funcionários Públicos Civis da União; 
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II – Aos atuais extranumerários, para efeito do 

disposto no art. 23 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias. 

Parágrafo único. O tempo de serviço prestado à 
Fundação Rockfeller, nas companhias de profilaxia da 
febre amarela e da malária, bem como de outras 
endemias rurais, em território  

brasileiro, será igualmente contado, de acôrdo com os 
itens I e II dêste artigo. 

Art. 2º Revogam se as disposições em 
contrário. 

Às Comissões de Constituição e Justiça e de 
Saúde. 

 
PROPOSIÇÃO 

 
Nº 188, – DE 1947 

 
(Projeto nº 719, de 1947 da Câmara dos Deputados) 

 
Abre, ao Ministério da Aeronáutica, o crédito suplementar de Cr$ 14.300.000,00 à verba que especifica. 
 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º E’ aberto, ao Ministério da Aeronáutica, o crédito suplementar de Cr$ 14.300.000,00 (quatorze 

milhões e trezentos mil cruzeiros), à Verba 4 – Obras, Equipamentos e Aquisição de Imóveis – Consignação 
VI – Dotações Diversas – Subconsignação 12 – Obras (art. 1º, inciso II, alínea b e § 3º do Decreto n° 19.815, 
de 16 de outubro de 1945) – 08 – Diretoria (de Intendência – b) para início, prosseguimento e inclusão de 
obras a cargo da Diretoria de Engenharia, do Anexo nº 3, da Lei n° 13, de 2 de janeiro de 1947. 

Art. 2° São declarados sem aplicação os créditos atribuídos ao Ministério da Aeronáutica, pela Lei n° 
13, de 2 de janeiro de 1947, sob as seguinte rubricas: 

 
Consignação VI – Dotações Diversas 

 
12 – Obras (art. 1º, inciso II, alínea b e § 3° do Decreto n° 19.815, de 16 10 45). 
 08 – Diretoria de Intendência. 
  d) Para obras de infraestrutura, edificações e instalações, a cargo da Diretoria de Engenharia, com a 

seguinte discriminação: 
............................................................................................................................................................................. 
 Cr$ 
Campina Grande......................................................................................................................... 500.000,00 
............................................................................................................................................................................. 
14 – Desapropriação e Aquisição de Imóveis.  
 08 – Diretoria de Intendência.  
  a) Aquisição do terreno destinado a um campo de pouso no Município de Carangola  
   Cr$ 
  Minas Gerais.................................................................................................................... 200.000,00 
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Consignação VIII – Obras por Cooperação: 
 

17 – Obras em campo de pouso mediante cooperação com os Estados, Municípios ou entidades privadas. 
 08 – Diretoria de Intendência. 
  a) Obras de infraestrutura, edificações, a cargo da Diretoria de Engenharia: 
 
 Cr$ 
Campos Sales – Ceará.............................................................................................................. 100.00,00 
Mossoró – Rio Grande do Norte................................................................................................ 500.000,00 
Macau – Rio Grande do Norte................................................................................................... 400.00,00 
Jequlé – Bahia............................................................................................................................ 400.000,00 
Jaguaquara – Bahia................................................................................................................... 200.000,00 
Jacobina – Bahia........................................................................................................................ 500.000,00 
Caeteté – Bahia.......................................................................................................................... 300.000,00 
Pilão Arcado Bahia..................................................................................................................... 300.000,00 
Itabera e Palmeira – Bahia......................................................................................................... 300.000,00 
Congonhas – São Paulo............................................................................................................ 10.000.000,00 
Lafaiete – Minas Gerais............................................................................................................. 200.000,00 
Formiga – Minas Gerais............................................................................................................. 200.000,00 
Pará de Minas – Minas Gerais................................................................................................... 300.000,00 
Santo Antônio do Monte – Minas Gerais.................................................................................... 200.000,00 
 

Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4º Revogam-se a disposições em contrário. 
 

Às Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças 
 

PROPOSIÇÃO 
 

Nº 189, DE 1947 
 

Declara, para fins do § 2º do artigo 28, da 
Constituição Federal, os municípios que constituem 
bases ou portos militares de excepcional importância 
para a defesa externa do País. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º São declarados bases ou portos 

militares de excepcional importância para a defesa 
externa do País, e para os fins determinados no § 2º 
do art. 28, da Constituição Federal, os seguintes 
Municípios: Manáus, no Estado do Amazonas; 
Belém, no Estado do Pará; Natal, no Estado do Rio 
Grande do Norte; Recife, no Estado de Pernambuco; 
Salvador, no Estado da Bahia; Niterói e Angra dos 
Reis, no Estado do Rio de Janeiro; São Paulo, 
Santos, Guarulhos, no Estado de São Paulo; 
Florianópolis e São Francisco, no Estado de Santa 
Catarina; Pôrto Alegre, Rio Grande, Santa Maria, 
Gravateí e Canoas, no Estado do Rio Grande do Sul; 
e Corumbá, no Estado de Mato Grosso. 

Art. 2º A presente lei entrará em vigor na data 
de sua publicação, revogada as disposições em 
contrário. 

Publicado no Diário do Congresso de 14 de 
outubro de 1947. 

Às Comissões de Constituição e Justiça e de 
Fôrças Armadas. 

 
PARECER 

 
Nº 331, de 1947 

 
Da Comissão de Redação de Leis. 
Redação final da proposição número 110, de 

1947. 
Em brilhante voto na Comissão de Finanças, o 

senhor Ferreira de Souza põe em relêvo os graves 
defeitos de forma e de técnica jurídica do projeto 
acentuando: 

“O art. 1º, em vez de autorizar o crédito, 
reportando-se ao seu destino legal definido no 
Decreto lei nº 9.881, que é o de fazer face à 
subscrição de ações por parte do Govêrno, declara 
destinar-se êle à constituição e instalação da nova 
pessoa jurídica. Evidentes o desajuste técnico e o 
absurdo for mal. Desajuste técnico, porque o 
pagamento de ações subscritas jamais foi 
considerado como despesa com a constituição da 
sociedade. Nem seria possível gastar com isso todo 
o capital subscrito. O artigo faz confusão entre 
“Refinaria Nacional de Petróleo S. A.” (com “R” 
maiúsculo Sociedade) e a refinaria maquinismo. 
Absurdo 
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formal, porque a norma dá a entender que  
o crédito deve fazer face à constituição  
da sociedade e à instalação da refinaria (com "r" 
minúsculo), quando êste não é o intuito.  
E o absurdo se destaca com a leitura do art. 2º, em 
que se dispõe devera sociedade  
restituir a referida quantia em ações. Daí  
se deveria deduzir que o Govêrno não toma  
parte nas operações iniciais de  
incorporação, mas empresta dinheiro, a ser 
restituído em ações. 

O emprêgo do verbo "restituir" é de  
uma impropriedade gritante, pois êle implica  
no retôrno às mãos primitivas do mesmo  
bem anteriormente entregue. Restitui-se o que  
se recebeu. Não é possível "restituir" coisa  
diversa. Logo, não se compreende se "restitua" 
dinheiro entregando ações. Por outro lado, a  
entrega de uma coisa quando outra era a devida  
não é sequer forma normal de pagamento,  
mas simples ação em pagamento. Ademais, ações 
não valem como meio de pagamento. No fundo, 
não há aqui nenhuma restituição que fazer, mas 
uma simples conseqüência da subscrição: – O 
Govêrno subscreve  
Cr$ 25.000.000,00 para o capital da nova emprêsa 
e, em conseqüência receberá as 25,000 ações. 

Reparo também merecem o artigo 3º  
e o seu parágrafo único. O que se  
quer é autorizar a Comissão incorporada  
da sociedade a efetuar por conta dela, com as 
responsabilidades do Govêrno, uma operação de 
crédito a ser paga com o restante do capital. 

Trata se de uma antecipação". 
E arremata – "Não se agitam aqui  

simples questões de forma ou de redação mas  
altas questões de técnica legislativa, que  
o legislador não tem o direito de ignorar ou  
infringir". 

Infelizmente, o substitutivo que apresentou 
não foi aceito. E aprovado o projeto, nos têrmos 
em que veio da Câmara, não há, de fato, como 
melhorar lhe, convenientemente, a forma, sem 
modificar-lhe a substância. 

Nessas condições, limitamo-nos às 
seguintes emendas: 

Ao art. 1º Corrija-se 15 de setembro, para 16 
de setembro. 

Sala das Comissões, em 10 de outubro de 1947. – 
Clodomir Cardoso, presidente. – Ribeiro Gonçalves, 
relator. – Augusto Meira. – Cícero de Vasconcelos. 

 
PARECER 

 
Nº 332, de 1947 

 
Da Comissão de Viação e Obras Públicas sôbre o 

projeto nº 21, de 1947. 
 
(Relator: Euclydes Vieira) 
O projeto em tela visa a ampliação do prédio da 

Escola Industrial Federal em Belém, Estado do Pará; 
novas instalações de aparelhamento e serviços para que 
essa escola possa admitir a matrícula de mais 400 
alunos. 

Foi com clareza e amplamente justificado pelo seu 
nobre e ilustre autor, em discurso que proferiu ao 
apresentá-lo na sessão do Senado, de 15 de agôsto de 
1947, quanto à conveniência e necessidade da referida 
ampliação instalações e serviços. 

Nenhuma restrição podemos opor à justificação 
feita. 

Para melhor orientação e seguro  pronunciamento 
desta Comissão, quanto ao montante provável da 
despesa, necessário seria conhecermos o projeto das 
obras e instalações, que se têm em vista, mas julgamos 
que não será exagerada a verba de Cr$ ..... 1.700.000,00 
(um milhão e setecentos mil cruzeiros). 

Sala das Comissões em 29 de setembro de 1947. 
– Henrique de Novaes, presidente. – Euclydes Vieira, 
relator. – Francisco Gallotti. – Ernesto Dornelles. 

 
PARECER 

 
Nº 333, de 1947 

 
Da Comissão de Finanças, sôbre o projeto nº 21, 

de 1947. 
 
Relator: Sr. Azevedo Ribeiro 
O projeto nº 21, de 1947, tem por objetivo a 

ampliação do prédio da Escola Industrial Federal em 
Belém Capital do Estado de Pará, bem como dotar a 
referida escola de novas instalações e serviços. 

O estabelecimento de ensino em questão foi, no 
seu início, uma escola modesta de aprendizes artífices 
transformando-se depois na atual Escola Industrial com 
cêrca de 200 alunos. 

O número de candidatos que  
atualmente a procuram exige que a ca- 
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pacidade da mesma seja aumentada para o dobro. 
Informa o seu diretor que as instalações são 

acanhadíssimas, incapazes de suportar a colocação 
de novas máquinas. Não possui área para a prática 
de educação física. Ressente-se da falta de uma 
sala para reuniões; os gabinetes médicos e 
dentários têm instalações improvisadas e 
provisórias; os pavimentos de oficinas são 
acanhados faltam salas, suficientes para as aulas e 
que satisfaçam às, exigências da Lei Orgânica do 
Ensino Industrial. 

Os candidatos que a procuram, em número 
crescente, não são apenas da capital e, sim, de 
todo o Estado, pois nenhuma outra cidade do Pará 
possui escola dêsse gênero. São moços que, pela 
sua situação financeira, não estão em condições de 
cursar ensino superior. 

No último exame de admissão, realizado em 
fevereiro do corente ano inscreveram-se duzentos e 
três candidatos e o estabelecimento só póde 
acolher quarenta e nove. Os demais tiveram de 
voltar para os seus lares humildes, vendo fugir a 
possibilidade de aprender com eficiência um ofício 
que lhes garantisse a futura subsistência. 

E’ também necessário dizer que todos os 
alunos nela formados são imediatamente 
aproveitados pelas fábricas, oficinas e emprêsas da 
Amazônia, sempre ávidas, como é natural, de 
artifícies competentes. 

Se refletirmos que a escola em questão além 
de proporcionar um meio de vida a tantos jovens 
brasileiros também concorre para resolver-o 
problema da instrução em nossa terra; chegaremos 
à conclusão de que a medida, pleiteada pela sua 
diretoria deve ser atendida. 

Não obstante essas razões do relator, 
entende a Comissão. deve ser preliminarmente 
ouvida a Comissão de Constituição e Justiça sôbre 
a constitucionalidade da iniciativa, reservando-se o 
pronunciamento sôbre o mérito. 

Sala das Comissões, 8 de outubro de 1947, 
— Ivo d’Aquino, presidente. — Azevedo Ribeiro, 
relator, — Roberto Simonsen. — Salgado Filho, 
pela conclusão de ser ouvida a  Comissão  de 
Constituição e Jus t iça .  –  Santos Neves. 
Vespasiano Martins. — Alfredo Neves — José 
Américo. — Durval Cruz. 

 

O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do 
expediente. 

Não há oradores inscritos. 
O SR. FLAVIO GUIMARÃES (lê o seguinte 

discurso): – Sr. Presidente o brilhante publicista 
brasileiro, Sr. Mário Pinto Serva, enviou ao Senado 
notável memorial, contendo uma série de sugestões 
de transcendente importância em tôrno do problema 
da alfabetização, levado a efeito, neste momento, 
com todo o vigor e patriotismo, em todo o Brasil. 

Encontramos, na utilíssima publicação 
"Anuário Estatístico do Brasil — Ano VII", de 1946, 
as demonstrações estatísticas fornecidas pelas 
grandes publicações do Instituto Histórico e 
Geográfico, sempre. ricas de tranqüilas meditações e 
profundos estudos de problemas brasileiros. 

Preliminarmente, e antes de chegarmos à 
análise das idéias do ilustre publicista, estudaremos 
as cifras de analfabetos no Brasil: 

 
Não sabem ler nem escrever............... 21.295.490 
Sabem ler e escrever........................... 13.292.605 
De instrução não declarada.................. 208.570 

 
População que ainda não se acha em idade 

escolar: 
 

De menos de um ano........................... 1.370.530 
De um ano............................................ 1.208.513 
De dois anos......................................... 1.313.463 
De três anos......................................... 1.286.977 
De quatro anos.....................................   1.260.167 
   6.439.650 
  
População brasileira em 1940.............. 41.236.315 
População que ainda não chegou à 
idade escolar........................................ 

 
6.439.650 

Não sabem ler nem escrever............... 21.295.490 
Sabem ler e escrever........................... 13.292.605 
De instrução não declarada..................      208.570 
 41.236.315 

 
Poderemos estudar, sob outros aspectos,  

o quadro sombrio do analfabetismo brasileiro,  
se deduzirmos ou aumentarmos a idade  
dos recenseados, embora verificamos que  
as sombras se movimentam meloncòlicamente 
 

 



– 209 – 
 
ou aluem para outro panorama, no conjunto 
tenebroso do problema. 

Assim, se tomarmos em consideração a 
população brasileira de mais de quinze anos, 
incluídas as pessoas de idade ignorada, 
conprovaremos que a população que não sabe ler 
nem escrever é de treze milhões, trezentos e vinte 
nove mil setecentos e setenta e nove. 

A que sabe ler e escrever maior de quinze 
anos, atinge a dez milhões trezentos e setenta e 
nove mil novecentos e noventa. 

Por qualquer face, em que se mudem as 
cifras, o fantasma do analfabetismo alteia a 
depressão com que os brasileiros atentos escutam o 
ritmo da tremenda realidade e por cujo exame se 
poderia deduzir a lei sociológica ou moral dá 
inacreditável incapacidade coletiva dos indígenas de 
prosseguir, implacàvelmente, na batalha, até 
extinguir essa nódoa secular, que tisna o próprio 
sentido cristão da civilização brasileira. 

O que contrista ou amedronta é que essa 
apatia reiterada pela solução de problemas, que são 
de dignidade e essência do Brasil, pode encerrar o 
presságio anunciador das grandes fases 
preparadoras de decadência das nacionalidades. 

Quero dizer: a apatia resignada diante dos 
grandes problemas que são inerentes à vida e ao 
destino da coletividade, é a demonstração segura da 
primeira fase que antecede às inevitáveis 
decadências históricas. 

As nacionalidades não são eternas nem 
duraremos indefinidamente nem nos prolongaremos 
no tempo senão pelo trabalho, pelo esfôrço ao 
tesouro espiritual comum e pelo sentido moral que 
soubermos impregnar à solução dos problemas de 
envergadura, delicadamente perigosos: 

Da independência política, sòmente se  
lhe pode assegurar a persistência, a perpetuidade 
histórica, pela vigilância do homem, pelo  
amor constante para com o agrupamento a que 
pertence, pela. vontade inquebrantável de continuar 
a viver na multiplicação da espécie pelos séculos 
vindouros. 

A história mostra as leis dos povos que  
se extinguiram na apatia, na fadiga, no pessimismo  
e na preçuiça, cujos amontoados humanos vivem 
pelas escarpas das montanhas e a beira dos  
rios tristes e pobres. Por essas e outras observações 
formularam a lei sociológica de que as nações 
 

nascem, têm o período de crescimento e fortitude, 
envelhecem e morrem, mal cujo conteúdo deixa 
perceber a falta de vigilância cívica, o ânimo de se 
perpetuar vigorosamente rio tempo. Se nos 
habituarmos ao silêncio ou a deixar à margem os 
problemas fundamentais e orgânicos, não 
formaremos senão a imagem de meros 
acampamentos políticos, onde desaparecem a 
coesão moral e o sentido profundo de unidade 
nacional. Ora, nacionalidade, como sinonimia de 
Nação, quer dizer vida coletiva presa às mesmas 
.tradições comuns, unida pelos vínculos de religião, 
com o sentimento do passado, o amor aos heróis, 
aos símbolos dos quais esplende a bandeira; e o 
idioma, o polimento permanente da índole, estrutura 
sintática, linguajar; é tudo aquilo a que Renan chama 
de "princípio espiritual sedimentado de longas 
complicações históricas" ou aquilo a que o eminente 
Professor Braz de Sousa Arruda chama de "uma 
alma, uma família espiritual resultante, no passado, 
de lembranças, de sacrifício, de glórias às vezes de 
dôres e recordações comuns; no presente do desejo 
de continuar vivendo juntamente", e a cujo 
patrimônio se revidencia o trabalho educativo, que é 
o sópro preparador da continuidade histórica e 
vigilante das pátrias. 

A espécie de fadiga, nervosa que procura 
afastar os panoramas quase indecifráveis da vida 
brasileira dá ao espírito a deliciosa sensação de fuga  
da responsabilidade, mas esse vazio momentâneo 
de nenhum modo poderá ocultar o espantoso 
analfabetismo que. ligará o Brasil, embora 
parceladamente, à permanência histórica da velha 
mentalidade colonial inquieta e revoltada. 

Essa massa enorme que diminui a 
produtividade econômica, estagna o conjunto 
espiritual, mata as diretrizes fundamentais da 
democracia, reais e sinceras, deve Influir no escol 
social e poderá formar aquelas mentalidades a que o 
filósofo inglês chama de "trágico verbalismo sonoro 
que poderá masmarar, apenas, a simulação de 
conhecimentos". 

E' natural que com essa deformação se afaste 
o sentido dos problemas básicos, e o sofrer por êles 
e se deixem à sombra as soluções da vida do 
homem, enquanto a pompa; da frase encanta  
ou insulta, o analfabetismo secular afunda o  
próprio orgulho intelectual do homem do Brasil  
na mais dramática responsabilidade a que po- 
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derá ser chamado pela consciência do futuro. 

E' de se louvar o ato do Govêrno Federal e do 
Ministro da Educação que, corajosamente, alteraram 
com lucidez e fé o problema com a campanha da 
alfabetização da infância, da adolescência e dos 
adultos, através de formosa retificação de conceitos 
antigos afirmadores de que a alfabetização sòmente 
deveria começar exclusivamente pela infância. 

O SR. ANDRADE RAMOS: – V. Exª. me 
permite um aparte? (assentimento do orador) – As 
considerações que V. Exª. está fazendo não podem 
ter senão a mais alta resonância no recinto do 
Senado, repercutindo os sentimentos do povo que 
acolhe essa ação do Sr. Ministro da Educação. E as 
palavras que V. Exª. está pronunciando levantam 
bem alto o assunto que está sendo focalizado. 

O SR. FLÁVIO GUIMARÃES: – As Obras 
Completas de Rui Barbosa (Volume X, 18883. Tomo 
I) referentes à Reforma; do Ensino Primário, em que 
lhe preconizava a obrigatoriedade, traz exemplo da 
situação demográfica mandada proceder em 1876 
com o seguinte resultado: 

 
População livre.......................................... 8.419.672 
Analfabetos................................................ 6.856.594 

 
A proporção é de 81,43 analfabetos para cada 

cem habitantes. 
E ao refutar curioso paralelo em que alto 

funcionário declarava em documento público que 
havia, no orbe terrestre, um país, cujo número de 
analfabetos era maior que no Brasil sentencia: 

"...a candidez de supor na suprema 
humilhação dêsse paralelo, alívio-possível à nossa 
dignidade abatida pelo espetáculo de nosso 
incomensurável atrazo. Reconhecemos, porém, que 
a farpa é justa; e, aplaudindo ou criticando embora, a 
propriedade ou impropriedade do tom, confessemos 
que, em última análise, a diretoria de estatística 
serviu bem os interêsses do povo procurando por 
meio da verdade exprimida sôbre a mais pungitiva 
das formas, fazer-lhe doer uma chaga, que outros, 
traindo-o, estudam encobrir-lhe". 

E' o seguinte, Sr. Presidente, o memorial 
enviado ao Senado pelo Sr. Mário Pinto Serva: (Lê) 

"Srs. Membros do Senado Federal. 
Respeitosas saudações. 
Podemos os brasileiros ràpidamente 

adquirira mesma potencialidade dinâmica dos 
americanos do norte, desde que adquiramos os  
mesmos conhecimentos pratiquemos os atos 
necessários. 

Temos para tanto um cérebro fisiológico e 
psicològicamente igual. Só nos falta dotá-lo com a 
melhor síntese dos conhecimentos atuais. 

Perdemos quatro séculos da história 
nacional sem providênciar a abolição do 
analfabetismos, que e agora o supremo reclamo 
da alma brasileira. 

Daí que, sem essa providência, o  
que se processa há quatro séculos é o suicídio  
de uma raça. Canudos é o quadro histórico  
e central do panorama inteiro, de nossa existência 
coletiva. Trucidamos a população sertaneja, 
portaneja, porque nos havíamos esquecido  
de alfabetizá-la. E não só não a alfabetizamos  
ao depois, como não a alfabetizando, como 
preliminar indispensável de sua evolução e 
educação. 

Debatemos há quatro séculos  
nas Assembléias e deixamos prossegur  
êsse suicídio cujo quadro flagrante épico, "Os 
Sertões", de Euclides da Cunha, fotografia em 
síntese da história do panorama de nossa 
existência. 

Podemos e devemos decretar a abolição 
imediata do analfabetismo, como fez recente e 
eficientemente o Govêrno mexicano, em uma 
grande política de salvação nacional. Falta-nos 
mãos para tanto ou o intelecto necessário? Somos 
paralíticos? 

O único patriotismo agora no Brasil é 
decretar a abolição do analfabetismo, em um ato 
solene como foi a lei de 13 de maio. "Impossível, 
dizia Napoleão, é um vocábulo que só existe no 
dicionário dos imbecis". 

Em dois a três meses se alfabetiza u miletrado. 
Demonstrou-o a campanha recente. Mas esta só  
visa escasso número de adultos e é um plano  
precário de emergência. Urgem grandes pro- 
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vidências cabais e permanentes, para aprender 
seja lá o que fôr basta apenas conhecer as 26 
letras do alfabeto. A descoberta deste foi o passo 
decisivo da civilização humana, e tem essa mesma 
significação para cada ente. 

Nos estados Unidos tôdas as 
municipalidades, em média geral gastam 35% de 
seus rendimentos para êsse fim da alfabetização e 
ensino do povo. Bastaria isso para conseguirmos o 
mesmo resultado no Brasil. 

Porque não se decreta, junto com tôdas as 
mais medidas/ O analfabetismo é a miséria mental, 
física e social. A Argentina não tem mais 
analfabetos, e nós contamos ainda de 70 a 80%. A 
Argentina teve a figura emporgante de Sarmiento. 
Nós precisamos agora de vários homens dessa 
envergadura histórica. No México está em vigor 
uma lei que obriga todos os cidadãos alcrever, 
cada um, ao menos a fabetizados a ensinar a lêr 
e esum iletrado. Só com isso alfabetizávamos de 
pronto mais de dez milhões de brasileiros. 

Temos na população nacional 30.000.000 de 
irredentos sepultados no cárcere da ignorância 
integral, incapazes de qualquer progresso e não 
sabemos o próprio conceito da Pátria, que lhes foi 
e lhes é madrasta. 

E também dizia Rui Barbosa que financeira 
e economicamente não há providência mais 
fecunda que a disseminação de todos os 
conhecimentos. Do contrário ficamos, em tôda a 
história nacional, numa eterna petição de 
princípios, eternamente na mesma situação de 
sairmos do cáos colonial. 

Por falta de uma lei nacional solene, com a 
de 13 de maio decretando abolição do 
analfabetismo, a história do nosso País foi a 
marcha monótona de um carro de boi. O mundo 
inteiro conhece essa nossa miserável situação. Só 
nós não a vemos e nada providenciamos, como se 
fôssemos impotentes de intelecto ou de vontade. 

Com trinta milhões de irredentos do 
cárcere da ignorância mais completa, somos 
quase històricamentke habitantes das  
cavernas ou contemporâneos das popula- 
 

ções anteriores à descoberta do alfabeto pelos 
fenícios. 

Se nós, das classes cultas, consideramos um 
crime ou um homicídio o não alfabetizarmos, e não 
educarmos nossos próprios filhos, o que seria 
inconcebível de nossa parte, como podemos deixar 
de alfabetizar êsses milhões de míseros patrícios 
nossos? 

O SR. SALGADO FILHO: – Donde se conclui 
que a falta não é de leis e sim de escolas e 
transportes para os alunos. 

O SR. FLÁVIO GUIMARÃES: – V. Ex.ª tem 
tôda razão (Lendo) 

“No Estado de São Paulo há atualmente 48% 
de adultos iletrados e mais de metade dos menores 
e midade escolar não têm escolas em que se 
possam matricular. Isso no culto e opulento Estado 
de São Paulo! Que não acontecerá nos outros? É o 
suicídio de uma raça. É a herança hibérica. E por 
isso a Espanha e Portugal gemem no totalitarismo e 
na esterilidade econômica. 

Só a cultura faz a liberdade. Sem a cultura 
coletiva temos um arremêdo ou caricatura de 
liberdade e civilização. 

A própria saúde e desenvolvimento físico 
decorrem da cultura física e do desenvolvimento dos 
esportes, dos conhecimentos higiênicos bem como 
do discernimento mental. 

E se temos 70 a 80% de analfabetos, somos 
um povo de incapazes, e não há outro problema 
nacional. Mas podemos deixar de o ser desde logo, 
por meio de providencias dinâmicas, drásticas, 
solenes como as exigem o momento internacional 
em que sucumbem os povos impreparados, privados 
da capacidade de se defenderem. 

Eis porque se impõe a iniciativa no Senado de 
uma lei que decrete a abolição do analfabetismo, 
determinando todo o plano de medidas para tanto. 
Para isso bastaria que êle determinasse a 
convocação pelo Govêrno federal de uma reunião ou 
conclave de representantes técnicos educacionais de 
todos os 20 Estados, a fim de assentarem um plano 
de coperação harmônica para êsse fim, de todos os 
poderes públicos do País. 
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Para concretizar e exemplificar as 
providências completas que se poderiam acordar 
nessa reunião ou conclave, ouso reproduzir o 
programa que há mais de trinta anos propugno em 
todos os congressos educacionais que se têm 
reunido no Brasil e é o seguinte: 

1º – cumpre à União: a) decretar a extinção 
do analfabetismo e a obrigatoriedade do ensino 
para menores e adultos em todo o território 
nacional; b) decretar pelo Ministério da Educação 
tôdas as medidas e providências para a extinção 
do analfabetismo, nelas cooperando com os 
govêrnos estaduais e municipais; c) criar 10 a 20 
escolas normais federais distribuídas pelos 
diferentes Estados, onde fôr mais necessário; d) 
publicar um relatório anual do Ministério da 
Educação expondo a situação nacional e 
indicando tôdas as providências necessárias; e) 
instituir uma campanha nacional pela educação do 
povo, instrução técnica e extinção do 
analfabetismo; f) despender todo ano de 10 a 20% 
de seus orçamentos com a educação do povo; g) 
criar bibliotecas populares, escolas noturnas e 
universidades populares ou subsidiaras que forem 
criadas pelos governos estaduais e municipais. 

2º – cumpre aos 20 governos estaduais do 
Brasil; a) decretar, nos respectivos territórios, a 
extinção do analfabetismo e a obrigatoriedade do 
ensino para menores, no mínimo, 30% de seus 
orçamentos com a educação do povo; c) organizar 
um departamento técnico para a direção do 
ensino, contratando profissionais do País ou 
estrangeiro; d) enviar todo ano um ou mais 
profissionais ao estrangeiro para observarem e 
relatarem os progressos da pedagogia; e) fundar 
bibliotecas, populares em tôdas as cidades e vilas; 
f) instituir um departamento especial para 
educação dos adultos em escolas de 
aperfeiçoamento técnico; g) fundar um 
departamento de educação física para orientar o 
aperfeiçoamento somático da raça; h) ceder os 
edifícios escolares para cursos noturnos e de 
ensino cívico e outros. 

3º – cumpre, aos 1.700 govêrnos municipais 
do Brasil; a) decretar, nos respectivos territórios a 
extinção do analfabetismo e a obrigatoriedade do 
ensino para menores e adultos; b) levantar 
periòdicamente a estatística ou cálculo aproximado 
da população iletrada e do número de menores sem 
escolas, organizando o cadastro de todos os 
analfabetos; c) desepnder todo ano, no mínimo, 
30% de seus orçamentos com a educação do povo; 
d) fundar bibliotecas populares e circulantes em 
tôdas as cidades e bairros; e) criar cursos para 
adultos e escolas de aperfeiçoamento técnico; j) 
instituir universidades populares de cursos 
científicos, literários, técnicos e cívicos; g) auxiliar e 
incentivar particulares, lavradores, sociedades 
anônimas, industriais e negociantes e outros que se 
prestem a combater o analfabetismo e a disseminar 
todos os conhecimentos úteis. 

O SR. SINVAL COUTINHO: – Vossa Ex.ª 
permite um aparte? 

O SR. FLÁVIO GUIMARAES: – Com todo o 
prazer. 

O SR. SINVAL COUTINHO: – Como humilde 
diretor de educação, posso declarar que deixei no 
meu Estado as escolas supletivas noturnas 
funcionando normalmente, com bastante proveito. 
Temos 120 escolas, e apesar das inúmeros 
dificuldades com que lutamos, estamos alcançando 
consideráveis resultados. 

O SR. FLÁVIO GUIMARÃES: – Agradeço a V. 
Ex.ª as informações que acaba de prestar. (Lendo). 

Para que nenhum govêrno nesse conjunto de 
providências interferisse na esfera de competência 
dos outros, se contornaria perfeitamente a 
dificuldade, apenas convocando êsse conclave ou 
reunião, na capital do País, de todos os 
representantes credenciados e técnicos de todos os 
governos estaduais, de que resultaria um convênio 
solene a organizar a cooperação de todos os 
poderes públicos no combate ao fator máximo de 
todo o nosso atraso. E êsse programa seria ao 
depois aprovado por todos os governos, quer da 
União, quer dos Estados ou dos municípios. 
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Pedindo vênia para esta inoportuna intromissão indébita 
na alta esfera do Senado Federal, é com o mais elevado 
aprêço e distinta consideração que me subscrevo. – 
Mário Pinto Serva”. 

Eram estas, Sr. Presidente, as considerações que 
eu desejava desenvolver para esclarecimento ao 
Senado. (Muito bem; muito bem. Palmas). 

Comparecem mais os Srs. Senadores: 
Etelvino Lins. 
Henrique de Novaes. 
Georgino Avelino. 
Camilo Mercio. 
Marcondes Filho. 
Ribeiro Gonçalves. 
Novaes Filho. 
Francisco Gallotti. 
Joaquim Pires. 
Salgado Filho. 
Ernesto Dornelles. 
Ismar de Góes. 
Durval Cruz. 
Carlos Saboya. 
Waldemar Pedrosa (15). 
Deixaram de comparecer os Srs. Senadores: 
Victorino Freire. 
Clodomir Cardoso. 
Plinio Pompeu. 
Adalberto Ribeiro. 
Vergniaud Wanderley. 
Aloysio de Carvalho. 
Walter Franco. 
Pinto Aleixo. 
Alfredo Neves. 
Sá Tinoco. 
Hamilton Nogueira. 
Levindo Coelho. 
Roberto Simonsen. 
Dario Cardoso. 
Pedro Ludovico. 
Alfredo Nasser. 
Roberto Glasser (17). 
O SR PRESIDENTE: – Continua a hora do 

expediente. (Pausa). 
Mais nenhum Sr. Senador desejando usar da 

palavra, passa-se á 
 

ORDEM DO DIA 
 
E’, sem debate, aprovada, em discussão única e 

vai à Comissão de Redação de Leis, a seguinte: 
 

PROPOSIÇÃO 
 

Nº 171 – 1947 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º E’ alterada a redação dos artigos 1º e 22 

do Decreto nº 9.120, 

de 2 de abril de 1946, que estabelece a 
organização dos quadros e efetivos do Exército, 
que passam a ter a seguinte redação: 

Art. 1º 1ª R. M. – Distrito Federal e Estados 
do Rio de Janeiro e Espírito Santo. 

2ª R. M. – Estado de São Paulo. 
3ª R. M. – Estado do Rio Grande do Sul. 
4ª R. M. – Estado de Minas Gerais e 

Municípios de Goiás ao Sul do Município de Pôrto 
Nacional, exclusive. 

6ª R. M. – Estados de Sergipe e Bahia. 
7ª R. M. – Estados do Rio Grande do Norte, 

Paraíba, Pernambuco, Alagoas, e Território 
Federal de Fernando de Noronha. 

8ª R. M. – Estados do Amazonas e Pará 
parte do Norte de Goiás (inclusive o Município de 
Pôrto Nacional), parte do Estado de Mato Grosso 
(Município de Aripunã) e Territórios Federais de 
Amapá, Rio Branco, Acre e Guaporé. 

9ª R. M. – Estado de Mato Grosso, menos o 
município de Aripunã. 

10ª R. M. Estados do Maranhão, Piauí e 
Ceará. 

Art. 22. A distribuição e o agrupamento dos 
diversos elementos do Exército, no território 
nacional, serão fixados em decreto baixado pelo 
Presidente da República, levando em conta, 
quanto ao efetivo anual, as possibilidades 
orçamentárias e a lei de fixação de Fôrças, 
votada pelo Congresso. 

Art. 2º A presente lei entrará em vigor na 
data da sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário 

O SR. PRESIDENTE: – Esgotada a ordem 
do dia, vou encerrar a sessão, designando para a 
de amanhã a seguinte: 

 
ORDEM DO DIA 

 
Discussão única da proposição número 

147, de 1947, que concede o auxílio de Cr$ 
200.000,00 ao Colégio Brasileiro de Cirurgiões, 
para a realização do IV Congresso Internacional 
de Cirurgia, no mês de setembro do corrente ano 
(com pareceres favoráveis ns. 327 e 328 das 
Comissões de Educação e Cultura e de 
Finanças). 

Discussão única da proposição número 
155, de 1947, que autoriza a aber- 
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tura, pelo Ministério da Educação, do crédito especial 
de Cr$ 8.773,30, para pagamento de gratificação de 
magistério ao Professor Durval Potyguara Esquerdo 
Curty (com pareceres favoráveis ns. 325 e 326 das 
comissões de Educação e de Finanças). 

Discussão única da proposição número 160, 
de 1947, que autoriza a abrir, ao Ministério da 
Educação, o crédito especial de Cr$ 24.000,00 para 
pagamento de gratificação de magistério ao 
Professor Waldemar Berardinelli 

(com pareceres favoráveis ns. 323 e 324, das 
Comissões de Educação e de Finanças). 

Discussão única da proposição número 168, 
de 1947, que autoriza a abertura, pelo Ministério da 
Viação, do crédito especial de Cr$ 43.682,70 para 
atender a despesas com a distribuição do carvão 
nacional (com pareceres favoráveis ns. 329 e 330 
das Comissões de Viação e de Finanças). 

Levanta-se a sessão às 14 horas e 40 
minutos. 

 



143ª SESSÃO, EM 14 DE OUTUBRO DE 1947 
 

PRESIDÊNCIA DO SR. NEREU RAMOS, PRESIDENTE 
 

Às 14 horas comparecem os Srs. Senadores: 
Alvaro Maia. 
Waldemar Pedrosa. 
Severiano Nunes. 
Augusto Meira. 
Victorino Freire. 
José Neiva. 
Joaquim Pires. 
Mathias Olympio. 
Ribeiro Gonçalves. 
Plinio Pompeu. 
Fernandes Tavora. 
Georgino Avelino. 
Ferreira de Souza. 
Adalberto Ribeiro. 
José Americo. 
Novaes Filho. 
Cícero de Vasconcelos. 
Góes Monteiro. 
Maynard Gomes. 
Aloysio de Carvalho. 
Pinto Aleixo. 
Pereira Moacyr. 
Attilio Vivacqua. 
Henrique de Novaes. 
Santos Neves. 
Pereira Pinto. 
Sá Tinoco. 
Hamilton Nogueira. 
Carlos Prestes. 
Andrade Ramos. 
Mello Vianna. 
Bernardes Filho. 
Euclides Vieira. 
João Villasbôas. 
Vespasiano Martins. 
Flávio Guimarães. 
Arthur Santos. 
Ivo d'Aquino. 
Francisco Gallotti. 
Lucio Corrêa. 
Salgado Filho. 
Synval Coutinho. 
Azevedo Ribeiro. 
Camilo Mercio (44). 
O SR. PRESIDENTE: – Acham-se  

presentes 44 Srs. Senadores. Haven- 
 

do número legal, está aberta a sessão. Vai-se 
proceder à leitura da ata. 

O Sr. Suplente, servindo de 2º  
Secretario – Procede à leitura da ata da sessão 
anterior, que, posta em discussão, é sem debate 
aprovada. 

O Sr. 4º Secretário, servindo de 1º, lê o 
seguinte: 
 

EXPEDIENTE 
 

Oficios: 
Dos Srs. Ministros da Fazenda e da  

Viação e Obras Públicas, agradecendo a 
comunicação de haver sido enviada à sanção a 
proposição nº 99, de 1947, que autoriza a  
abertura, pelo Ministério da Viação e Obras  
Públicas, do crédito suplementar de  
Cr$.......... 12.000.000,00 em refôrço da Verba 4. – 
Inteirado. 

Do Sr. 1º Secretário da Câmara  
dos Deputados, encaminhando a seguinte 
proposição: 
 

PROPOSIÇÃO 
 

Nº 190 – 1947 
 

Projeto nº 701, de 1947, da Câmara dos 
Deputados. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º E' o Poder Executivo  

autorizado a enviar uma delegação composta  
de três engenheiros arquitetos designados  
pelo Comité Permanente dos Congressos  
Pan-Americano de Arquitetos – Seção  
Brasileira ao VI Congresso Pan-Americano de 
Arquitetos, que se reunirá a partir do dia  
15 de outubro corrente, na cidade de Lima, capital do 
Perú. 

Art. 2º Para ocorrer às despesas com a 
representação de que trata o artigo anterior, é 
aberto, pelo Ministério da Educação e Saúde, o 
crédito especial de Cr$ 50.000,00 (cinqüenta mil 
cruzeiros). 
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Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data  
de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Às Comissões de Saúde e de Finanças. 
São lidos e vão a imprimir os seguintes 

pareceres: 
 

PARECER 
 

Nº 334 – 1947 
 

Da Comissão de Educação e Cultura, sôbre a 
proposição nº 104 de 1947. 

Relator, Senador Francisco Gallotti. 
Em plenário, pelo requerimento  

número 120, de 1947, o nobre Senador  
Arthur Santos solicitou a audiência desta  
Comissão, sôbre a matéria constante da proposição 
nº 104, de 1947, por ser pertinente à sua 
competência. 

Distribuída ao ilustre Senador Cicero de 
Vasconcelos apresentou parecer favorável à mesma, 
do qual discordando, pedí vista e apresentei voto 
contrário em separado. 

Submetido a discussão e a votos o  
parecer e o voto contrário, foi êste vencedor por 
maioria, pelo que fui designado para redigir o 
vencido. 

De fato, por mais meritória que possa  
ser a finalidade da "Exposição Canadense  
de Pintura Contemporânea", não há motivos  
porque se conceda o favor constante do projeto em 
causa. 

Além da legislação em vigor ser muito  
clara, deve ser muito rigorosamente cumprida, 
mórmente e mface da situação financeira que 
atravessa o País. 

Qualquer favor nesse sentido será  
uma porta aberta para abusos de graves 
conseqüências. O fisco sofrerá uma  
sangria injustificada. Os interessados, quando  
da importação, ficam perfeitamente  
cientes das responsabilidades que assumem  
o do rigor da lei quanto ao retôrno dos  
objetos, em prazo que lhes é determinado,  
sob pena de pagamento das taxas aduaneiras 
devidas. 

Ora, os quadros em causa, não só deixaram 
de retornar ao país de origem, como, o que é mais 
grave, foram vendidos e, se vendidos, focam objeto 
 

de comércio e as taxas aduaneiras são rigoròsamente 
devidas. 

Assim, deve ser rejeitado o projeto. 
Sala das Sessões, 13 de outubro de 1947. – 

Flávio Guimarães, presidente. – Francisco Gallotti, 
relator. – Aloysio de Carvalho. – Marcondes Filho. – 
Cícero de Vasconcelos, vencido. 
 

VOTO EM SEPARADO 
 

Sob os auspícios da Embaixada do Canadá, 
realizou-se nesta Capital a Exposição Canadense de 
Pintura Contemporânea. 

Trinta e dois quadros, que nela figuraram, foram 
vendidos, ficando por isto sujeitos ao pagamento dos 
impostos aduaneiros, de acôrdo com os dispositivos 
legais. 

Atendendo à representação da Missão 
Diplomática daquele país amigo, o Govêrno, em 
mensagem ao Congresso Nacional, solicita autorização 
para dispensar os direitos de importação e demais taxas 
aduaneiras a que estão sujeitos os referidos quadros. 

Trata-se evidentemente de um empreendimento 
que visou ao intercâmbio cultural, possibilitando maior 
conhecimento da vida artística do povo canadense. 

E' incontestável dever do Estado patrocinar 
empreendimentos de tal natureza, nos quais não se 
possa ver, como no caso presente intuitos mercantis. 

Sob o aspecto cultural, que esta Comissão deve 
peculiarmente considerar, o projeto apresenta-se como 
merecedor de aprovação. 

S.C. em 8 de setembro de 1947. – Cícero de 
Vasconcelos. 
 

PARECER 
 

Nº 335, de 1947 
 

Da Comissão de Constituição e Justiça sôbre a 
proposição número 124, de 1947. 

Relator: Arthur Santos 
O projeto de lei nº 331 de 1947, da Câmara dos 

Deputados, isenta de direitos de importação e demais 
taxas aduaneiras materiais importados pelos Estados da 
Bahia, Maranhão, São Paulo, Rio de Janeiro e Rio 
Grande do Sul. 

A proposição foi conseqüente de  
várias mensagens do Sr. Presidente da  
República, acompanhadas de exposições  
de motivos, assinadas pelo 
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Sr. Ministro da Fazenda, solicitando isenção 
de direitos e demais taxas aduaneiras para aquêles 
materiais, a serviços públicos estaduais. 

Data vênia, houve equívoco do Govêrno na 
solicitação. 

A isenção pretendida independe de lei 
especial. Decorre da lei constitucional e pode e deve 
ser concedida por ato do Poder Executivo. 

A Constituição – art. 31 item V, letra a – é 
imperativa – À União, aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos municípios é vedado lançar  
impostos sôbre bens, rendas e serviços uns dos 
outros". 

Aliás, a regra é velha, reproduzida nas cartas 
republicanas a partir de 1891. 

Na Câmara, outro não foi o pronunciamento de 
sua douta Comissão de Constituição e Justiça. 

A teor do preceito, sempre que os bens ou 
rendas forem de propriedade do Estado membro ou 
o serviço constituir parte nitidamente determinada de 
sua atividade administrativa – a União não os poderá 
tributar e recìprocamente. 

A isenção já consta, de resto, do Decreto-lei nº 
300, de 24 de fevereido de 1938, (art. 19), em vigor, 
por não contravir a constituição. 

Em síntese – a lei é dispensável em vista do 
mandamento constitucional pelo qual os Estados, 
referidos na mensagem, têm o direito de receberem 
os materiais importados para seus serviços públicos, 
isentos de impostos aduaneiros. 

Sala das Comissões, em 6 de outubro de 
1947. – Attilio Vivacqua, presidente. – Arthur Santos, 
relator. – Augusto Meira. – Waldemar Pedrosa. – 
Carlos Saboya. – Filinto Müller. – Etelvino Lins. – 
Aloysio de Carvalho. – Carlos Prestes. 
 

PARECER 
 

Nº 336, de 1947 
 

Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre 
a petição nº 2, de 1947. 

Relator – Arthur Santos 
O Sr. Aldovrando Graça requereu  

ao Sr. Presidente do Senado, com 
 

fundamento no art. 70 §§ 2º e 4º da Constituição da 
República que avocasse os autógrafos do projeto de 
lei nº 424 de 1923, então aprovado pelo Congresso 
Nacional e não sancionado pelo então Presidente da 
República, sendo vetado fora do prazo legal – 
seguindo sua alegação – a fim de promulgá-lo, 
observadas as formalidades legais. Tendo sido 
indeferido o seu requerimento, pediu fôsse 
reconsiderada essa decisão, juntando várias 
certidões comprobatórias do alegado. 

A Presidência da Casa remeteu o processado 
à Comissão de Constituição e Justiça para seu 
pronunciamento. 

O assunto, em linhas gerais, é o seguinte: 
O requerente, em novembro de 1912, 

submeteu ao Congresso Nacional pedido de 
concessão para fazer a ligação da cidade do Rio de 
Janeiro a Niterói. Êsse pedido, converteu-se no 
projeto nº 424, de 1923, aprovado pelo Congresso e 
enviado ao Sr. Presidente da República para os 
devidos têrmos constitucionais. 

Alega-se que o Govêrno devolveu o projeto à 
Câmara, depois de o ter vetado, fora do prazo legal e 
que o Congresso deixou de manifestar-se sôbre o 
caso, embora a própria Comissão de Constituição e 
Justiça houvesse reconhecido a intempestividade do 
veto. 

Agora, mais de 20 anos decorridos, pretende o 
requerente que o Presidente do Senado avoque os 
autógrafos do projeto de lei nº 424, de 1923 e o 
promulgue com fundamento no art. 70 §§ 2º e 4º da 
Constituição Federal que lhe dá a faculdade de 
promulgar projetos de lei, votados pelo Parlamento e 
não sancionados pelo Presidente da República, 
decorrido o decênio. Obvio, que a competência do 
Presidente do Senado, originada do art. 70 §§ 2º e 4º 
da carta fundamental, está restrita às proposições 
vetadas pelo Parlamento Nacional, a partir de sua 
vigência, não se podendo estender a casos 
passados no regime de outras constituições e já 
peremptos. 

Qualquer direito que, porventura, tenha o 
requerente como titular que se julga da concessão 
para fazer a ligação entre as duas cidades, só no 
Poder Judiciário encontrará acolhida. 
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O caso é, pois, de arquivamento das petições, 
como o fêz, acertadamente, a Presidência do 
Senado. 

Sala das Comissões, 6 de outubro de 1947. – 
Attilio Vivacqua, presidente. – Arthur Santos, relator. 
– Augusto Meira. – Carlos Prestes. – Aloysio de 
Carvalho. – Carlos Saboya, – Ferreira de Souza. – 
Waldemar Pedrosa. 
 

PARECER 
 

Nº 337, de 1947 
 

Da Comissão Diretora sôbre a indicação nº 7, 
de 1947. 

A Comissão Diretora deliberou solicitar à douta 
Comissão de Justiça o seu parecer sôbre o aspecto 
legal, por entender que a ação da primeira se 
entende mais com a estética e a localização da 
imagem, se à Comissão de Justiça e ao Senado se 
afigurar admissível o pedido ou indicação. 

Assim, seja enviado o processo. 
Rio, 20 de agôsto de 1947. – Mello Vianna, 

presidente e relator. – Georgino Avelino. – João 
Villasbôas. – Dario Cardoso. 
 

PARECER 
 

Nº 337-A, de 1947 
 

Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre 
a indicação nº 7, de 1947. 

Relator: Attilio Vivacqua 
A indicação nº 7, apresentada pelo eminente 

Senador Andrade Ramos, no seu notável discurso 
proferido na sessão de 8 de agôsto p. findo, já se 
acha subscrita pela quasi totalidade dos membros do 
Senado, num apoiamento que transcende, na sua 
alta significação, a exigência regimental. 

2. O aspecto jurídico constitucional, dessa 
proposição, o qual cabe a esta Comissão examinar, 
já estaria atendido acima e fora dos textos das 
Cartas Políticas, em homenagem ao sentimento e 
princípios cristãos universais, orientadores da 
formação e evolução da nacionalidade e de suas 
instituições. 

Mas, a nossa Constituição, retomando  
o precedente do estatuto de 1934, formulou  
no seu preâmbulo a declaração política da  
crença do povo brasileiro num Deus único,  
que preside os destinos do Brasil, e  
sob cuja inspiração os representantes da sobe- 
 

rania nacional instituiram o novo regime democrático. 
Nessa declaração a Carta Magna, proclamou 

evidentemente o reconhecimento da religiosidade de 
uma nação, essencial e unânimemente cristã. Assim, 
Cristo é expressão do poder sobrenatural, que a 
Constituição reconhece e invoca, e não apenas, 
como o entenderia dentro de uma concepção 
agnóstica ou materialista, o fundador de uma 
instituição religiosa ou de uma doutrina filosófica ou 
social. 

A entronização da imagem de Jesus 
Crucificado como nosso Divino Mestre, na sala de 
sessões do Senado, tem e deve ter aquele alto e 
profundo sentido que emana do preâmbulo da 
Constituição. 

Êste sentido se impõe irrecusàvelmente, 
mesmo em relação aqueles que, porventura, não 
tenham a graça da Fé ou divirjam dos belos e 
grandes fundamentos da indicação, inspirados na 
crença católica. 

Trata-se, pois, de uma afirmação do 
sentimento religioso do País, acima das seitas e 
confissões, sem quebra, portanto, dos postulados 
constitucionais garantidores da liberdade de 
consciência e de crença (artigo 141, parágrafo 7º, da 
Constituição Federal). 

Ao lado dos precedentes recentemente 
referidos pelas Assembléias Legislativas dos 
Estados, temos neste caso a tradição dos tribunais 
do juri. 

Afortunadamente, podemos dizer como o 
ilustre autor da proposição, que nesta iniciativa 
representamos o fervoroso e imortal sentimento de fé 
do povo brasileiro. Na imagem de Cristo Crucificado 
desejamos sentir sempre a presença do Supremo 
Legislador e também do Supremo Juiz. 

A Comissão opina, em face do exposto, pela 
aprovação da indicação. 

Sala das Comissões, em 11 de setembro de 
1947. – Attilio Vivacqua, presidente e relator. – 
Carlos Saboya. – Lucio Corrêa. – Ferreira de Souza. 
– Waldemar Pedrosa. – Filinto Müller. – Carlos 
Prestes, vencido. 
 

PARECER 
 

Nº 337, de 1947 
 

Da Comissão Diretora, sôbre a indicação nº 7, 
de 1947. 

Diante do pronunciamento da douta  
Comissão de Justiça, a Comissão Di- 
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retora pede licença para devolver ao Senado o 
processo. 

Aguarda a deliberação daquele para localizar 
a imagem, se assim fôr determinado. 

Sala das Sessões, 14 de outubro de 1947. – 
Mello Vianna, presidente. – Georgino Avelino. – João 
Villasbôas, 
 

PARECER 
 

Nº 338 – de 1947 
 

Da Comissão de Relações Exteriores, sôbre o 
requerimento número 139, de 1947. 

Relator – Arthur Santos 
E' irrecusável a procedência das justas 

congratulações do Senado com as nobres nações 
americanas por motivo de suas datas nacionais. 

Sala das Comissões, em 8 de outubro de 
.1947. – Alvaro Maia, presidente. – Arthur Santos, 
relator. – Mathias, Olympio. – Flávio Guimarães. 
 

PARECER 
 

Nº 339 – de 1947 
 

Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre 
a proposição número 118, de 1947. 

Relator: – Sr. Arthur Santos 
Pelas mensagens números 13, 94, 127, 170 e 

172, tôdas dêste ano, o Senhor Presidente da 
República solicitou do Congresso isenção de direitos 
para materiais importados pelas prefeituras de São 
Sapê, São Gabriel, São Luís, Quaraí no Estado do 
Rio Grande do Sul, São Luís, no Estado do 
Maranhão e pelo Distrito Federal. 

Êsse material destina-se a serviços públicos 
ou a melhoramentos de obras públicas já realizadas. 

Atendendo à solicitação presidencial, a 
Câmara votou o projeto de lei nº 334-A – de 1947 
que remetido ao Senado logrou parecer favorável, 
unânime, da sua Comissão de Finanças. Em 
plenário, tive oportunidade de requerer audiência 
desta Comissão de Constituição e Justiça por 
parecer-me – supérflua a proposição em face do 
disposto no art. 31 item V, letra a da Constituição, in 
verbis: 

"À União aos Estados, ao Distrito Federal e 
aos municípios é vedado: 

Lançar impostos sôbre bens,  
rendas e serviços uns dos outros, 
 

sem prejuízo da tributação dos serviços públicos 
concedidos, observado o disposto no parágrafo único 
dêste artigo". 

A teor dêsse preceito, sempre que os bens ou 
rendas forem de propriedade do Estado –  
membro ou o serviço constituir parte  
nitidamente determinada de sua atividade 
administrativa, a União não os poderá tributar ou 
vice-versa. 

O próprio Decreto-lei nº 300, de 24 de 
fevereiro de 1936 dispunha no seu art. 19: 

"As isenções ou reduções de direito  
dos materiais importados pelos governos  
estaduais, municipais e do Distrito Federal  
serão concedidos à vista de  
requisição dos respectivos chefes do Poder 
Executivo". 

A isenção solicitada pelo Govêrno não 
depende, pois de lei especial. Decorre da lei 
constitucional. 

Em síntese: 
E' irrecusável, sem dúvida alguma, o  

direito que cabe às prefeituras dos Estados do Rio 
Grande do Sul e do Maranhão, citadas na 
mensagem, bem como do Distrito Federal, de 
receberem os materiais importados para seus 
serviços públicos, com isenção de direitos ou 
impostos aduaneiros. O projeto é, pois, de ser 
recusado. 

Sala das Comissões, em 6 de  
outubro de 1947. – Attilio Vivacqua, presidente. 
Arthur Santos, relator – Waldemar  
Pedrosa – Ferreira de Souza – Carlos  
Saboya – Filinto Müller – Aloysio de Carvalho – 
Carlos Prestes. 
 

PARECER 
 

Nº 340, de 1947 
 

Da Comissão de Redação de Leis. 
 

Redação final da proposição nº 105, de 1947. 
 

Relator: Cícero de Vasconcelos 
Tomando conhecimento da proposição nº 105, 

de 1947, (projeto de lei nº 333-A, de 1947), opino 
que se faça a seguinte corrigenda: 

No art. 1º: 
Onde se diz: "dezoito (18) caixas, pesando 

bruto 4.270 quilos...", 
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diga-se: 

"dezoito (18) caixas, com o pêso bruto de 
4.270 quilos..." 

Sala da Comissão de Redação de Leis, em 10 
de outubro de 1947. – Clodomir Cardoso, presidente. 
– Cícero de Vasconcelos, relator. – Ribeiro 
Gonçalves. – Augusto Meira. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º E' concedida isenção de direitos e 

demais taxas aduaneiras para dezoito (18) caixas 
com o pêso bruto de 4.270 quilos, contendo chapas 
de vidro e pasta para colagem de mapas, vindas pelo 
vapor "Mauá", destinadas ao Conselho Nacional de 
Geografia. 

Art. 2º E', igualmente, concedida isenção de 
direitos de importação e demais taxas aduaneiras 
para 4.636 volumes, contendo cubos de ferro para 
água com o pêso bruto de 328.680 quilos, 
importados pelo Instituto de Aposentadoria e 
Pensões dos Comerciários para serem empregados 
nas construções de assistência social. 

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

PARECER 
 

Nº 341, de 1947 
 

Da Comissão de Constituição e Justiça sôbre 
a Proposição nº 63, de 1947. 

Relator: Sr. Arthur Santos 
A carta de 10 de novembro de 1937 

prescrevia, no seu art, 177, que, dentro do prazo de 
sessenta dias de sua promulgação, poderiam ser 
aposentados ou reformados de acôrdo com a 
legislação em vigor os funcionários civis e militares, 
cujo afastamento se impusesse a juízo exclusivo do 
Govêrno, no interêsse do serviço público ou por 
conveniência do regime. 

Pela lei constitucional nº 2 essa faculdade, 
inicialmente limitada ao prazo de 60 dias, foi 
restabelecida por tempo indeterminado. E, no 
tocante aos seus efeitos quanto aos magistrados, foi 
esclarecida pela lei constitucional nº 8. 

Êsse regime vigorou em todo o período do 
Estado Novo, dando-lhe o teor de tal legislação o 
sentido de prepotência e de arbítrio que o 
caracterizou. A sua revogação só foi possível, a 7 de 
novembro de 1945, pelo Govêrno José Linhares, 
após a prescrição da ditadura. 

Os poderes ilimitados de que se arma o 
Govêrno foram usados: 

a) para intimidação e castigo contra os que se 
opuseram à ditadura; 

b) para premiar os amigos com aposentadoria 
e disponibilidade de favor; 

c) para afastar do exercício de seus cargos 
elementos, de fato, incompatíveis com o serviço 
público. 

A maioria dos casos abrange funcionários 
incluídos nas duas primeiras hipóteses. 

Vale assinalar, desde logo, que no  
Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da  
União – Decreto-lei número 1.713, de 28 de  
outubro de 1939 – o preceito do famigerado  
art. 177 da carta outorgada aparece com a  
roupagem do art. 197 letra a, sob  
cuja invocação muitos funcionários foram 
aposentados. 

O projeto-lei nº 169-A, de 1947, vindo da 
Câmara dos Deputados, regula a reintegração, nos 
postos e cargos que ocuparam, com as  
vantagens decorrentes, – mas sem direito à 
percepção de vencimentos e proventos atrasados – 
dos civis e militares aposentados ou reformados pelo 
art. 177 da carta outorgada e art. 197 do  
Estatuto dos Funcionários Públicos, por conveniência 
do regime ou interêsse do serviço  
público, independente de qualquer processo  
ou com a revisão dêste, quando a revisão  
ou reforma tiver sido decretada sob tais 
fundamentos. 

A proposição consagra medida de justiça 
administrativa e está vasada em têrmos 
acauteladores dos interêsses da administração 
pública, não só excluindo o pagamento de 
vencimentos atrasados, como porque não abrange 
os que se beneficiaram voluntàriamente, a pedido, 
da aposentadoria ou reforma, invocando os preceitos 
dos arts. 177 da carta de 1937 e 197, dos Estatutos 
dos Funcionários Civis. Acresce que é assegurada á 
administração pública federal o direito de, anulada a 
reforma, aposentadoria ou a disponibilidade, se outro 
motivo disciplinar ou funcional, vigente ao tempo, os 
autorizasse, apurar a falta para o efeito de aplicação 
das sanções cabíveis, nos têrmos da legislação em 
vigor. 

Não há, pois, como negar apôio ao projeto de 
lei nº 169-A, de 1937, já depurado, nas comissões 
técnicas e no plenário da Câmara dos Deputados. 
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Emenda – De autoria dos nobres Senadores 
Srs. Joaquim Pires e Flávio Guimarães há uma 
emenda mandando conceder aos funcionários 
públicos efetivos, aos membros do Ministério Público e 
aos serventuários da Justiça exonerados, mas 
aproveitados, mais tarde, em cargos não equivalentes 
e nestes aposentados, aposentadoria com 
vencimentos do cargo primitivo por êles exercidos, 
fazendo-se, para êsse fim, revisão do processo da 
respectiva aposentadoria. 

Trata-se de atender à situação dos funcionários 
que, exonerados por motivos compreendidos no artigo 
177 da carta outorgada ou pelo artigo 197 dos 
Estatutos dos Funcionários Públicos, foram obrigados 
a aceitar outros cargos ou funções, de menores 
proventos, reunidos por contigências materiais, e 
neles aposentados compulsòriamente em virtude de 
idade. 

Salvo redação, não seria injusta aceitação da 
emenda, cuja matéria tem sem dúvida alguma íntima 
ligação com o projeto. 

Relatada a matéria perante a Comissão, os Srs. 
Senadores Augusto Meira e Ferreira de Souza 
solicitaram vista, devolvendo o primeiro o projeto, 
juntamente com duas emendas, e o último com um 
“voto” amplamente justificado, no qual não só faz a 
apreciação das sugestões oferecidas pelo honrado 
representante do Pará, como ainda apresenta, por sua 
vez, seis emendas. 

Na reunião de 11 de setembro, a Comissão 
examinou detidamente o projeto e as emendas, sendo 
homologado o parecer supra, salvo no que 
se refere à emenda dos ilustres. Senadores Joaquim 
Pires e Flávio Guimarães, que foi retirada a  
pedido dos seus autores para, nos têrmos do 
Regimento, a renovarem sob a forma de um projeto 
em separado. 

Foram rejeitadas, por maioria de votos, as 
emendas do Senador Augusto Meira. 

Em virtude da sugestão constante do brilhante 
voto do Senador pelo Rio Grande do Norte, Sr. 
Ferreira de Souza, a Comissão adotou as seguintes: 

 
EMENDAS 

 
Nº 1 

 
Ao art. 1º Redija-se assim: 
Os funcionários civis ou militares  

da União, aposentados ou reformados, 
 

postos em disponibilidade, ou por qualquer forma, 
afastados das suas funções “no interêsse do serviço 
público ou por conveniência do regime”, sob a 
invocação do art. 177, da Carta Constitucional 
outorgada em 1937, restabelecido pela chamada lei 
constitucional nº 2, de 16 de maio de 1938, e do art. 
197, “a”, do Decreto-lei nº 1.713, de 28 de outubro de 
1939 (Estatuto dos Funcionários da União), antes do 
Decreto-lei número 8.253, de 29 de novembro de 
1945, reverterão à atividade, desde que o requeiram 
em noventa dias da promulgação desta lei. 

 
Nº 2 

 
Parágrafo único. O disposto neste artigo se 

aplica também aos funcionários postos em 
disponibilidade nos têrmos do art. 193, I, do 
Decreto-lei nº 1.713, de 1939, sem o processo 
determinado pelo respectivo parágrafo único, bem 
como aos militares reformados administrativamente e 
absolvidos pelo extinto Tribunal de Segurança 
Nacional de acusação de caráter político. 

 
Nº 3 

 
Redija-se assim: 
Os funcionários civis ou militares da União, 

aposentados ou reformados mediante processos, mas 
sob a invocação do mesmo art. 177, da Carta de 1937, 
poderão em noventa dias a contar da publicação desta 
lei, requerer a revisão do referido processo revertendo 
à atividade se for o mesmo julgado improcedente. 

 
Nº 4 

 
Art. 3º Qualquer que seja a sua causa, a 

reversão não dará direito a pagamento, seja por 
vencimentos deixados de perceber, seja a título de 
indenização. 

 
Nº 5 

 
Substitua-se o art. 3º pelo seguinte: 
Art. 4º Estando preenchido o cargo em que o 

funcionário civil que reverter foi aposentado, e não 
havendo outro equivalente, ainda que em outro 
serviço, será êle posto em disponibilidade 
remunerada, na forma da legislação vigente, 
cabendo-lhe a primeira vaga no mesmo padrão. 
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N° 6 
 
Modifique-se a numeração dos atuais arts. 4 e 

5 para 5 e 6. 
Sala das Comissões, em 26 de setembro de 

1947. – Attilio Vivacqua, presidente com restrições. – 
Arthur Santos, relator. – Ferreira de Souza. – Carlos 
Prestes. – Etelvino Lins. – Carlos Saboya. – Lucio 
Corrêa, com restrições, votando favoràvelmente às 
emendas do Senador Augusto Meira. – Waldemar 
Pedrosa, com restrições de acôrdo com o voto do 
Senador Lucio Corrêa. 

 
EMENDA 

 
Ao art. 1° do projeto acrescenta-se o seguinte: 
§ 1º Ficam também compreendidos e 

equiparados aos beneficiados de que trata o art. 1º, 
os militares que na vigência da Carta de 10 de 
novembro de 1937 foram reformados 
administrativamente, a juízo do Govêrno, após a 
extinção do prazo marcado no art. 177 da dita Carta 
em conseqüência de leis ulteriores (Decreto lei nº 
2.476, de 5-11-1940) que dilataram êsse prazo, sendo 
êsses militares reformados ilegalmente, sem que 
tivessem respondido a processo regular. 

§ 2º Ainda ficam compreendidos entre os 
beneficiados pelo art. 1º os funcionários civis que 
foram aposentados administrativamente por fôrça do 
Decreto-lei nº 19.398, de 11 de novembro de 1930. 

 
Justificação 

 
A Carta outorgada de 10 de novembro de 1937 

em seu art. 177 dava ao Govêrno poderes para 
afastar dos respectivos cargos vários servidores do 
Estado que o merecessem, a juízo do  
Govêrno, marcando um prazo para isso. E’  
fácil de vêr que êsse prazo, constitucionalmente 
marcado não podia ser excedido. O Govêrno tinha de 
se utilizar das determinações dêsse dispositivo, 
dentro de um prazo constitucionalmente 
intransponível. Assim não aconteceu. Leis 
posteriores, entre estas – Decreto-lei nº 2.476, de 
5-11-1940 – dilataram êsse prazo violando de frente o 
preceito constitucional e, em conseqüência, foram 
prejudicados em seus direitos, diversos militares e 
outros funcionários públicos. 

Os atos decorrentes dessa lei inconstitucional 
não podem prevalecer. A Constituição outorgada 
determinava o modo regular e legal de efetuar-se 
qualquer reforma constitucional. O sistema da 
constituição não foi obedecida, nem de outro modo 
podia a constituição ser alterada. Não se diga que um 
outro dispositivo da Constituição conferia ao 
Presidente da República funções legislativas. 

Estas funções legislativas, que seriam do 
Congresso, só podiam ser exercidas dentro dos 
limites dos preceitos constitucionais. 

Quanto à emenda constante do parágrafo 2º, 
ela se justifica por si mesma, visto como o Decreto nº 
19.398, referido, feriu direitos adquiridos garantidos 
pela Constituição e Legislação anteriores. 

E’ justa portanto a reparação que visa a 
emenda – Augusto Meira. 

 
VOTO EM SEPARADO 

 
1. Não tenho, em princípio, nenhuma dúvida 

contra o projeto nº 63, dêste ano, vindo da Câmara 
dos Deputados. Antes, nele diviso o intúito nobre de 
reparar injustiças, providenciando sôbre a reversão à 
atividade dos funcionários da União aposentados por 
simples perseguição política, sob o pretexto de 
conveniência do regime ou interêsse do serviço 
público, ou mesmo porque discordassem  
do sistema político instaurado em 10 de  
novembro de 1937, tudo na forma do art. 177, da 
Carta Constitucional então decretada, completa êle 
uma obra que o legislador constituinte não quis 
completar. 

Se tal regime foi posto abaixo pela opinião 
pública do Brasil e se a Constituição atual dêle se 
apartou substancialmente, dando razão aos que o 
combatiam, se os que contra êle empunharam  
armas e foram punidos por sentença do  
seu Tribunal de Segurança Nacional, já se 
beneficiaram com uma anistia ampla, não é justo 
persistam as punições impostas aos funcionários 
absolvidos ou nem sequer processados pelo crime, a 
que não escapamos muitos de nós, de divergir da 
forma de govêrno imposta, quando êsse crime não 
consistia apenas na animadversão de algum chefe ou 
influente ocasional. 

2. Entendo, porém, poder o projeto ser 
melhorado pela adoção das emendas que formulo. 
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3. A primeira modifica a redação do art. 1º, 
sobretudo em dois pontos: 

a) na referência às vítimas do citado art. 177, da 
Carta de 1937. Enquanto ali se alude à aposentadoria, 
reforma, demissão e licenciamento compulsório, a 
emenda prefere omitir as duas últimas categorias, 
compreendendo-as, entretanto, na expressão “ou por 
qualquer forma afastados”. E’ que o art. 177 se referia 
simplesmente a aposentadoria e reforma. As demais 
expressões visam a permitir a correção dos abusos 
em nome dêsse mesmo dispositivo já de si mesmo 
profundamente abusivo; 

b) Reporta na finalidade da medida, que o 
projeto diz ser de readmissão, mas que prefiro dizer 
“reversão à atividade”, evidentemente mais técnica. 

O direito administrativo brasileiro dintingue 
conhecer a “reintegração”, resultante da anulação ou 
declaração de nulidade do ato que demitiu o 
funcionário, negando-se, destarte, a realidade ou a 
juridicidade dos motivos, a “readmissão”, que é a volta 
do funcionário legalmente demitido, por terem 
desaparecido as razões que lhe determinaram a 
demissão, e a “reversão à atividade”, ou seja, a volta à 
atividade dos funcionários, afastados por 
aposentadoria, reforma, declaração em 
disponibilidade ou licença compulsória ou voluntária. 

O caso é evidentemente, de “reversão à 
atividade”. 

4. A segunda emenda pretende colocar o 
parágrafo único do art. 2º, como parágrafo único do 
art. 1º pois está muito mais ligado a êste que àquêle. O 
art. 2º trata da revisão de processos de que resultou a 
aposentadoria compulsória sob a invocação do 
famigerado art. 177. Enquanto o art. 1º se refere aos 
aposentados, reformados, etc... sem processo. E o 
único que trata justamente dos que sofreram 
perseguição sem processo ou absolvidos do intentado 
perante o Tribunal de Segurança Nacional. 

5. A terceira emenda converte num artigo 
isolado a ressalva constante dos arts.1º e 2º, 
referentes ao nenhum direito dos que reverteram a 
qualquer reclamação à guisa, de vencimentos 
atrasados, indenização, etc. Como se trata de norma 
comum a todos os casos, quer de aposentadoria ou 
reforma por fôrça do art. 177, quer por aposentadoria, 
reforma ou colocação em disponibilidade ex vi dos 
 

arts. 193 e 197, do Estatuto dos Funcionários 
Públicos, é preferível dizê-lo em artigo próprio. 

6. Trata a quarta emenda do aproveitamento 
dos funcionários reaproveitados. 

O projeto manda ficarem em disponibilidade se 
os seus cargos estiverem ocupados. Há aqui uma 
injustiça para com os interessados e para com o 
Tesouro. Para os primeiros, porque, não  
voltando ao trabalho, perdem parte dos vencimentos a 
que fariam jus. E segundo, porque ficaria pagando a 
um inativo, em condições e com vontade de trabalhar. 

Para obviar a êsse inconveniente, a emenda 
determina que a disponibilidade só será declarada se, 
ocupado o seu pôsto antigo, não houver  
vaga em eqüivalente, ainda que em outro  
serviço. Com a centralização do contrôle do  
pessoal do D.A.S.P., é relativamente fácil a 
verificação. 

7. No mais, estou de pleno acôrdo com o 
projeto. O art. 5° é de uma justiça flagrante. Como bem 
acentuou o brilhante Senador Arthur Santos, relator, o 
art. 177 da Carta de 1937 se prestou a diversas 
finalidades. À sua sombra, perseguiu-se, premiou-se e 
puniu-se às vezes justamente. O art. 1º se refere às 
vítimas de injustiças absolutas. O artigo 2º separa, 
encara as hipóteses de punição, por verificar se elas 
são justas ou injustas. E o art. 5º, que passará a 6º se 
aprovadas as minhas emendas, exclui todos aquêles a 
quem êle favoreceu, possibilitando-lhes uma 
aposentadoria  
cômoda sem as condições da lei. Seria  
preferível obrigá-los a voltar, ou rever as 
aposentadorias. Isso porém é impossível. Há direitos 
adquiridos. 

8. Quanto à emenda Joaquim Pires. 
– O projeto se refere exclusivamente às 

aposentadorias, reformas e disponibilidades forçadas 
por fôrça do art. 177, da Carta de 1937 e dos arts. 193 
e 197, do Estatuto dos Funcionários Públicos. 
Conseqüentemente, o direito de emenda do Senado, 
como órgão revisor, deve conter-se nesse quadro. 
Não é possível dêle sair para abranger qualquer outro. 
Do contrário, não se trata de emenda, mas de outro 
assunto, de outro projeto. Cada projeto tem a sua 
matéria, o seu assunto que os regimentos das duas 
Casas do Congresso querem conste da ementa. 
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Quem quiser alterá-lo, há de se limitar a êle. 
Em conseqüência, essa emenda 

 deve constituir projeto em separado para novo 
estudo. 

 
Emendas do Senador Augusto Meira 

 
Primeira emenda – § 1º – A reversão dos 

militares reformados após os 60 anos de vigência 
inicial do artigo 177, da Carta de 1937, já consta dos 
arts. 1º e 2º. Há aqui um engano: o Decreto-lei nº 
2.746, de 5 de novembro de 1940 não se refere ao 
mesmo art. 177, nem lhe dilata a vigência. 

10. § 2º – O assunto sai do quadro de uma 
emenda. O projeto se refere apenas às vitimas do art. 
177, da Carta de 1937 e dos seus filhotes – os arts. 
193 e 197, do Estatuto dos Funcionários Públicos. 
Não é possível encartar as aposentadorias 
administrativas que a emenda diz autorizadas pelo 
Decreto nº 19.398, de 1930. Trata-se de assunto 
diverso já enterrado pelo tempo e, até certo ponto, 
encarado pelas duas Constituições de 1934 e 1946. A 
primeira, aprovando no art. 18, das Disposições 
Transitórias, todos os atos do govêrno provisório, 
nestas compreendidos, sobretudo, os de caráter 
políticos e de natureza discricionária, abriu a 
exceção do seu parágrafo único, para permitir o 
reaproveitamento, sob a forma de readmissão ou de 
reversão à atividade de todos os que o 
requeressem a uma ou mais comissões a serem 
constituídas para o exame de cada caso. E a 
segunda, no art. 30, do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, às vitimas do govêrno 
provisório pleitear perante o Poder Judiciário o 
reconhecimento dos seus direitos. Quer dizer: O 
assunto se transformou em assunto constitucional, 
não sendo possível conceder a qualquer funcionário 
prejudicado por ato discricionário do govêrno antes 
de 1934 mais do que as duas Leis Constitucionais 
lhes conferem. 

11. Segunda emenda – Manda ela sejam 
abrangidos os militares reformados por fôrça do 
Decreto-lei número 2.746, de 1940, referente à 
Justiça Militar e regulador do Conselho de 
Justificação. 

Dos seus 17 artigos nenhum se reporta  
ao art. 177. E só o de nº 16 prevê a  
reforma involuntária do ofícial, e isso mesmo depois 
de julgado pelo citado Conselho de Justificação, 
 

que lhe tenha atribuído procedimento atentatório à 
honra pessoal, ao pundonor militar e ao decôro da 
classe”. 

Trata-se de norma referente às condições da 
vida militar. 

E’ pena que tôdas as classes não tenham 
certas armas para se ver livres dos membros que as 
comprometem moralmente. 

Se houve reformas por tal fundamento, das duas 
uma: ou o Conselho de Justificação proclamou a 
indignidade do reformado, e o caso nada tem que ver 
com o art. 177, da Carta de 1937, cabendo a norma 
perfeita nas leis militares, ou, com ou sem processo, o 
Govêrno invocou o art. 177, ou o processo não chegou a 
ser julgado. Nos dois últimos casos as vítimas estão 
plenamente garantidas pelos artigo 1º e 2º. 

Quanto à segunda parte, não pode também ser 
aceita, seja por não ser assunto do projeto, seja por 
não ser possível conceber reintegração, readmissão 
ou reversão de serventuários interinos. 

No que tange aos impedidos de acumular, o 
assunto está resolvido pelo art. 24, do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias. 

Êste é o meu voto. 
 

EMENDAS 
 

Nº 1 
 
Ao art. 1º – Redija-se assim: 
Os funcionários civis ou militares da União, 

aposentados, reformados, postos em disponibilidade 
ou, por qualquer forma, afastados das suas funções 
“no interêsse do serviço público ou por conveniência 
do regime”, sob a invocação do art. 177, da Carta 
Constitucional outorgada em 1937, restabelecido pela 
chamada lei constitucional nº 2, de 16 de maio de 
1938, e do art. 197, “a”, do Decreto-lei número 1.713, 
de 28 de outubro de 1939 (Estatutos dos Funcionários 
Públicos Civis da União), antes do Decreto-lei nº 
8.253, de 29 de novembro de 1945, reverterão à 
atividade, desde que o requeiram em noventa dias da 
promulgação desta lei. 
 

Nº 2 
 

Parágrafo único. O disposto neste artigo se aplica 
também aos funcionários postos em disponibilidade  
nos têrmos do art. 193, I, do Decreto-lei nú- 
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mero 1.713, de 1939, sem o processo determinado 
pelo respectivo parágrafo único, bem como aos 
militares reformados administrativamente e 
absolvidos pelo extinto Tribunal de Segurança 
Nacional de acusação de caráter político. 

 
Nº 3 

 
Ao art.2º: 
Os funcionários civis ou militares da União 

aposentados ou reformados mediante processos, 
mas sob a invocação do mesmo art. 177, da Carta de 
1937, poderão, em noventa dias a contar da 
publicação destas leis, requerer a revisão do referido 
processo, revertendo à atividade se fôr o mesmo 
julgado improcedente. 

 
Nº 4 

 
Art. 3º Qualquer que seja a causa, a reversão 

não dará direito a pagamento, seja por vencimentos 
deixados de perceber, seja a título de indenização. 

 
Nº 5 

 
Substitua-se o art. 3º pelo seguinte: 
Art. 4º Estando preenchido o cargo em que o 

funcionário civil que reverter foi aposentado, e não 
havendo cargo eqüivalente, ainda que em outro serviço, 
será êle pôsto em disponibilidade remunerada, na forma 
da legislação vigente, cabendo-lhe a primeira vaga do 
mesmo ou de cargo equívalente. 

 
Nº 6 

 
Modifique-se a numeração dos atuais arts. 4 e 

5 para 5 e 6 – Ferreira de Souza.  
 

PARECER 
 

Nº 342, de 1947 
 
Da Comissão de Fôrças Armadas, sôbre a 

proposição nº 63, de 1947.  
Relator: – Sr. Severiano Nunes  
I) O projeto de Lei nº 169-A, de 1947, vindo da 

Câmara dos Deputados e protocolado neste Senado sob 
proposição nº 63, regula a reversão à atividade, nos 
postos e cargos que ocuparam, com as vantagens decor- 

rentes, mas, sem direito à percepção de 
vencimentos e proventos atrasados dos civis e 
militares aposentados ou reformados pelo art. 177 
da carta outorgada em 1937, e o art. 197, do 
Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da 
União, por conveniência do regime ou interêsse 
do serviço público, independente de qualquer 
processo ou com a revisão dêste, quando a 
revisão ou reforma tiver sido decretada sob tais 
fundamentos.  

II) Trata-se, indubítàvelmente de reparar 
injustiças. A proposição acautela tela os interêsses 
da administração Pública: exclui o pagamento de 
vencimentos atrasados; não atinge os que se 
beneficiaram, voluntàriamente, a pedido de 
aposentadoria ou reforma, invocando os preceitos 
dos arts. 177 e 197 citados; e assegura à 
administração pública o direito de, anulada a reforma, 
aposentadoria ou a disponibilidade, se outro motivo 
disciplinar ou funcional, vigente ao tempo os 
autorizasse, apurar a falta para o efeito de aplicação 
das sanções cabíveis, nos têrmos da legislação em 
vigor. 

III) Examinando o projeto em seu aspecto 
constitucional, nada há que objetar já 
considerado, através o estudo das outras 
comissões da Câmara e Senado. A sua feição 
jurídica larga e brilhantemente discutida 
caracterizou apreciar os efeitos do artigo 177 
como arma política, permitindo, assim, a 
competência do Congresso Nacional conhecer e 
julgar politicamente o assunto em lide. 

IV) A legislação e a jurisprudência militar em 
nosso País, desde o Império, mantiveram 
invariàvelmente, o princípio de só admitir a reforma- 
castigo após processo regular, assegurado o direito 
de defesa em tôdas as suas fazes e afinal, 
sentenciado por tribunais militares. A própria 
Constituiçãooutorgada em 1937, exigia para êsse 
efeito o exame de uma comissão e a obediência à 
legislação em vigor. Entretanto, o regime 
discricionário ditatorial, estabelecendo o arbítrio, 
impôs reformas-castigo infringentes àquela própria lei, 
desprezadas, como foram, as formalidades, exigências 
do rito processual determinado pelos códigos  
Penal Militar e do Processo Criminal Militar, como 
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do Decreto nº 19.700 que subordinàva a reforma-
castigo a determinadas exigências imprecindíveis. 
Daí se impor como um imperativo, a justiça com que 
a presente proposição vai reparar os atos de arbítrio 
praticados à margem da lei, fazendo reverter à 
atividade os que foram aposentados ou reformados, 
sem forma de processos regular e, permitindo 
também, a revisão dos processos daquêles que 
julgarem violados os seus direitos e pretendam obter 
reparações. 

V) Na espectativa de atender os que têm fome 
e sêde de justiça, não nos permitiremos alongar suas 
angustias, com relatos dos motivos determinantes de 
tais violações, sobejamente conhecidas e expostas 
nas razões que alicerçam o projeto. Não interessa 
nesta altura permitir fatos políticos ainda sangrando, 
oriundos da conveniência ou segurança de um 
regime que a Nação achou por bem prescrever. 

VI) Resta-nos face ao exposto concordar com 
o brilhante parecer da Comissão de Constituição e 
Justiça do Senado adotando o projeto, regeitando 
emendas ali oferecidas pelos motivos alegados e 
aceitando as sugestões expendidas com o voto do 
Senador Ferreira de Souza, as quais, sem ampliar ou 
reduzir em sua essencia a expressão do pensamento 
do legislador, procurou, como exegeta, exprimir 
aquele pensamento em nova redação melhorada à 
luz do Direito Administrativo Brasileiro e da  
técnica. 

Assim a Comissão de Fôrças Armadas do 
Senado é favorável à aprovação do projeto, tal qual 
foi adotado pela Comissão de Constituição e Justiça 
desta casa. 

Sala das Sessões, em 13 de outubro de 1947. 
– Salgado Filho, presidente – Severiano Nunes, 
relator – Ernesto Dornelles, com restrições. 
Concordo no que se refere à reparação de injustiças 
ou cessação do efeito de medidas que no momento 
se mostrarem aconselháveis. Discordo das 
apreciações feitas ao regime de 37 que, a meu vêr 
na época atendeu a interêsses superiores da Nação 
e com o qual sempre estive de acôrdo. – Maynard 
Gomes. Acompanho o voto e conclusões do Senador 
Ernesto Dornelles. 

O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do 
expediente. 

Vem a Mesa é lido e aprovado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
 

Nº 157, de 1947 
 
Venho, pelo presente, solicitar que V. Ex.ª se 

digne de aceitar a minha renúncia de membro da 
Comissão de Finanças. 

Sala das Sessões, em 14 de outubro de 1947, 
– Azevedo Ribeiro. 

O SR. PRESIDENTE: – Para substituir S. Ex.ª, 
designo o Senador Synval Coutinho. 

Tem a palavra o Senador João Villasbôas. 
O SR. JOÃO VILLASBOAS (*): – Sr. 

Presidente, acabo de receber a dolorosa notícia de 
haver falecido, a noite passada, na Capital de Mato 
Grosso, Francisco Bianco Filho, Desembargador e 
Presidente do Tribunal de Apelação daquele Estado. 

Amigo, que fui, daquele magistrado, admirador 
das suas excelsas qualidades de inteligência, caráter 
e da sua profunda cultura jurídica, sinto verdadeira 
emoção, neste momento, ao saber da grande perda 
que sofre o judiciário brasileiro, com o 
desaparecimento dêsse grande espírito. 

Moço ainda, o Dr. Bianco Filho, destacou-se 
pela sua cultura e inteligência, salientando-se, ainda, 
no Estado de Minas Gerais, de onde era filho, pelos 
seus magníficos dotes de orador. 

Iniciando a vida pública naquele Estado, teve grande 
projeção como orador e evidenciou-se na campanha 
política chefiada por V. Ex.ª, Senhor Presidente. 

Em 1931, foi para Mato Grosso, onde govêrno 
bem intencionado o acolheu na magistratura, tendo 
exercido a judícatura no Município de Campo Grande 
e depois, no de Cuiabá, Capital do Estado, sendo, 
em seguida, promovido ao Tribunal de Apelação. 

Neste Tribunal, Sr. Presidente, figurou sempre como 
uma das maiores intelectualidades e como um dos juízes 
mais impolutos e honestos na distribuição da justiça. 

Ainda há poucos dias, teve o Senado a 
oportunidade de ouvir, trazido para esta tribuna pelo 
nobre Senador Luiz Carlos Prestes – nome que 
declíno com tôda a deferência – brilhante parecer do 
notável jurista, emitido no último Congresso  
Jurídico realizado na Capital da Bahia, onde 
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estudava com a sua grande elevação mental, tese 
que lhe fôra distribuída para relatar. 

Está de luto, Sr. Presidente, a magistratura 
de Mato Grosso e – ouso afirmar – também a do 
Brasil, com o desaparecimento dêsse grande 
espírito, dessa notável inteligência, dêsse caráter 
puro. 

Quero, desta tribuna, também em nome de 
meu colega de bancada, Senador Vespasiano 
Martins, endereçar sentimentos de pezar ao Tribunal 
de Apelação do Estado de Mato Grosso, à familia 
enlutada e a todos quantos no Forum matogrossense 
souberam apreciar, honrar e dignificar a 
personalidade de Francisco Bianco Filho. (Muito 
bem, muito bem). 

O SR. JOSÉ NEIVA: – Sr. Presidente, existem 
no Maranhão, Estado que tenho a honra de 
representar nesta Casa, várias cidades e grandes 
povoados, localizados e disseminados na zona 
sertaneja, onde nasci e onde tenho vivido uma 
existência tôda ela dedicada aos seus interêsses, 
que não são, ainda infelizmente, servidas pelo 
telégrafo. Quero, portanto, Sr. Presidente, pleitear 
êsse benefício êsse favor ou melhor, desejo que 
sejam instaladas estações telegráficas ou telefônicas 
e de rádio, em cidades e povoados do sertão, que 
julgo, no momento, mais necessitadas dessa 
facilidade proporcionada pela civilização. 

Essas cidades são as que passo a enumerar: 
Vitória do Alto Parnaíba, que dista, aproximadamente 
1.500 quilômetros da capital. É sede de comarca, e a 
cidade mais perto, onde há telégrafo: – Basas, fica a 
60 léguas, ou sejam 360 quilômetros de Vitória, 
Iguaratinga, Passagem Franca, Barão de Grajáu, 
Curador (também sede de comarcas); Brejo, São 
Domingos, Pôrto Seguro, D. Pedro II e Sambaíba 
(povoados nos municípios de Pastos Bons, Nova 
Iorque, Colinas, Codó e Lorêto). São tôdas essas 
cidades e povoados, centros de comércio, lavoura e 
de populações laboriosas, que, incontestàvelmente, 
vêm contribuindo, até certo ponto, com uma parcela 
do seu esfôrço, do seu trabalho e de sua atividade, 
para a grandeza da Pátria. 

O SR. RIBEIRO GONCALVES: – V. Ex.ª 
permite um aparte? 

O SR. JOSE NEIVA: – Com muito prazer. 

O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – Em todos 
êsses municípios, as populações dedicam os 
melhores esforços ao desenvolvimentos da terra 
brasileira, mas não recebem de parte da União, 
recompensa por menor que seja. 

Só sentem a ação dos govêrnos através dos 
elementos do fisco e da polícia. Os únicos 
benefícios, que, por vêzes, lhes prestam e os 
primeiros que, como agora, reclamam são, justamente, 
as comunicações rápidas e fáceis com os centros de 
civilização. E tais benefícios o Govêrno federal está na 
obrigação de conceder-lhes, já que do trabalho dessas 
populações recolhe para o erário, quanto pode, através 
da rêde de arecadação fiscal. Vossa Excelência anda 
bem e merece, por conseguinte, todos os aplausos de 
seus representados e do Senado, ao relembrar ao 
Govêrno a vinculação dêsses núcleos humanos com o 
mundo civilizado. 

O SR. JOSÉ NEIVA: – Agradeço o apôio de V. 
Ex.ª. 

Não é mais possível, nos tempos de hoje, que 
cidades e povoados como os que venho de 
mencionar, de grandes populações e comércio 
desenvolvido fiquem privados de melhoramentos 
vitais para o seu progresso e desenvolvimento e que 
continuem, assim, essas cidades e êsses povoados, 
completamente abandonados, sem poderem receber 
qualquer notícia de outro ponto do País. 

A conseqüência é sofrerem os comerciantes 
locais grandes prejuízos, a falta de conhecimento do 
movimento do mercado nos grandes centros e na 
capital, por isto que, nem mesmo através do 
noticiário radiofônico, podem ter conhecimento das 
cotações de vendas, porque essas localidades não 
possuem energia elétrica. 

Não é somente o Maranhão que se ressente 
da falta de comunicação dessa natureza. O Piauí e o 
Rio Grande do Norte também e, certamente, outros 
Estados padecem dessa falta de comunicação. 

Já na Câmara, um representante do Pará, se 
me não engano o Deputado Epílogo de Campos, 
apresentou projeto idêntico ao meu, declarando que, 
no seu Estado, existiam mais de trinta localidades 
que não eram servidas pelo telégrafo. 

O SR. FERNANDES TAVORA: – Isto se 
verifica em todos os Estados do Nordeste. 
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O SR RIBEIRO GONÇALVES: – Devo 
esclarecer a V. Ex.ª, se permite mais um aparte... 

O SR. JOSÉ NEIVA: – Com muito prazer. 
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – ...que no 

meu Estado as próprias cidades, algumas delas 
sedes de municípios e cabeças de comarcas, não 
são servidas pelo telégrafo. 

O SR. JOSÉ NEIVA: – Também no meu 
Estado. 

E para atender. solicitações dos nobres 
colegas Senadores Ribeiro Gonçalves e Ferreira de 
Souza, que com tanto brilho e dignidade 
representam os seus Estados nesta Casa, inclui no 
meu projeto outras localidades piauienses e 
riograndenses do norte, que, dado o 
desenvolvimento do seu comércio, da sua lavoura e 
da densidade de suas populações, bem merecem 
gozar desse benefício. 

Por julgar justos e dignos de amparo e 
acatamento os anseios dessas populações 
sertanejas, é que aqui estou, nesta tribuna, como 
brasileiro e como sertanejo, no cumprimento de um 
dever, que se faz inadiável, para submeter à 
apreciação da Casa, por intermédio de V. Ex.ª. Sr. 
Presidente, um projeto de minha autoria, em que 
justifico plenamente e de modo cabal, a necessidade 
da medida que pleibeio, esperando que meu referido 
projeto seja bem recebido e aprovado afinal pelo 
Senado. 

Era o que tinha a dizer, em apôio do projeto 
que venho de justificar desta tribuna. (Muito bem; 
muito bem, Palmas.) 

Vem á Mesa, é lido e remetido às Comissões 
de Constituição e Justiça, Viação e Obras Públicas e 
de Finanças, o seguinte 

 
PROJETO 

 
Nº 27, de 1947 

 
Fica o Poder Executivo autorizado a mandar 

proceder às ligações telegráficas, rádio-telegráficas 
ou telefônicas das localidades que especifica, e dá 
outras providências. 

O Conselho Nacional decreta: 
Art. 1º O Poder Executivo mandará proceder 

ás ligações rádio-telegráficas, telegráficas ou 
telefônicas das localidades de Vitória do Alto 
Parnaíba, Barão de Grajaú, Iguaratinga, 
Passagem Franca, Curador, Brejo do Pa- 
 

raibano, Pôrto Seguro, São Domingos, D. Pedro II e 
Sambaíba, no Estado do Maranhão; Fronteiras, 
Conto do Buriti, Pio IX, Guadalupe, Ribeiro 
Gonçalves, Gilbués, Paranaguá, Genipapo e 
Bocaina, no Estado do Piauí; Serra do Doutor, Olho 
D’agua, Ouro Branco e Serra Caiado, no Estado do 
Rio Grande do Norte. 

Art. 2º Para execução dos trabalhos de que 
trata o art. 1º, é o Poder Executivo autorizado a abrir, 
no Ministério da Viação e Obras Públicas, o crédito 
especial de Cr$ 3.500.000,00 (três milhões e 
quinhentos mil cruzeiros). 

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

 
Justificação 

 
Existe grande número de localidades 

sertanejas sem ligações telegráficas. Pleiteamos, 
apenas, êsse benefício, para as localidades que 
julgamos, no momento, mais carecidas dessas 
facilidades proporcionadas pela civilização, que são 
as que passamos a enumerar: 

Localidades do Estado do Maranhão. 
Vitória do Alto Parnaíba, á margem do rio 

Parnaíba, distante da Capital cêrca de 1.800 
quilômetros, sede de Comarca, com lavoura e 
comércio bastante desenvolvido, e com uma 
população de, aproximadamente, 4.000 habitantes, 
distando da cidade mais próxima, onde há telégrafo, 
(Balsa), 360 quilômetros, sendo de notar a 
inexistência, entre elas, de estrada, sequer 
carroçável. E’ justo, portanto, que a inconveniência 
da ligação, dada a despesa que acarretaria aos 
cofres da Nação, seja instalada ali, uma estação 
rádio-telegráfica. 

Barão de Grajaú, a margem do mesmo rio 
Parnaíba, fronteiriça à cidade de Floriano, no Piauí, 
cidade sede da Comarca, sendo que o município tem 
bastante, desenvolvidos o seu comércio e lavoura. A 
proximidade de Floriano, onde há telégrafo, não 
beneficia, absolutamente, Barão de Grajaú, por isso, 
que, quando seus habitantes tem necessidade de 
passar telegramas para localidades situadas dentro 
do próprio Estado do Maranhão, ao taxá-los em 
Floriano, têm que se sujeitar ao pagamento da taxa 
interestadual, inconveniência essa a que se deve 
acrescentar a travessia do rio Parnaíba. 

Passagem Franca, também sede de comarca, 
dista da cidade de Patos, onde ha telégrafo, 48 quilômetros. 
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Tem comércio e lavoura bastante desenvolvidos e 
possue uma população de 3.000 habitantes. 

Iguaratinga, à margem do Rio Parnaiba, 
fronteiriça à cidade de Amarante, Piauí, sede de 
comarca, sendo que as despesas para a instalação 
de uma estação, telegráfica ou telefônica, custariam 
á Nação, tal como acontece em Barão de Grajaú, 
cêrca de 50 quilômetros de fio. O seu comércio é 
adiantado e a sua produção bastante regular. 

Curador, grande cidade com, 
aproximadamente, 4.000 habitantes, distante 72 
quilômetros de Barra do Corda, onde há telégrafos. 
Possue desenvolvido comércio e a sua produção 
agrícola é cada vez maior. Ressentese, também, 
esta cidade, de uma estação telegráfica, o que muito 
prejudica as suas relações comerciais, e da falta de 
notícias imediatas do movimento do mercado. A 
criação de uma estação telegráfica em Curador, é de 
premente necessidade. 

Brejo do Paraibano, grande povoado com mais 
de 200 moradias no município de Pastos Bons, com 
desenvolvido comércio e sede de juizado de 
casamento. Possue uma escola rural, distante de 
Pastos Bons 30 quilômetros. 

Pôrto Seguro, no município de Nova York, 
grande centro comercial, sede de juizado de 
casamento, à margem esquerda de casamento, á 
margem esquerda do rio Parnaíba. 

São Domingos, no município de Colinas, com 
mais de 400 moradias, grande centro de lavoura, 
com uma população de 4.000 habitantes. 

D. Pedro II, município de Codó. Tem mais de 
600 moradias, com uma população de 4.000 
habitantes, e comércio e lavoura bastante 
desenvolvidos. E’ justo, portanto, que seja dotada de 
uma estação telegráfica ou mesmo telefônica. 

Sambaíba, próspero povoado situado no 
município de Loreto. Tem comércio bastante 
desenvolvido, com uma população bastante densa. 

Localidades do Estado do Piauí: 
Fronteiras, Guadalupe, Ribeiro Gonçalves e 

Gibués, são cidades sedes de municipios e de 
comarca. Pio IX, Canto do Buriti e Parnaguá também 
são cidades e sede de munícipios. Genipapo e 
Bocaína são dois núcleos populosos do município de 
Picos. 

Tôdas essas localidades necessitam,  
como condição imprescindível, de mais  
rápido florescimento, de facilidades de 
 

comunicação com os centros civilizados do País e do 
mundo. 

Localidades do Rio Grande do Norte. 
Serra do Doutor, no município de Santa Cruz, 

Olho d’Agua, no município de São Tomé, Ouro 
Branco, no município de Currais Novos, Serra 
Caiado, no município de Macaíba, localidades com 
população densa e comércio e lavoura bastante 
desenvolvidos. 

Sala das Sessões, em 14 de outubro de 1947. 
– Jose Neiva. – Ribeiro Gonçalves. – Fernandes 
Tavora. – Hamilton Nogueira. – Carlos Saboia. – 
Mathias Olympio. – João Villasbôas. – Joaquim 
Pires. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA(*): – Sr. 
Presidente, todos os Senadores são testemunhas do 
zêlo e da dedicação dos funcionários da Secretária 
do Senado Federal. 

Os funcionários da Secretaria do Senado 
sabem a hora em que devem chegar ao serviço, mas 
nunca sabem a hora em que sairão. 

Freqüentemente, depois dos debates aqui 
realizados, nós, Senadores, saímos para nossas 
casas ou para os nossos divertimentos e, quando 
passamos à noite defronte desta Casa, vemos ainda 
as luzes acesas. São os funcionários ultimando o 
trabalho que iniciámos; são os nossos grandes 
colaboradores, nossos cuidadosos redatores aqueles 
que constituem o cerne da vida desta Casa. 

No ano passado na Assembléia Nacional 
Constituinte, fomos também testemunha do esfôrço 
dos funcionários da Câmara dos Deputados que, 
reconhecendo o serviço excessivo que realizavam, 
lhes proporcionou aumento de vencimentos, de 
acôrdo com o trabalho ingente e mesmo elevado que 
exercitam. 

Sei que é intuito da Comissão Diretora do 
Senado proceder da mesma forma com relação aos 
funcionários desta Secretaria. Entretanto, essa 
providências dependerá da votação do Regimento, 
que, retardada, como se acha, talvez não se conclua 
dentro de poucos dias. De outro lado, como a 
proposição do orçamento está prestes a ser enviada da 
Câmara para o Senado, desejo apresentar indicação 
subscrita por cinqüenta Senadores, na qual se propõe 
o aumento dos vencimentos dos funcionários da 
 
__________________ 
(*) Não foi revisto pelo orador. 
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Secretaria do Senado. Trata-se do aumento de uma 
letra. 

A indicação é acompanhada da respectiva 
justificação e tenho a honra de passá-la às mãos de 
V. Ex.ª, Sr. Presidente. (Muito bem; muito bem). 

Vem à Mesa é lida e remetida às Comissões 
Diretora e de Finanças, a seguinte 

 
INDICAÇÃO 

 
Nº 9, de 1947 

 
Art. 1º Fica elevada de uma letra, o padrão de 

vencimentos dos funcionários da Secretária do 
Senado Federal. 

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário. 
 

Justificação 
 
Os funcionários das duas Casas do Congresso 

Nacional tiveram sempre os seus vencimentos em 
nível de igualdade. 

A Câmara dos Deputados, tendo era vista uma 
melhor distribuição de seus serviços, para atender às 
necessidades dos trabalhos legislativos, reorganizou, 
em princípio do corrente ano, a sua Secretaria, 
dotando-a de vencimentos julgados compatíveis com 
a situação atual, conforme se verifica da resolução nº 
3-1947 promulgada pela Mesa da Câmara em 29 de 
janeiro de 1947 (D.C.N. de 30-1-1947). 

Sabemos que, a exemplo da Câmara dos 
Deputados, é Propósito da Comissão Diretora desta 
Casa, propor essa equiparação por ocasião da 
reforma do Regulamento da Secretaria, quando será 
feita a reestruturação do respectivo quadro. 

Acontece, entretanto, que estando próxima a 
votação do orçamento da despesa para o exercício de 
1948, mister se torna a providência proposta na 
indicação, de forma a poder ser incluído nesse 
orçamento, em tempo, o necessário crédito para 
pagamento do pessoal do Senado, no próximo exercício. 

Ademais, a solução acima proposta, em nada 
prejudica a medida que pretende, oportunamente, 
oferecer a Comissão Diretora. 

Sala das Sessões, em 14 de outubro de 1947.– 
Hamilton Nogueira. – Filinto Müller. – Pereira Pinto. – 
Henrique de Novaes. – Ivo d’Aquino. – Alvaro Maia. – 
José Neiva. – Francisco Gallotti. – Victorino 
 

Freire. – Apolônio Salles. – Durval Cruz. – Ernesto 
Dornelles. – Vespasiano Martins. – Cícero de 
Vasconcelos. – Pereira Moacyr. – Waldemar 
Pedrosa. – Attílio Vivacqua. – Marcondes Filho. – 
Roberto Simonsen. – Santos Neves. – Joaquim 
Pires. – Andrade Ramos. –  Maynard Gomes. – 
Bernardes Filho. – Carlos Saboya. – Fernandes 
Tavora. – Severiano Nunes. – Etelvino Lins. – 
Salgado Filho. – Flávio Guimarães. – Camilo Mercio. 
– Carlos Prestes. – Góes Monteiro. – Ribeiro 
Gonçalves. – Novaes Filho. – Ferreira de Souza. – 
Arthur Santos. – Aloysio de Carvalho. –João 
Villasbôas. – Clodomir Cardoso. – Adalberto  
Ribeiro. – Plínio Pompeu. – Pinto Aleixo. – Sá 
Tinoco. – Cícero de, Vasconcelos. – Roberto 
Simonsen. 

O SR. CARLOS DE SABOYA: – Sr. 
Presidente, é cheio de pesar que, neste momento, 
venho chamar a atenção dos dignos representantes 
do povo brasileiro nesta Casa, para o documento 
que vou ler, abstendo-me de fazer quaisquer 
comentários que seriam perfeitamente dispensáveis  
em face da gravidade do fato que nele se  
relata. 

Trata-se de telegrama recebido, ontem, pelo 
Deputado Federal Raul Barbosa, dando notícia de 
tristíssimo atentado à imprensa, em plena capital de 
meu Estado. 

Lendo-o, quero apenas mostrar ao Senado, 
com profunda tristeza, que, em pleno regime 
constitucional, numa capital progressista e com foros 
de civilizada a própria policia, esquecida do seu 
dever precípuo de garantir os direitos de cidadania, 
comete tão condenável crime contra a liberdade e 
contra a Constituição. 

Trata-se, Sr. Presidente, de telegrama 
recebido pelo Deputado Raul Barbosa, que passo a 
ler: 

“Deputado Raul Barbosa – Rio – Levo. seu 
conhecimento para efeito divulgação aí, bem como 
clamar providências julgue necessárias, seguintes 
fatos: Emprêsa Editora O Estado Ltda., contratou os 
serviços gráficos, Diário do Povo, direção Jader de 
Carvalho cujo primeiro número deveria sair tarde 
hoje. Tratando-se edição estréia iniciamos confecção 
trabalhos ontem. Cêrca de 21 horas, comissários de 
polícia Olavo Mendes e Clóvis Holanda  
mais três investigadores invadiram esta Em- 
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prêsa Editora, determinando a suspensão serviços 
bem como desejando fazer apreensão material 
destinado àquele vespertino. Ciente fato, dirigi-me 
imediatamente redação O Estado, em cuja porta se 
encontrava um policial impedindo entrada, só me 
deixando ingressar após devidas explicações minha 
parte. Expús comissários esta emprêsa havia 
contratado serviços Dr. Jader de Carvalho só 
entregando material mesmo. Comissário Olavo 
voltou Secretário Polícia regressando ordem levar 
material bem como estudantes Lúcio Lima, Luiz 
Gonzaga de Paula e Valter Batista Moreno, o 
primeiro secretário e os demais revisores jornal 
Jader. Telefonei Jader explicando situação, tendo 
mesmo em face documento abaixo transcreverei 
passado comissário, autorizado entrega provas 
composição já feita, declarando requereria como 
requereu mandado de segurança seu jornal, e 
habeas-corpus preventivo sua pessoa Documento 
seguinte teor: "Declaro que de ordem do Exmo. 
Major Humberto Moura, Secretário de Polícia e 
Segurança Pública, determinei Emprêsa Editora O 
Estado Ltda, suspensão serviços gráficos que vinha 
realizando para edição estréia Diário do Povo, de 
que é diretor Dr. Jader de Carvalho, fazendo 
apreensão das provas da composição já feita 24 
horas hoje. Fortaleza, 12 de outubro de 1947, Olavo 
Mendes Brasil. Combinei Pimentel requerer também 
mandado segurança O Estado Relatando atentado 
liberdade pensamento circulação periódicos 
assegurados Constituição, nosso jornal vai circular 
edição extra hoje, devendo também falar 
Assembléia. Abraços. Deputado Walter de Sá 
Cavalcanti". 

Era êste, Sr. Presidente, o telegrama que 
desejava trazer ao conhecimento dos meus 
eminentes pares, para que ficassem cientes do que 
se está passando em minha terra natal. 

O SR. CARLOS PRESTES: – O exemplo de 
Alagoas frutificou. 

O SR. FERNANDES TAVORA: – Vossa 
Excelência conhece Jader de Carvalho? 

O SR. CARLOS DE SABOYA: – Conheço 
bem. 

O SR. FERNANDES TAVORA: – O prezado 
colega dá a impressão de que não o conhece. 

O SR. CARLOS DE SABOYA: – Trata-se de 
um jornalista de valor. 

O SR. FERNANDES TAVORA: – Mas 
panfletário tremendo, que não teme coisa alguma. 

O SR. CARLOS DE SABOYA: – É um homem 
de coragem. 

O SR. FERNANDES TAVORA: – Digo-o da 
polícia terá tido motivo muito sério; posso garantir a 
V. Ex.ª que o desembargador Faustino de 
Albuquerque é homem da lei, e não ordenaria a 
prática de ato que aberrasse dela e da Constituição. 
Isso é positivamente absurdo. 

O SR. CARLOS DE SABOYA: – Citei apenas 
a ocorrência. 

O SR. FERNANDES TAVORA: – Lembro,  
sòmente, ao distinto colega que o Doutor Jader de 
Carvalho é homem violentíssimo, e que o 
desembargador Faustino de Albuquerque é homem 
da lei. 

O SR. CARLOS DE SABOYA: – Mas 
estranho o acontecido, antes mesmo da saída do 
primeiro número do jornal. 

O SR. FERNANDES TAVORA: – Com tôda a 
certeza, as autoridades examinaram as provas do 
jornal e se fêz mister a reação. 

O SR. CARLOS PRESTES: – Isso é apenas 
censura prévia. 

O SR. CARLOS DE SABOYA: – Como 
reação? Fora da legalidade? 

O SR. CARLOS PRESTES: – Naturalmente, 
foi o exemplo de Alagoas que frutificou no Ceará. 

O SR. FERNANDES TAVORA: – Não sei o 
que houve. Procuro ressalvar, apenas, a atitude do 
desembargador Faustino de Albuquerque, que é 
homem da lei. 

O SR. CARLOS DE SABOYA: – A lei faculta 
meios para que todos se defendam. 

O SR. FERNANDES TAVORA: – Vamos ver o 
que haverá depois. Faço agora apenas uma 
ressalva. 

O SR. CARLOS DE SABOYA: – Era o que 
tinha a dizer (Muito bem, muito bem). 
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E', sem debate, aprovado o seguinte: 
 

PARECER 
 

Nº 331, de 1947 
 

Da Comissão de Redação de Leis. 
 
Redação final da proposição nº 110, de  

1947. 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º E' o Poder Executivo autorizado a  

abrir, pelo Conselho Nacional de Petróleo, o crédito 
especial de vinte e cinco milhões de cruzeiros  
(Cr$ 25.000.000,00), para atender às despesas  
com a constituição e instalação, na forma do 
Decreto-lei número 9.881, de 16 de setembro de 
1946, da Refinaria Nacional de Petróleo S. A.,  
bem assim com a construção, no Estado da  
Bahia, de uma refinaria para tratar o petróleo 
brasileiro. 

Art. 2º A importância a que se refere o  
art. 1º será restituída à União pela Refinaria Nacional 
de Petróleo S.A., depois de constituída, mediante  
a entrega de vinte e cinco mil (25.000) ações  
no valor de mil cruzeiros (Cr$ 1.000,00) cada  
uma, correspondentes à cota de cinqüenta por  
cento (50%) do capital social a ser subscrito  
pela União incorporando-se à sociedade todos  
os bens que tiverem sido adquiridos para a  
refinaria: 

Art. 3º E' o Conselho Nacional do Petróleo 
autorizado a realizar, por intermédio da Comissão 
nomeada nos têrmos do Decreto-lei nº 9.881, de  
16 de setembro de 1946, uma operação de crédito 
com o Banco do Brasil S.A., até a importância de 
vinte e cinco milhões de cruzeiros (Cr$ 
25.000.000,00), correspondente à cota de cinqüenta 
por cento (50%) do capital a ser oferecido à 
subscrição pública. 

Parágrafo único. A Refinaria Nacional de 
Petróleo S.A. ficará sub-rogada nos direitos e 
obrigações decorrentes da operação de crédito de 
que trata êste artigo. 

Art. 4º Esta lei entrará em vigor na data de  
sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Comparecem mais os Senhores Senadores: 
Etelvino Lins. 
Carlos Saboya. 
Ernesto Dornelles. 
Roberto Simonsen. 
Apolonio Sales. 
Durval Cruz. 
Clodomir Cardoso. 

Filinto Müller. 
Ismar de Góes. 
Alfredo Neves (10). 
Deixaram de comparecer os Senhores 

Senadores: 
Vergniaud Wanderley. 
Walter Franco. 
Levindo Coelho. 
Marcondes Filho. 
Dario Cardoso. 
Pedro Ludovico. 
Alfredo Nasser. 
Roberto Glasser (8). 
O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do 

expediente. (Pausa). 
Não havendo mais quem queira usar da 

palavra, passa-se à: 
 

ORDEM DO DIA 
 
São, sem debate, aprovadas, em discussão 

única e remetidas à Comissão de Redação de Leis, 
as seguintes proposições: 

 
PROPOSIÇÃO 

 
Nº 147 – 1947 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º E' concedido ao Colégio Brasileiro de 

Cirurgiões o auxílio de Cr$ 200.000,00 (duzentos mil 
cruzeiros), para ocorrer às despesas com a realização, 
nesta Capital, no mês de setembro do corrente ano, do 
IV Congresso Interamericano de Cirurgia. 

Art. 2º Para os efeitos do artigo anterior, é o 
Poder Executivo autorizado a abrir ao Ministério da 
Educação e Saúde o crédito especial de Cr$ 
200.000,00 (duzentos mil cruzeiros). 

Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

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

PROPOSIÇÃO 
 

Nº 155 – 1947 
 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º E' o Poder Executivo autorizados a 

abrir ao Ministério da Educação e Saúde o crédito 
especial de oito mil setecentos e setenta e três mil 
cruzeiros e trinta centavos (Cr$ 8.773,30), para 
atender ao pagamento de gratificações de magistério 
concedida a Durval Potyguara Esquerdo  
Curty, professor catedrático, padrão M, da Escola 
Nacional de Engenharia da Universidade do Brasil, 
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relativa ao período de 3 de abril de 1944 a 31 de 
dezembro de 1945. 

Art. 2º Revogam-se as disposições em 
contrário. 

 
PROPOSIÇÃO 

 
Nº 160 – 1947 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º E' o Poder Executivo autorizado a  

abrir, ao Ministério da Educação e Saúde, o  
crédito especial de Cr$ 24.000,00 (vinte e quatro  
mil cruzeiros) para atender ao pagamento de 
gratificação de magistério, concedida a  
Valdemar Berardinelli, professor catedrático  
padrão M do Quadro Permanente do mesmo 
Ministério, relativa ao período de janeiro de  
1941 a dezembro de 1945, conforme dispõe o 
Decreto-lei nº 2.895, de 21 de dezembro de  
1940. 

Art. 2º Revogam-se as disposições em 
contrário. 

PROPOSIÇÃO 
 

Nº 168 – 1947 
 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º E' o Poder Executivo autorizado a abrir, 

pelo Ministério da Viação e Obras Públicas, o crédito 
especial de Cr$ 43.682,70 (quarenta e três mil e 
seiscentos e oitenta e dois cruzeiros e setenta 
centavos), para ocorrer ao pagamento dos serviços 
relativos a distribuição do carvão nacional aos 
representantes encarregados dessa distribuição nos 
portos de Laguna e Imbutiba em Pôrto Alegre e no 
Rio Grande do Sul, durante o período de 1 de 
fevereiro de 1946 a 31 de dezembro de 1947. 

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário. 
O SR. PRESIDENTE: – Nada mais havendo a 

tratar, designo para a sessão de amanhã a seguinte: 
 

ORDEM DO DIA 
 
Trabalho das comissões. 
Levanta-se a sessão às 14 horas e 55 minutos. 

 



144ª SESSÃO, EM 15 DE OUTUBRO DE 1947 
 

PRESIDÊNCIA DO SR. MELLO VIANNA, VICE-PRESIDENTE 
 

Às 14 horas, compareceram os Srs. 
Senadores: 

Alvaro Maia. 
Severiano Nunes. 
Augusto Meira. 
Victorino Freire. 
José Neiva. 
Joaquim Pires. 
Ribeiro Gonçalves. 
Plínio Pompeu. 
Georgino Avelino. 
Adalberto Ribeiro. 
José Américo. 
Novaes Filho. 
Etelvino Lins. 
Apolonio Sales. 
Góes Monteiro. 
Maynard Gomes. 
Aloysio de Carvalho. 
Attilio Vlvacqua. 
Santos Neves. 
Pereira Pinto. 
Sá Tinoco. 
Hamilton Nogueira. 
Carlos Prestes. 
Mello Vianna. 
Bernardes Filho. 
Euclydes Vieira. 
Roberto Simonsen. 
João Villasbôas. 
Vespasiano Martins. 
Filinto Müller. 
Arthur Santos. 
Ivo d'Aquino. 
Flávio Guimarães. 
Francisco Gallotti. 
Lucio Corrêa. 
Ernesto Dornelles. 
Sinval Coutinho. 
Azevedo Ribeiro. 
Ismar de Góes. 
Camilo Mercio (40). 
O SR. PRESIDENTE: – Acham-se presentes 

40 Srs. Senadores. Havendo número legal, está 
aberta a sessão. Vai-se proceder à leitura da ata. 

O 2º Suplente – (servindo de 2º Secretário), 
procede à leitura da ata da sessão anterior, que, 
poeta em discussão, é sem debate aprovada. 

O Sr. 2º Secretário (servindo de 1º), lê o 
seguinte: 

 
EXPEDIENTE 

 
Ofícios: 
– Do Sr. Presidente da Câmara Municipal de 

Teresópolis, comunicando ao Senado a sua 
instalação e a eleição de sua Mesa. – Inteirado. 

– Do Sr. 1º Secretário da Câmara das 
Deputados, encaminhando a seguinte: 
 

PROPOSIÇÃO 
 

Nº 191, de 1947 
 

Projeto nº 17, de 1947, da Câmara dos Deputados) 
 
Manda promover ao pôsto de capitão os 

primeiros tenentes da ativa das fôrças armadas que 
contarem, presentemente, 10 anos como 
subalternos. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º São promovidos ao pôsto de capitão ou  

capitão-tenente todos os primeiros tenentes da ativa 
das fôrças Armadas, que hajam cursado escola de 
formação de oficial do Exército, Marinha e 
Aeronáutica, ou tenham feito concurso 
correspondente, para ingresso no oficialato, e 
contarem, presentemente, 10 anos de subalterno a 
partir da respectiva declaração de aspirante, da 
nomeação por término de curso ou aprovação em 
concurso. 

Parágrafo único. Os segundos-tenentes, que 
contarem mais de 10 anos de pôsto, serão 
promovidos a 
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capitão ou capitão-tenente, após o implemento do 
atual interstício regulamentar, no pôsto de primeiro-
tenente. 

Art. 2º O Presidente da República promoverá 
as medidas legais, para o cumprimento da presente 
lei, e agregará, com tôdas as vantagens e 
prerrogativas inerentes ao novo pôsto, os oficiais 
promovidos que não tiverem vaga no respectivo 
quadro. 

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

São lidos e vão a imprimir os seguintes 
pareceres: 

 
PARECER 

 
Nº 343, de 1947 

 
Da Comissão de Constituição e Justiça sôbre 

o projeto nº 24, de 1947. 
– Relator: Sr. Ferreira de Souza 
1. Pretende o projeto nº 24 regular os casos 

de extinção dos mandatos legislativos da União, dos 
Estados, dos Territórios e dos Municípios, eleitos ou 
não, sob legenda partidária. E aIinha como formas 
admitidas, o decurso do prazo ("a"), a morte ("b"), a 
renúncia expressa ("c"), a perda prevista pela 
Constituição Federal. arts. 48, §§ 1º e 2º ("d"), a 
cessação do registro do respectivo partido, quando 
incidente na sanção do art. 141, § 13, da mesma 
Constituição Federal ("e") e a perda dos direitos 
políticos ("f"). 

O art. 2º, referindo-se aos dois últimos casos, 
determina ser qualquer dêles conseqüência 
automática da decisão judicial, limitando-se as casas 
legislativas a declará-lo em face de simples 
comunicação do Poder Judiciário, ao qual cumpre 
tomar tal iniciativa dentro em 48 horas do trânsito em 
julgado da sua decisão ou da respectiva publicação. 
Prescreve ainda efeito retroativo da própria lei, para 
atingir os eleitos pelo partido cujo registro já tiver 
sido cassado. 

Quanto ao demais, quer o art. 3º sejam 
examinados e julgados pela corporação a que 
pertencer o acusado, na forma do respectivo 
regimento interno. 

2. No fundo, há aqui uma única novidade: a 
inclusão da letra "e" do art. 1º (cassação do registro 
do partido). 

Os demais decorrem diretamente da 
Constituição. 

Com efeito. 

3. A primeira hipótese está claramente prevista 
nos arts. 57, 60, § 2º, e, quanto aos Estados e 
Municípios, 18, combinados com o art. 7º, "c", tudo 
da referida Constituição Federal. Se a legislatura 
para que é eleito cada deputado é de quatro anos 
(artigo 57), prazo que lògicamente limita o mandato, 
e se o mandato de senador é de oito (art. 60, § 2º), 
salta aos olhos de todo o mundo a conseqüência, 
finda a legislatura ou findos os oito anos, cessa a 
função. 

No que entende com a renúncia expressa,  
se nenhuma palavra existe na Constituição, ao  
revés do disposto nos arts. 34 e 35 da de 1934,  
ela decorre do próprio sistema político e do disposto 
no art. 141, § 2º. Desde que a Constituição não  
torna compulsória a aceitação de cargo legislativo, 
nem impede, por qualquer forma, o respectivo 
abandono, antes estabelece, como pena, a perda  
do mandato quando êste fôr superior a seis  
meses (art. 48, § 2º), é evidente a possibilidade da 
renúncia. 

Os casos das letras "d" e "i" estão 
expressamente previstos na Lei Magna, arts. 48, §§ 
1º e 2º, e 136. 

Quer isso dizer sair da alçada do legislador 
ordinário o dispor sôbre êles. Pois a Constituição é, 
de si mesma obrigatória. 

Pela sua vez, a hipótese da letra "b" (morte) 
dispensa qualquer previsão legal, pois mors omnia 
solvit. 

Eis porque se declarou visar o projeto 
simplesmente à inclusão da letra "e" do seu  
art. 1º. 

4. O exame de assunto tão elevado tem  
de ser feito, inicialmente, sob o ponto de vista 
jurídico, ainda que as conclusões nesse terreno 
modifiquem naturais tendências de cada um, 
sacrifiquem mesmo convicções sinceras quanto ao 
mérito. 

No Estado de direito, sobretudo quando 
organizado sob Constituição rígida, o problema da 
legalidade é substancial. 

Não vai nisso o mais longínquo sinal de 
farisaísmo, ou manifestação de rotina formalística, 
contrária as altas inspirações do bem comum. Tal 
preocupação revela, antes, zêlo pela noção de 
liberdade e de moralidade. Só o domínio da lei,  
só a supremacia do direito permitem o gôzo da 
liberdade e asseguram a moralidade no trato da 
coisa pública. Onde a legalidade passa a segundo 
plano, surge o arbítrio individual, e só os fortes  
e os poderosos dominam. A própria noção de 
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bem comum pressupõe a lei, a disciplina de 
governados e governantes. 

Os povos civilizados não concebem antinomia 
entre a lei e o bem comum, pois esta, quando não 
gritantemente injusta e tirânica, já é uma forma de 
encarar o último. 

5. Certo, a interpretação da lei não pode ser 
feita farisaicamente. Nem os argumentos de ordem 
tipicamente jurídica são os únicos a guiar o 
intérprete. E' impossível encarar as relações 
humanas como separadas em compartimentos 
estanques, isolando-se o jurista no puro campo da 
sua técnica, indiferente a qualquer influência 
estranha, sob o pretexto de que fiat justitia pereat 
mundus. E' dever seu penetrar o sentido da lei sob 
todos os seus aspectos, sem fechar-se na sua tôrre, 
como se o mundo não existisse e os interêsses não 
se chocassem e as relações humanas se 
contivessem rigorosamente em quadros prèviamente 
traçados. Partindo da sua técnica, cumpre-lhe 
encarar a norma sob a sua roupagem jurídica, na sua 
letra e no seu sistema, sem lhe esquecer os motivos 
e a finalidade, assim penetrando o campo 
metajurídico. Leis sôbre matéria econômica exigem 
se atente no problema econômico, e leis políticas  
não dispensam o conhecimento do fenômeno 
político. 

O segrêdo está na valorização de tais 
elementos, porque nem a técnica lhe afogue o núcleo 
de justiça, nem se chegue ao perigo maior de atribuir 
preeminência aos motivos sociais, políticos ou 
econômicos sôbre os de natureza pròpriamente 
jurídica. 

Êstes, pelo menos, contêm o aplicador em 
certos limites, evitam o arbítrio, afastam a tirania, 
enquanto aquêles dependem muito do julgamento 
subjetivo, das apreciações individuais, de modos de 
ver personalíssimos, de escolas, de crenças, de 
grupos, das influências mais dispares até das 
conveniências do julgador ou do seu meio. 

As considerações de conveniência, de 
utilidade, de politicidade informam o julgamento, 
auxiliam a bem compreender a norma, iluminam a 
trajetória do intérprete, mas não a substituem nem 
lhe justificam o desvio. Qualquer que seja, pois, o fim 
da lei, a sua interpretação é jurídica. 

Êsse é o ponto de vista assente em todos  
os povos do nosso tipo de civilização, convindo 
acentuar que a única divergência conhecida, no sen- 
 

tido de proclamar a preeminência do argumento 
político, é a do Código Civil da República Soviética 
Russa. 

6. Feitas essas considerações, passa a 
Comissão a examinar o projeto. 

7. Começa êle por englobar sob a noção 
genérica de "extinção de mandato" todos os casos 
em que o respectivo titular dêle se afasta 
definitivamente. O decurso do prazo, a morte, a 
renúncia, a perda, etc., seriam simples espécies do 
gênero "extinção". 

Sem embargo do respeito pelo saber dos 
seus eminentes signatários, há aí uma grande 
impropriedade terminológica, mais grave que as 
impropriedades comuns, porque evidentemente 
inconstitucional. 

Aludindo à extinção sempre que cessa a 
investidura, admitem uma certa identidade entre o 
chamado mandato legislativo referido pela 
Constituição, nos arts. 48, "c", e parágrafos 1º e 2º, 
50, 51 e 60, § 2º, e o mandato de direito privado. 

Efetivamente, se o mandato se extingue, 
porque o seu titular deixou de exercê-lo, é que êle 
se confunde com a relação jurídica entre os que dêle 
participam. 

Isso se verifica nos direitos civil e comercial, 
os quais não concebem mandato sem mandatário, 
por forma que a morte, ou a interdição de qualquer 
dêles e a renúncia ou a revogação unilaterais 
extinguem a situação de um ou de outro, senão toda 
a reação, vale dizer, o mandato, consoante se lê na 
rubrica da seção IV, cáp. VII, tit. V, livro III, e no 
artigo 1.316 do C. Civl e no art. 157 do C. Com. 

Evidente o absurdo. 
E' verdade apoditica, a disparidade 

conceitual entre os institutos assim denominados. 
Ao contrário do mandato privado, que é contratual, a 
investidura legislativa nada tem de duorum vel 
plurimum in idem placitu consensus. Enquanto 
naquele o mandante é uma pessoa física ou jurídica 
perfeitamente conhecida, falta no último uma pessoa 
mandante, não tendo sentido jurídico as invocações 
a povo, eleitorado, nação, etc. Na vida civil, o 
mandatário age em vista dos interêsses pessoais e 
patrimoniais do mandante, ao passo que o membro 
do Poder Legislativo se desliga juridicamente do 
pretendido mandante, para deliberar guiado  
pela sua concepção do bem da coletividade.  
Às vêzes mesmo contra os interesses individuais 
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de muitos que nêle votaram. O mandato privado  
tem feição imperativa, sujeito o mandatário ao 
cumprimento das instruções do mandante, o que  
é impossível no legislativo. No mundo das relações 
particulares, o mandato é, por natureza, revogável;  
a investidura parlamentar tem, porém, prazo certo.  
O mandatário civil ou comercial tem de prestar 
contas ao mandante, de quem recebe; conforme o 
contrato, a remuneração que lhe fôr devida; o 
senador, deputado ou vereador não prestam contas 
no sentido jurídico e são remunerados pelos cofres 
públicos, onerando os que votaram e os que não 
votaram. 

8. Por que, então, se fala em "mandato"? 
Por uma razão histórica. Em qualquer 

sociedade, os juristas, como os cientistas em  
geral, são normalmente cautos, prudentes, pouco 
ousados, sobretudo no criar novas categorias de 
institutos. 

Sempre que surge fenômeno social, político ou 
econômico novo, exigindo disciplina jurídica, a sua 
primeira idéia e situá-Io nos quadros já.conhecidos, 
trabalho êsse em que vai muito da sua agudeza, dá 
sua perspicácia, não sendo estranho o recurso 
inconsciente a sofismas. O reconhecimento de novas 
categorias é obra do tempo, que não apaga certas 
deformações da.técnica, dando lugar aos fenômenos 
de semântica jurídica, pelos quais certas expressões, 
embora mantendo o sentido inicial no seu verdadeiro 
campo, assumem noutro um sentido diverso. 

Foi o que se deu com a palavra "mandato". A 
impossibilidade das formas de democracia direta ou 
de participação direta de determinados grupos na 
direção da coisa pública gerou o instituto de 
representação política, pelo qual o povo ou os 
grupos chamados a essa participação escolhem 
determinadas pessoas para comporem os órgãos do 
govêrno. A técnica jurídica enfrentou, aí, uma nova 
instituição. E fácil foi, pela aplicação natural da lei do 
menor esfôrço e atendendo à simples aparência, 
aproximá-la do mandato inteiramente regulado e 
disciplinado pelo direito privado. 

Isso se verifica no próprio direito privado, onde 
também se batizam com nomes antigos institutos 
novos e irredutíveis à terminologia consagrada. O 
mandato mesmo está constantemente em cena, como 
se verifica na conceituação das funções de diretores ou 
 

gerentes de sociedades, síndicos de massas falidas, 
inventariantes de espólios, etc. O Código Civil chega 
a aludir ao mandato dos diferentes de sociedades, 
quando eles são os seus órgãos. 

Nestas condições, a palavra "mandato" nos 
trechos citados não traduz nenhuma relação jurídica 
entre pessoas, não denomina ou identifica sequer o 
laço entre o eleito e a própria função. E' sinônimo de 
"função", talvez mesmo de "cargo". O senador ou o 
deputado exercem um "mandato", cumprem as 
"funções do mandato", como o funcionário público 
desempenha o "cargo". 

Tanto assim é que a mesma Constituição não 
a usou, uma vez sequer, em relação ao presidente 
ao vice-presidente da República, não obstante 
igualmente investidos pelo voto do eleitorado. Falou 
em "presidência" (art. 79, § 1º e em "cargo" (arts. 79, 
2º, 82, 84 e 85). 

Essa segurança terminológica ressalta de 
muitos outros dispositivos. 

No dispor sôbre a cessação da titularidade do 
lugar de senador ou deputado, jamais diz que o 
mandato se extingue, mas que o seu titular o perde 
(art. 48, "c" §§ 1º e 2º). 

Ao fixar o prazo da investidura, refere-se ao de 
oito anos para o mandato dos senadores (art. 60, § 
2º) e ao limite quatrienal da legislatura para os 
deputados (art. 57). De outra forma não se poderia 
entender o disposto no parágrafo único do art. 52, 
quando estatui que o substituto, em caso de vaga 
definitiva, "exercerá o mandato pelo tempo restante". 
O emprêgo do adjetivo "restante" pressupõe uma 
fração de tempo já decorrida. Mas, se essa fração de 
tempo se refere ao titular anterior, e se o seu 
mandato se extinguiu, não há como falar em 
"restante" do tempo. Tratar-se-ia de um mandato 
novo, sendo mais lógico dizer que êsse mandato 
novo seria exercido pelo prazo não completado pelo 
mandato extinto. 

O art. 136, então, é ofuscante. Tratando dos 
efeitos da perda dos direitos políticos, fala na perda 
do cargo ou função pública, sem aludir a mandato. 

9. O que se extingue e se dissolve é a  
relação entre o titular, vale dizer entre o  
senador ou o deputado e o próprio mandato,  
como função ou cargo. Mas êste continua  
a existir. Donde dizer-se que o cargo permane- 
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ce "vago" até ser preenchido por outro titular. 
No direito privado, há, como se viu, extinção, 

porque nêle a palavra "mandato" está empregada no 
seu sentido próprio de contrato gerador de obrigação 
pessoal, traduzindo a relação contratual entre o 
mandante e o mandatário. 

Casos semelhantes são os do Código Civil 
quanto aos institutos do pátrio poder e da tutela. Pelo 
art. 392, o primeiro se extingue, quer dizer, 
desaparece, não havendo substituição do titular. Já o 
art. 395 define a sua perda pelo pai ou pela mãe, 
com a possibilidade de outro titular. O art. 442, pelo 
seu lado, estabelece as hipóteses de cassação da 
tutela, enquanto o 445 regula a destituição do tutor 
com a permanência da tutela. 

Se, portanto, a Lei Magna empregou a 
expressão "mandato" como sinônima de "função", só 
é possível falar em extinção de mandato, quando se 
extingue a função. 

E' bem de ver, assim, que a técnica do projeto 
contraria a técnica jurídica consagrada na doutrina, 
nas leis em geral e, em particular, na Constituição 
Federal. 

10. No fundo, como se viu, o projeto pretente 
é acrescentar aos casos. de perda de mandato o da 
letra "c" do seu art. 1º para atingir, automàticamente, 
os eleitos sob a legenda de um partido cujo registro 
tenha sido cassado por fôrça do art. 141, § 13, da 
Constituição. 

A questão é, pois, de perda de mandato. 
11. Mas êsse objetivo é constitucionalmente 

impossível. 
No regime de Estado de direito, sobretudo 

naqueles de Constituições rígidas como o nosso, a 
Constituição compreende, na definição do 
Barthelemy-Duez, "o conjunto das regras que regem, 
de um lado, a organização e as relações dos grandes 
poderes públicos, e fixam, de outro, em proveito dos 
particulares e das coletividades os limites gerais à 
ação do Estado" (Tr. de Droit Constit", Paris – Dalloz, 
1933, pág. 184). 

Quando se fala em organização dos grandes 
poderes públicos, tem-se em vista todos os seus 
elementos e tôdas as condições referentes à sua 
composição, aos direitos e deveres dos seus 
componentes, à sua competência, etc. 
Conseqüentemente, o fixar os princípios básicos para 
as respectivas investiduras e desinvestiduras é do âm- 
 

bito exclusivo da Lei das Leis. Ela e sòmente ela, 
estipula as condições de elegibilidade, os direitos 
fundamentais dos eleitos e os casos e formas por 
que êles se afastam, voluntária ou 
compulsòriamente, do cargo, a menos que a própria 
Constituição, por disposição expressa ou por 
inferência necessária, deixe os assuntos às leis 
ordinárias. 

A regra, no Brasil, tem sido a primeira. Tôdas 
as nossas Constituições democráticas regulam a 
perda de mandato legislativo, consoante se lê na de 
1824, art. 29, na de 191, artigo 17, § 3º, e 24 e 
parágrafo único, na de 1934, arts. 33, § 5º, 34 e 35, 
e na atual de 1946, arts. 46, §§ 1º e 2º, e 51. Certo, 
sob o regime da Constituição de 1891, que deixava 
à lei ordinária o regular as incompatibilidades dos 
senadores e deputados, abrangendo esta palavra, 
com evidente confusão de noções, também as 
inelegibilidades, diversas leis estatuiram como casos 
de vaga automática da função de deputado ou 
senador a ocorrência da incompatibilidade durante o 
respectivo exercício. (Cfr. Leis ns. 35, de 26 de 
janeiro de 1892, 2.419, de 11 de julho de 1911, art. 
6º e 3.208, de 27 de setembro de 1916). Não se 
trata aí de uma criação arbitrária, senão de 
conseqüência da disposição constitucional, que 
reconheceu à lei ordinária tal possibilidade. 

Sob o regime monárquico, a lei de 18 de 
agôsto de 1826 pretendeu criar incompatibilidades, 
mas foi declarada inconstitucional (Cfr. Rodrigues de 
Sousa, Análise e Coment. da Constituição Política 
do Império; vol. II, São Luís, 1870, pág.38). 

Ainda sob a mesma Constituição, Ruy Amaro 
Cavalcanti, Gomensoro, Campos Sales, Ubaldino do 
Amaral, e Wandenkolk formularam projeto sôbre 
incompatibilidades entre cargos estaduais e 
federais, estabelecendo a perda do cargo federal de 
ordem política; judiciária ou administrativa, tudo 
como uma conseqüência do art. 25 referente à 
incompatibilidade entre a função de parlamentar e 
qualquer outro cargo público federal ou estadual 
(Cfr. Anais do Senado Federal, sessões de 5 de 
junho a 15 de julho de 1891, vol. I, Rio 1891, págs, 
93-94, apud Rui Barbosa, Coment. à Constituição 
Federal Bras., coligidos por Homero Pires, vol. II, 
1933, São Paulo, Saraiva, págs. 90-9-). 

Se isso era, assim, possível sob a 
Constituição de 1891, diversa é a si- 
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tuação atual, pois a Carta de 1946, como a de 1934, 
distinguindo perfeitamente as condições de 
elegibilidade das inelegibilidades e das 
incompatibilidades, previu a perda do mandato como 
sanção das últimas, nada atribuindo, direta ou 
indiretamente, a legislação ordinária. 

Conseqüentemente, a esta é defeso 
estabelecer novos casos de perda de mandato, 
ainda sob o nome de extinção, quaisquer que sejam 
as razões políticas ou jurídicas em que se baseiam. 

12. Não é sequer admissível ampliar, por via 
de interpretação, os casos previstos. Pisamos o 
terreno das restrições à regra geral da negação de 
direitos, mesmo, das sanções, consoante ficou visto. 
Há, portanto, que respeitar a regra de que a lei que 
abre exceções a normas gerais, conseqüentemente 
a que impõe sanções, só abrange os casos que 
especifica, consoante dispunha a primitiva 
Introdução ao Código Civil e recomendam a 
jurisprudência e todos os estudiosos. 

13. A interpretação literal do texto, 
seguramente aconselhada neste terreno, não 
permite outra solução pois o que êle, o art. 141, § 1º 
da Constituição, veda, não é o exercício de qualquer 
dos mandatos de fonte eleitoral por esta ou aquela 
pessoa, senão a organização ou o funcionamento de 
qualquer partido político ou associação nêle 
incursos. A pena se aplica à entidade social, por ela 
impedida de se organizar ou de continuar a existir, 
tanto no terreno político como em qualquer outro. 

Querer esticá-la por apanhar os deputados ou 
senadores pessoalmente considerados, abarcando 
um grande número de cidadãos na plenitude dos 
seus direitos políticos, assim privados dos 
representantes por êles eleitos na. forma legal, é ir 
ao arrepio do princípio de que a pena não passa da 
pessoa ou, no caso de simples sanção civil não vai 
além do patrimônio do delinqüente ou faltoso. 

Disso não se aparta a própria técnica da 
Constituição, a qual, referindo-se expressamente à 
perda do mandato (arts. 48, §§ 1º e 2º e 136), 
prevendo a possibilidade de cassação do registro de 
partidos (art. 119, I), com a proibição dos anti-
democráticos definidos no art. 141, § 13, não ligou os 
dois últimos fatos à referida sanção. 

Nem houve nisso o mais leve cochilo do 
constituinte. 

Num brilhante trabalho de reconstrução do 
pensamento do mesmo constituinte, cujos originais o 
relator manuseou, devendo ser entregue ao público 
em tempo breve, mostra o desembargador José 
Duarte Gonçalves da Rocha o que se verificou na 
Assembléia Nacional Constituinte. Tendo o deputado 
Barreto Pinto oferecido a emenda nº 1.734, prevendo 
a perda de mandato dos senadores ou deputados 
eleitos por partido cujo registro tiver sido cancelado 
por anti-democrático, foi ela recusada de acôrdo com 
o parecer do relator da 3ª Subcomissão, o eminente 
deputado Benedito Costa Neto, hoje digno Ministro 
da Justiça, sob o fundamento de que a perda do 
mandato pressupõe ato próprio do acusado (Cfr. 
Avulso do parecer da 3ª Subcomissão, pág. 8). 

Sorte idêntica teve a emenda nº 92, do 
deputado Negreiros Falcão, com um artigo no 
mesmo sentido. Desprezou-a a Subcomissão 
encarregada do capítulo sôbre as "Disposições 
Gerais", composta do então senador Nereu Ramos e 
dos deputados Prado Kelly e Costa Neto. 

14. Ao vêr do relator, não interessa aqui a 
discussão sôbre se o parlamentar representa o povo 
ou o partido, vale dizer, se o nosso regime é mesmo 
uma democracia ou uma partidocracia. 

Como já se expôs a propósito de mandato, a 
representação, de que fala o art. 56 da Constituição 
tem sentido mais político que jurídico, usando-a o 
direito público menos por lhe aceitar a substância 
que para caracterizar a forma de democracia 
indireta. Como o mandato, representação traduz 
relação entre pessoas, um representante e um 
representado, agindo aquêle em nome e por conta 
dêste, embora sem as ligações de dependência do 
mandatário. 

Aqui também o direito público, ou antes a 
ciência política se apropriou de expressões da 
ciência jurídica, adaptando-a às suas necessidades. 
E' de notar, aliás, que, sòmente nos últimos tempos, 
o próprio direito privado, por obra dos comercialistas 
Angelo Sraffa e Cesar Vivante e, depois, Alfredo 
Rocco, traçaram a aparação nítida entre a 
representação e o mandato. 

Em substância, os chamados mandatários  
ou representantes são partes de órgãos do  
Estado. Não deliberam individualmente em  
nome próprio ou de outros, não chegam a pra- 
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ticar, como tais, qualquer ato jurídico. A vontade, o 
voto de cada um são fases ou momentos na 
formação da vontade do órgão a que pertencem, 
pois o que tem existência exterior é esta última, 
através de atos administrativos ou legislativos. A 
noção de "representante" ou de "mandatário" 
pressuporia uma posição contrária entre êles e o 
Estado, quando isso não se dá. 

A eleição não é um processo para escolha de 
"representante" ou de "mandatário" dos eleitores, do 
povo ou de quem quer que seja, mas de pessoas 
físicas encarregadas de compor os órgãos 
governamentais do Estado, de que o eleitorado 
constitui o órgão supremo E órgão supremo não se 
representa nos órgãos inferiores; compõe-nos 
simplesmente. 

A democracia está na criação dessa categoria 
soberana, como órgão do Estado. E a democracia 
indireta está em que êsse órgão não governa nem 
administra mas indica os componentes dos principais 
órgãos de govêrno e administração, dêle partindo a 
fôrça de seus atos. 

Nos primórdios de tal sistema, era possível 
pensar em representação, dada a posição diversa 
entre o povo e o rei, não se tendo a mesma noção de 
Estado que hoje se tem. 

Isso demonstra a tese de que o membro do 
govêrno, uma vez escolhido, nenhuma dependência 
tem, juridicamente, com o eleitorado ou com o 
partido a cuja sombra foi eleito. 

O voto de um é igual ao do outro, quaisquer 
que sejam a sua circunscrição eleitoral, o número 
dos seus eleitores, a fôrça eleitoral do seu partido. 
Um modesto representante do pequeno e nobre Rio 
Grande do Norte, como o relator dêste parecer, 
discute e vota projetos referentes aos problemas de 
todo o Brasil com a mesma fôrça jurídica que o de 
outro Estado, ainda mais diretamente interessado no 
problema. 

Não se nega a responsabilidade, nem se 
contestam as ligações políticas e morais com o 
partido e os eleitores. Mas, juridicamente, o 
deputado e o senador federais são do Brasil, como o 
deputado estadual o é de todo o Estado e o vereador 
o é do Município. 

Uma coisa é representação e responsabilidade 
políticas e outra é representação e responsabilidades 
jurídicas. 

E, na hipótese, em que se pretende  
recorrer da cassação de registro de 
 

um partido a perda dos mandatos desempenhados 
pelos seus membros, a questão é jurídica. 

A admitir a tese contrária, teríamos que  
admitir conseqüência idêntica nos casos de mudança 
de partido, de cisão nos partidos, o que seria 
profundamente perigoso, importando na ditadura  
de pequenos grupos com maioria nos órgãos 
diretores das entidades partidárias, nem  
sempre correspondente às preferências do 
eleitorado. 

15. Quando se pusessem de lado essas 
considerações se fixasse o debate na tese da 
representação popular ou partidária, não há como 
aceitar a última. 

Nesse particular, embora usando de uma 
terminologia política, a Constituição é expressa, ora 
conceituando a todos ou aos deputados federais 
como representante do povo (Cfr. preâmbulo e art. 
56), de quem declara provir todo o poder (art. 1º, 2ª 
parte), ora atribuindo aos senadores a representação 
dos Estados (art. 60), assim afastando sempre a 
solução do partido. 

Por outro lado, como se vê também dos  
votos proferidos pelos senadores Arthur Santos, 
Aloysio de Carvalho Filho e Attilio Vivacqua, os 
partidos, aos quais se refere a Constituição,  
quase incidentemente em dois passos (artigos  
40, parágrafo único, e 134), não são órgãos  
do Estado, mas instrumentos ou órgãos do  
processo eleitoral. São grupos ideológicos ou  
mesmo em tôrno de pessoas, com personalidade 
jurídica e um certo programa, com o fim de 
congregar fôrças eleitorais, de organizar os  
pleitos, de disciplinar o eleitorado, por evitar o 
atomismo que as simpatias pessoais poderiam 
determinar, complicando, o processo de escolha e 
dificultando a formação de maiorias capazes de 
governar. 

A Constituição só os prevê com êsse intuito. A 
própria representação proporcional é simples forma 
de assegurar a participação, no govêrno, de tôdas as 
correntes ponderáveis da opinião. 

Assim não fora e, como bem ressaltou o 
senador Aloysio de Carvalho Filho, a Constituição 
teria exigido a filiação partidária como condição de 
elegibilidade ou de exercício do voto. 

Pelo mesmo argumento, o diploma  
seria conferido ao partido e nada  
justificaria as incompatibilidades pessoais  
definidas quanto aos senadores 
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e deputados, pelo cit. art. 48, I e II, da Constituição, 
com a conseqüência perda do mandato, nem o 
caráter de renumeração também pessoal do subsídio 
previsto no art. 47. 

Depois, o diploma e a posse, gerando 
obrigações pessoais para o diplomado e empossado, 
conferem-lhe, em contraprestação, direitos da 
mesma natureza. 

A tese contrária importaria, consoante os 
diversos votos e como bem sustentou o Dr. Costa 
Neto, na adoção do mandato imperativo, velharia há 
muito repelida como incompatível com o regime 
democrático indireto. Teríamos nos deputados e 
senadores escravos do seu grupo. E o Brasil 
perderia a colaboração de muitas inteligências. 

Se alguns partidos, entre nós, tentam assim 
fraudar a democracia exigindo renúncias prévias em 
branco, procurações para subsídio, como se diz 
fazer o extinto Partido Comunista do Brasil, essa 
prática não forma direito, nem obriga os próprios 
renunciantes e mandantes. 

16. A solução do projeto atenta ainda contra 
diversos outros princípios constitucionais e infringe 
cânones incontestáveis e universais. 

Assim o art. 141, § 25, da Constituição, que, 
consagrando o princípio canônimo, nemo inauditus 
damnari potest, não admite a condenação de quem 
quer que seja a qualquer pena, sem se lhe haver 
possibilitado ampla defesa. 

Efetivamente. Estabelecer como decorrência 
da decisão de cassação de um registro partidário a 
perda de cargos eletivos por pessoas anteriormente 
eleitas, é condenar a êstes sem serem ouvidos. Se o 
diploma e a posse lhes conferem direitos, e a 
retirada dêstes é uma pena, é essencial que o 
processo para se declarar a perda seja dirigido 
contra êles. 

Ademais, o admitir tal conseqüência seria, 
como ressalta o voto do senador Arthur Santos, um 
meio de desconhecer as imunidades parlamentares 
estatuídas no art. 44 da Constituição, pois importaria 
em punir o deputado ou senador pelas suas 
preferências ideológicas. 

Vale considerar também nos preceitos 
clássicos do direito processual, que só 
compreendem a eficácia da sentença contra as 
partes no processo, por forma que a sua conclusão 
não pode ser estendida a casos não discutidos e 
decididos. 

Por outro lado, as decisões da Justiça Eleitoral 
cassando o registro de qualquer partido, são de 
jurisdição administrativa. Conseqüentemente, não 
formam coisa julgada, nada impedindo que o registro 
seja restaurado pelo desaparecimento dos motivos 
ou que se ordene um novo. Como, pois, calcarem tal 
alicerce, à medida drástica da perda de mandato, 
que afasta a idéia de restauração ou renovação? 

17. Vale ainda chamar a atenção para o 
desrespeito ao nosso sistema de independência dos 
poderes do Estado, desprezado pelo projeto. 

Fiel ao disposto no seu art. 36, a Lei Magna 
não concebe nesta matéria outra jurisdição sôbre os 
parlamentares, que a cada casa do Cóngresso: – Ao 
Senado, a decretação da perda de mandtato dos 
senadores e à Câmara, e dos deputados (art. 48, §§ 
1º e 2º). E fê-lo deliberadamente, afastando-se 
expressamente do seu modelo – a de 1934, que 
atribuia tal competência à Justiça Eleitoral. 

O sistema do projeto contraria essa 
orientação, pois as corporações legislativas não se 
pronunciam sôbre o assunto, limitando-se as 
respectivas Mesas a declará-lo. Trata-se de 
conseqüência automática da decisão judicial, logo, 
da própria decisão judicial. 

Aliás, a própria idéia de uma lei reguladora da 
extinção ou perda dos mandatos, como bem notou o 
Senador Etelvino Lins, interfere com o referido 
sistema, pois atribui ao Poder Executivo o poder de, 
pela sanção ou pelo veto total ou parcial, exercer 
influência em assunto como êste, rigorosamente 
privativo de outro poder. 

18. Vale por fim, considerar na impossibilidade 
de se estender aos Estados e aos Municípios 
qualquer medida a respeito. 

Em parecer firmado pelo relator dêste, ao lado 
dos nobres colegas Senadores Arthur Santos e 
Aloysio de Carvalho Filho e Deputados Plínio 
Barreto, Afonso Arinos de Melo Franco e Soares 
Filho e constante do voto do eminente Senador 
Arthur Santos, foi a tese demonstrada. 

Está em foco o regime federativo, que a 
Constituição definiu com um certo detalhe, por evitar 
os choques entre a União e os Estados-membros. 

Dedicando-lhe o capítulo I, do título I, 
separou com nitidez os respectivos campos  
de ação, tanto no tocante à vida política  
ou administrativa, como no que tange à  
tarefa legislativa (art. 5º XV). Fiel ao princí- 
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pio tradicional, estipulou claramente a tarefa dos 
poderes federais explícitos (arts. 5º, 7º, 15, 21 e 38) 
ou implícitos (art. 18, § 1º), deixando os não 
previstos aos Estados particulares (art. 18, § 1º). 

Quanto à organização de cada um, declarou 
ser o assunto privativo dos poderes locais. 

Nesse terreno, está o ter Constituição e leis 
próprias, respeitados, apenas aos princípios 
constitucionais da União (art. 18), declarados no 
artigo 7º, VII. 

Ter Constituição própria pressupõe, como se 
viu, um certo arbítrio no organizar o respectivo 
govêrno, com os poderes harmônios e 
independentes a que se refere o mencionado artigo 
7º, VII, b, criar-lhes os órgãos prever-lhes a 
composição estipular as condições de investidura, 
atribuir-lhes as funções, estabelecer os direitos e 
obrigações dos respectivos membros, resolver 
sôbre o prazo de duração dos mandatos eletivos, 
declarar as incompatibilidades, definir as hipóteses 
de perda da investidura, etc. 

Conseqüentemente, a matéria é tipica das 
Constituições estaduais ou, no que entende com os 
Municípios, das leis ordinárias estaduais. À União 
só é possível regulá-la quanto ao Distrito Federal e 
ao Territórios, dado competir-lhe elaborar as 
respectivas leis orgânicas (arts. 25 e 26). 

Não é possível invocar a regra do art. 5º, XV, 
5ª, pela qual compete privativamente à União 
legislar sôbre o direito eleitoral. Não se trata mais 
de direito eleitoral. O campo dêste é diverso. 
Abrange o conjunto de regras disciplinadoras do 
exercício dos direitos de cidadania, desde o 
alistamento do cidadão e o registro dos partidos 
nacionais até a eleição e a proclamação e 
diplomação dos eleitos. 

Terminando êste processo, quer dizer, 
definitivamente diplomados os eleitos cessa a 
matéria eleitoral e começa a da alçada do direito 
parlamentar. Haverá, daí por diante, não mais 
candidatos, senão senadores, deputados, 
presidente da República governadores de Estados, 
vereadores, prefeitos, etc, etc. 

O direito eleitoral é predominantemente um 
complexo de regras processuais, pois, salvo no 
tocante às inelegibilidades e aos crimes eleitorais, 
tôda a matéria substantiva está definida nos textos 
constitucionais federais ou estaduais. 

A Constituição Federal não desrespeita êsse 
princípio de técnica. Tanto que, ao ter de regular as 
condições de investidura e de perda de cargos efetivos 
federais, não o fez no capítulo referente aos direitos de 
cidadania e sim na parte em que disciplinou a 
organização dos seus poderes, como se lê nos arts. 38, 
parágrafo único, e 48. E ao fixar as regras substanciais 
sôbre a capacidade política ativa e passiva em todo o 
país, colocou-as no Capítulo I, no Título IV, referente à 
nacionalidade e a à cidadania, aí estabelecendo o 
único caso de perda do cargo eletivo federal, estadual e 
municipal – a dos direitos políticos (art. 136). 

Conseqüentemente, o Legislativo federal é 
incompetente para regular a extinção ou a perda de 
mandatos eletivos estaduais e municipais. 

19. Em face do exposto, a Comissão da 
Constituição e Justiça é de parecer que seja rejeitado o 
projeto. 

Sala das Comissões, 10 de outubro de 1947. – 
Attilio Vivacqua, presidente. – Ferreira de Souza, 
relator. – Augusto Meira, vencido, de acôrdo com os 
motivos de meu voto escrito. – Arthur Santos, e mais o 
meu votos. – Carlos Prestes, nos têrmos do voto e com 
restrições quanto à extensão dada pelo relator à 
decisão do T.S.E., que casou o registro eleitoral do 
Partido Comunista do Brasil, e quanto à versão dada 
sôbre renúncia prévia. – Aloysio de Carvalho, nos 
têrmos da declaração de voto anexa, pela conclusão. – 
Etelvino Lins, nos têrmos da declaração de voto anexa. 
– Filinto Müller, vencido. – Carlos Saboia, vencido. – 
Waldemar Pedrosa, vencido. – Lucio Corrêa, pela 
constitucionalidade do projeto e pela conclusão do 
parecer do relator Waldemar Pedrosa, nos têrmos do 
meu voto. 

 
VOTO EM SEPARADO DO SENADOR WALDEMAR 

PEDROSA 
 
O projeto nº 24, de 1947, da autoria do 

eminente Senador Ivo d’Aquíno e subscrito pelos 
nobres senadores Georgino Avelino, Henrique de 
Novaes, Maynard Gomes, Pinto Aleixo, Levindo 
Coelho, Dario Cardoso, Cícero de Vasconcelos, 
Santos Neves e Francisco Galloti, dispões sôbre a 
extinção dos mandatos dos membros dos Corpos 
Legislativos da União, dos Estados, do Distrito 
Federal, dos Territórios e dos Municípios, eleitos ou 
não sob legendas partidárias. 
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O art. 1º enumera assim os casos em que ocorre 
a extinção do mandato: 

a) pelo decurso do seu prazo; 
b) pela morte; 
c) pela sua perda, nos casos dos §§ 1º e 2º do 

art. 48, da Constituição Federal; 
e) pela cassação do registro do respectivo 

partido, quando incidir no § 13, art. 141, da Constituição 
Federal; 

f) pela perda dos direitos políticos. 
Nos casos das letras E e F – dispõe o art. 2º – 

as Mesas dos Corpos Legislativos, a que pertencerem 
os representantes, declarão extintos os mandatos. 

Parágrafo único. Para êsse fim, o órgão judiciário 
ou a autoridade que houver cassado o registro dos 
representantes, levará o fato ao conhecimento das 
referidas Mesas dentro em 48 horas contadas do 
trânsito em julgado da decisão ou da publicação do ato, 
e, quanto aos atos e decisões já existentes, da vigência 
da lei. 

Nos outros casos do mesmo art. 1º – acrescenta 
o art. 3º – a declaração será feita nos termos do 
regimento de cada Corpo Legislativo. 

O art. 4º estabelece que a lei entrará em vigor na 
data de sua publicação. 

Justificando o projeto, alegam os autores que o 
silêncio da Constituição de 1891 e a falta de legislação 
reguladora quanto a renúncia do mandato foi fonte de 
controvérsia entre os comentadores daquele Estatuto, 
a respeito da forma pela qual se processaria, e a que 
autoridade, ou órgão incumbiria dela tomar 
conhecimento. 

A ausência de lei a êsse respeito poderá, 
atualmente, suscitar as mesmas dúvidas em relação à 
declaração de perda de mandato, que, em certos 
casos, decorre de sentença judicial e, em outros, da 
dliberação da câmara legislativa. 

O projeto, – exclarecem os seus autores – “tem 
a finalidade de, exemplificando os casos admissíveis 
de extinção de mandatos, regular a forma pela qual a 
sua declaração é externada ou publicada, dando-se 
assim cumprimento à própria Constituição”. 

Nenhuma dúvida podem suscitar os casos de 
extinção de mandatos legislativos enunciados nas 
alíneas a, b, c, d e f, do art. 12 do projeto. 

"Quanto ao caso da alínea e, – argumenta a 
justificação do projeto – a sua inclusão é reclamada 
pelo teor do § 13 do art. 141, da Constituição 
 

Federal. Se, nesse caso, da anulação do registro do 
partido político não decorrer a extinção do mandato 
dos eleitos por êle burlado ficará o dispositivo 
constitucional, porque não se compreende que a 
anulação de seus representantes e a anulação do 
registro de partido cuja existência enfrente 
dispositivo expresso da Constituição não traga a 
mesma conseqüência. 

É bem explícito o texto do § 13 do citado art. 
141: E’ vedado a organização, o registro ou 
funcionamento de qualquer partido político, cujo 
programa ou ação contrarie o regime democrático”. 

“O funcionamento e a ação dos partidos 
políticos” – aduz, ainda, a justificação do projeto – 
“se exercem, assim pelos seus diretórios e 
comissões, como pelos seus representantes eleitos. 
E principalmente por êstes que, a resguardo das 
imunidades parlamentares e da inviolabilidade da 
palavra e do voto, poderão continuar a ação do 
partido cujo registro tiver sido cassado. Admitida 
essa interpretação, o dispositivo constitucional se 
tornará ridícula excrescência incômodo quisto dentro 
da própria Constituição, desvirtuando da sua viva 
finalidade, que é a de proteger o regime 
democrático”. 

Trata-se, como se vê de todo o seu contexto, 
de uma lei eminentemente política, porque política a 
sua essência, político o seu substractum, política a 
sua finalidade a extinção de mandatos legislativos e 
a forma de sua concretização para consolidar e 
defender o regime democrático. 

As disposições do projeto se harmonizam 
perfeitamente com os preceitos da Constituição na 
parte em que ela definiu explicitamente a matéria de 
seu conteúdo e dimanam racionalmente da própria 
lógica constitucional, naquilo em que ela foi omissa. 

Não será o fato de não ter o legislador 
constituinte mencionado expressamente o decurso 
do prazo como causa de extinção do mandato que 
torne inconstitucional o projeto, nem tão pouco o 
invalida a circunstância de haver deixado o legislador 
constituinte de declarar explicitamente causa da 
extinção do mandato a renúncia expressa do 
representante. 

Ambos decorrem da lógica constitucional. 
Outrossim, não fere de inconstitucionalidade o 

projeto o fato de não haver a Carta de 18 de 
setembro estatuído expressamente a extinção do 
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mandato de representante eleito por partido político, 
cujo registro tiver sido cassado por incidir no § 13 do 
art. 141. 

Também êste caso, como os outros antes 
apreciados, decorre, da lógica constitucional, porque 
não é admissível, à luz do têxto da Constituição, a 
permanência, na sua Câmara, de representante 
político cujo programa ou ação contrarie o regime 
democrático, baseado na pluralidade dos partidos e 
na garantia dos direitos fundamentais do homem. 

A levar tão longe a exigência da explicitude 
dos têxtos constitucionais para sòmente dela 
docorrerem os seus mandamentos chegar-se-ia à 
conclusão monstruosamente absurda de que nem a 
morte seria causa de extinção de mandato porque o 
legislador não admitiu expressamente, como tal a 
contingência irremediável imposta à natureza 
humana e que os romanos exprimiam no brocardo 
mors omnia solvit. 

Duas objeções, entretanto, poder-se-iam 
levantar contra o projeto. 

a) a de que a cassação de registro de partido 
político face o § 13 do artigo 141, não carreia a 
extinção dos mandatos dos eleitos por êle, porque 
êstes são representantes do povo; 

b) a de que o projeto é inconstitucional, porque 
traça normas para “atos e decisões existentes antes 
da sua vigência. 

Nenhuma de duas, todavia, tem procedência. 
I – O nosso sistema político é de 

representação partidária. São os partidos políticos, 
por seu eleitorado, que elegem os membros dos 
Corpos Legislativos da União, dos Estados, do 
Distrito Federal, dos Territórios, dos Municípios, da 
Nação, enfim. 

Elegem os seus representantes os cidadãos 
votantes, os brasileiros que se alistem eleitores e 
exercem o direito do voto. 

Não é o povo que elege representantes aos 
mandatos legislativos; não é a população global, na 
expressão numérica de 41.236.315 habitantes do solo 
pátrio que comparece às urnas para outorgar 
mandatos legislativos: são na estatística eleitoral, 
7.710.204 cidadãos votantes, filiados aos diversos 
partidos nacionais, pelas suas seções nos Estados, 
no Distrito Federal nos Territórios e nos Municípios, 
que elegem os seus representantes. 

A representação proporcional, de longa data 
preconizada pela doutrina – escreve o eminente 
Pedro Calmon, tornou-se lei no Brasil com o Código 
Eleitoral (Decreto nº 21.076, de 24 de fevereiro de 
1932). 

A Constituinte de 1933, já eleita por êsse 
sistema, consagrou-o no art. 23 da Constituição de 16 
julho de 1934. Novo Código levou a data de 4 de maio 
de 1936 (Lei nº 48). Só havia motivo para insistir 
nesse tipo engenhoso e democrático de distribuição 
de sufrágios. Daí o texto constitucional vigente (Curso 
de Direito Constitucional Brasileiro, 1947, págs. 140-
50). 

Quando a Constituição, no art. 56, diz que  
“a Câmara dos Deputados compõe-se de 
representantes de povo” usa de simples ficção jurídica 
cuja realidade vai logo se objetivar no acréscimo e 
esclarecimento “eleitos, segundo o sistema de 
representação proporcional”, e fica estrutalmente 
definida no art. 34, e no parágrafo único do art. 40, in 
verbis: 

“O sufrágio é universal e direto; o voto é secreto 
e fica assegurada a representação proporcional dos 
partidos políticos, na forma que a lei estabelecer”. 

“Na constituição das comissões, assegurar-se-á 
tanto quanto possível, a representação proporcional 
dos partidos nacionais que participem da respectiva 
Câmara”. 

“Quando se fala em sufrágio popular, opina 
Dabin, é evidente que não é nem o povo nem a nação 
que, direta ou indiretamente, exerce o voto Visando a 
soberania, que é uma noção abstrata, é possível que 
não nos impressione uma fórmula como a da 
soberania do povo ou da nação. Visando um ato 
material, preciso, como o voto, é necessário 
reconhecer a evidência só os indivíduos votam. E 
como o voto é uma operação coletiva no sentido de 
que muitos indivíduos são chamados a votar e em 
bloco, diz-se corpo eleitoral a coletividade dêsses 
titulares do voto. Por outro lado, a expressão “corpo” 
não deve iludir. O corpo eleitoral nada tem de  
um agrupamento orgânico significa simplesmente  
o conjunto dos eleitores e serve para distinguir  
êstes dos não eleitores. Universal que seja,  
com efeito, o sufrágio, há sempre membros do Estado 
que não fazem parte do “corpo eleitoral” ou por  
não têm o direito de voto, ou porque não se alistaram 
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eleitores (Doutrine Générale de L’Etat 1939, pág. 
214). 

Mas, como os partidos políticos, com seus 
programas, representam correntes da opinião 
pública; pleiteiam a realização de idéias que se 
formam e cristalizam como expressão de uma 
necessidade, em função dos reclamos da sociedade 
ou do Estado, diz-se que os eleitores são os 
primeiros representantes da Nação. É assim, porque 
o corpo eleitoral, embora não se confundindo com a 
Nação, concorra com o seu voto para atender 
àqueles reclamos, é a Nação ou o povo, por 
intermédio dos eleitores, que elege os seus 
representantes. 

Eis como se explica a ficção jurídica da 
representação do povo ou da soberania popular. 

Em remate não é, portanto, o povo que elege 
representantes aos Corpos legislativos. São os 
partidos, porque o nosso sistema político é o de 
representação proporcional partidária. 

Logo, os cidadãos eleitos são representantes, 
são mandatários dos partidos que os elegem. Se, 
pois, um partido desaparece, por incompatível com o 
regime democrático, e tem vedado o seu 
funcionamento, claro é que já não pode ter 
representante nos Corpos Legislativos, porque já tem 
existência legal para mantê-los. Desapareceu o 
mandante; o mandato ficou sem objetivo; os 
mandatários, ipso facto, ipso jure, não têm mais 
função, porque, desaparecido o mandante, cessou o 
mandato. 

Entretanto, são os partidos que elegem os 
representantes que só se apura os votos dados aos 
candidatos dos partidos. Se as urnas se encherem 
do nome de um cidadão que não tenha sido inscrito 
e registrado como candidato de um partido, êsses 
votos são nulos, não se apuram, nada significam. 

II – Não atinge, por igual, de 
inconstitucionalidade ao projeto o dispositivo in fine 
do parágrafo único do seu art. 2º. 

Embora o inciso no nº 3 do artigo 11 da 
Constituição de 1891, veda aos Estados como à União, 
prescrever leis retroativas, sempre estenderam efeitos 
a fatos a elas anteriores as leis constitucionais  
ou políticos, bem como, as de organização 
 

judiciária, competências ou processos civis ou criminais. 
Em 1924, quando a lei nº 4.848, de 13 de agôsto, 

com efeito visivelmente retroativo para atingir aos 
revolucionários de julho daquele ano, transferiu da 
competência do júri para a de juiz singular o julgamento 
dos crimes políticos nela referidos os eminentes 
advogados Francisco Morato e Marrey Júnior, 
defendendo seus constituintes, em São Paulo, e o 
obscuro relator, patrono espontâneo dos revolucionários 
de 23 de julho, no Amazonas, clamavam no pretório 
contra o preceito, com fundamento seguro no nº 3 do art. 
11 e nos §§ 15 e 31 do art. 72 da Carta de 24 de 
fevereiro, mas o Supremo Tribunal Federal decidia 
soberanamente “não atentar contra a Constituição 
Federal o dispositivo da Lei nº 4.848, que transferiu do 
julgamento do júri para o de juiz singular os crimes 
políticos ali enumerados, como quando praticados antes 
da mesma lei”. 

Nos Estados Unidos são conhecidos “ex pos 
acto”, as leis que impõem penas retroativas, isto é, 
penas a fatos já passados, ou que aumentam as penas 
para tais fatos (Edward Corwin, La Constitucion 
Norteamericana y su actual significado, 1942, págs. 80-
81: Swisher, American Constitucional Development, 
1943, página 43). 

Para que a lei nova, no regime de 1891, não 
violasse o preceito constitucional, bastava que, nas 
relações de direito privado, não prejudicasse os direitos 
adquiridos, os atos jurídicos perfeitos e as sentenças 
passadas em julgado (João Barbalho, Comentários, 
1902, pág. 42, Aureliano Leal, Teoria e Prática da 
Constituição Brasileira, 1925, pág. 162; Carlos 
Maximiliano, Comentários à Constituição Brasileira, 
1920, pág. 266). 

A Constituição de 1946, como a de 1934, 
refugindo à vexata quoestio da retroatividade das leis, 
limitou o campo de ação da lei nova, a não prejudicar o 
direito adquirido, a ato jurídico perfeito e a coisa julgada. 

A cada passo se diz que as normas de direito 
público administrativo, processual e de organização 
judiciária – são retroativas ou contra elas não se podem 
invocar direitos adquiridos, – a observação é do insigne 
Pontes de Miranda. 

Ora, o que em verdade acontece,  
anota o consagrado constitucionalis- 
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ta, é que tais normas não precisam retroagir, nem 
ofender direitos adquiridos para que incidam desde 
logo. 

O efeito que se lhes reconhece é normal, o efeito 
no presente, o efeito imediato, pronto, inconfundível 
com o efeito no passado, o efeito retroativo, que é 
anormal. Já no direito privado o efeito imediato nos 
deixa, por vezes, a ilusão da retroatividade. O que se 
passa nos deixa, por vêzes, a ilusão da retroatividade. 
O que se passa no direito público é que êsses casos de 
ilusória retroatividade são a regra. (Comentários à 
Constituição de 1946, volume 3, págs. 228). 

Incidindo, destarte, sob a sua aplicação atos ou 
fatos já existentes, como lei política que é, – a do 
projeto está nos moldes da nossa sistemática 
constitucional. 

Não surge em qualquer de seus incisos, à nossa 
indagação, o a que atribuir eiva ou censura face o 
Estatuto vigente. 

Como lei de direito público, disciplinando matéria 
de ordem essencialmente e exclusivamente política, 
não há como vislumbrar na sua incidência relações 
jurídicas que possa concretizar-se em direito adquirido, 
ato jurídico perfeito ou coisa julgada. 

Haverá, porventura, direito adquirido, ato jurídico 
perfeito ou coisa julgada que o projeto venha 
prejudicar? 

Que direito adquirido será êsse de 
representantes de um partido político que alcançou o 
seu registro por meio de fraude, ocultando a 
duplicidade de estatutos e tem, hoje, o seu registro 
cassado, e vedado o seu funcionamento? 

Poderá ser perfeito o ato jurídico que se 
consumou fraudando a própria lei em cuja vigência se 
efetuou? 

Desde os romanos o conceito da boa ética 
jurídica se baseou naquele alto princípio da que quod 
initio vitosum est non poetest tactu temporis 
convalescere. 

No caso em foco, a coisa julgada existe, 
realmente, no acórdão do Superior Tribunal Eleitoral 
que declarou fora da lei o partido que elegeu os 
representantes, cujos mandatos define extintos o 
projeto em apreciação. 

A incidência do projeto, é tôda ela no âmbito das 
relações de direito público, e institui e consubstancia 
normas de ordem constitucional para o cumprimento da 
própria Carta Mágna. 

Está salvo, ao nosso ver, o laço  
constitucional da proposição, e urge, 
 

pela sua elevada finalidade, seja a mesma aprovada. 
Êste é o parecer. 
S.C. – Waldemar Pedrosa. 
 

DECLARAÇÃO DE VOTO 
DO SENADOR ARTHUR SANTOS 

 
I 

 
O parecer do nobre Senador Senhor 

Waldemar Pedrosa sôbre o projeto nº 24 de 1947 
que dispõe quanto à extinção dos mandatos dos 
membros dos corpos legislativos da União dos 
Estados e do Distrito Federal, dos Territórios e dos 
Municípios, eleitos ou não sob legendas partidárias, 
concluiu, textualmente, “que está salvo o laço 
constitucional da proposição e urge, pela sua 
elevada finalidade, seja a mesma aprovada”. 

Data venia, a nossa conclusão é inteiramente 
diversa. 

 
II 

 
Neste passo da elaboração da lei, de tanta 

repercussão na vida política nacional, valemo-nos de 
parecer de que fomos signatários, solicitado, pela 
direção da União Democrática Nacional, de uma 
comissão composta de senadores e deputados 
federais, pertencentes aos seus quadros partidários. 

Cobrimo-nos, assim, com a autoridade 
daqueles juristas, dois dos quais, os eminentes 
senadores Ferreira de Souza e Aloysio de Carvalho 
integrantes desta Comissão de Constituição e 
Justiça e os outros três, os Deputados federais 
Senhores Plínio Barreto, Soares Filho e Afonso 
Arinos, ornamentos de idêntica comissão na outra 
casa do Parlamento Nacional. 

Ainda agora, mesmo em face das 
considerações do nobre relator, ratificamos aquele 
parecer na impugnação à constitucionalidade do 
projeto, transcrevendo-o na íntegra: 

– Pretende o esbôço de projeto que nos foi 
entregue se defina, em lei federal ordinária, os 
diversos casos de extinção dos mandatos legislativos 
federais, estaduais ou municipais, inclusive do 
Distrito Federal, tenham sido, ou não, os respectivos 
titulares, eleitos sob legenda partidária. E,  
alinhando-os engloba os que resultam da  
natureza da investidura (fim da legislatura e  
perda dos direitos políticos), os decorrentes de 
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fatos naturais (morte), os dependentes da vontade 
do titular (renúncia), os de perda expressamente 
previstos na Constituição, art. 48, §§ 1º e 2° e, 
afinal, cria um novo caso cancelamento do registro 
do respectivo partido, por incidência no artigo 141, § 
13, da Constituição. Neste último, a extinção é 
automática, é conseqüência necessária da extinção 
legal do partido, valendo, como documento a 
simples comunicação dêste fato pelo Tribunal 
Superior Eleitoral ao presidente da Câmara ou 
Assembléia interessadas. No fundo, o Tribunal 
Superior fica sendo o juiz da extinção do mandato. 

2. Devendo pronunciar-se sobretudo pela 
constitucionalidade do tal projeto, limita-se esta 
comissão a encará-lo sob o aspecto rigorosamente 
jurídico, mesmo de técnica jurídica, deixando de 
lado qualquer outra consideração jurídica, política 
ou político jurídica. 

 Para isso, divide ela o seu estudo nas 
seguintes partes: 

a) competência da União para legislar a 
respeito, no que entende com os mandatos 
estaduais e municipais; 

b) possibilidade de ser o assunto tratado em 
lei ordinária, ainda no tocante aos mandatos 
federais. 

3. A primeira questão diz respeito ao regime 
federativo, que a Constituição consagrou, definindo 
de maneira precisa mesmo com um certo talhe, por 
evitar os choques entre a União e os Estados-
membros. 

Dedicando-lhe o seu capítulo I, do tít. I, 
separou com nitidez os respectivos campos de ação 
seja no tocante à vida política ou administrativa; 
seja no que tange à tarefa legislativa (art. 5°, XV). 
Fiel ao princípio federativo tradicional estipulou 
claramente a tarefa dos poderes federais, tanto 
explícitos (artigos 5°, 7º, 15, 21 e 38) como 
implícitos (art. 18, § 1°), deixando os não previstos 
aos Estados particulares (art. 18, § 1°), salva a 
exceção do art. 18. 

Quanto à organização de cada um, declarou 
ser assunto da competência privativa dos poderes 
locais com a só ressalva da autonomia municipal 
(arts. 18 e 7° VII). 

4. Nêsse terreno privativo dos Estados 
federados, está o ter Constituição e leis próprias, 
respeitados apenas os princípios constitucionais da 
União (art. 18), os quais estão declarados no art. 7°, VII. 

Ter Constituição própria significa, pelo 
menos um certo arbítrio no organizar o respectivo 
govêrno, com os poderes harmônicos e 
independentes a que se refere o mencionado art. 
7º, VII, "b", criar-lhes os órgãos, prever-lhes a 
composição, estipular as condições de 
investidura, atribuir-lhes as funções, estabelecer 
os direitos e obrigações dos respectivos 
membros, resolver sôbre o prazo de duração dos 
mandatos eletivos, declarar as incompatibilidades, 
definir as hipóteses de perda da investidura, etc. 

5. Conseqüentemente, o dispor sôbre a 
desinvestidura dos titulares de cargos eletivos 
estaduais e municipais, nas hipóteses não 
previstas, expressa ou implicitamente, pela 
Constituição Federal como matéria federal, e 
privativa das Constituições estaduais ou, no que 
entende com os últimos, das leis ordinárias 
estaduais. A União só é possível regular a 
matéria quanto ao Distrito Federal, dado 
competir-lhe elaborar a respectiva lei orgânica 
(arts. 25 e 20). 

6. Não é possível invocar a regra do art. 5º 
XV, 5ª parte, pela qual compete privativamente à 
União legislar sôbre o direito eleitoral, pois aqui 
não se trata mais de direito eleitoral. O campo 
deste é diverso. Abrange ele o conjunto de regras 
disciplinadoras do exercício dos direitos de 
cidadania, desde o alistamento do cidadão e o 
registro dos partidos nacionais até a eleição e a 
proclamação e diplomação dos eleitos. 

Terminado este processo, quer dizer, 
definitivamente diplomados os eleitos, cessa a 
matéria eleitoral e começa a da alçada do direito 
parlamentar. Haverá, aí por diante, não mais 
candidatos, senão senadores, deputados, 
presidente da República, governadores de 
Estado, vereadores, prefeitos, etc., etc. 

O direito eleitoral é predominantemente um 
complexo de regras processuais, pois, salvo no 
tocante às inelegibilidades e aos crimes eleitorais, 
tôda a matéria substantiva está definida nos 
textos constitucionais federais ou estaduais. 

7. A Constituição Federal não desrespeita 
êsse princípio de técnica. Tanto que, ao ter de 
regular as condições de investidura e de perda de 
cargos eletivos federais, não o fez no capítulo 
referente aos direitos de cidadania, e sim na parte 
em que disciplinou a organização dos seus pode- 
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res, como se lê nos arts. 38, parágrafo único e 48. E 
ao fixar as regras substanciais sôbre a capacidade 
política ativa e passiva em todo o País colocou-as no 
capítulo I, do título IV, referente à nacionalidade e à 
cidadania, ai estabelecendo o único caso de perda do 
cargo eletivo federal, estadual e municipal – a dos 
direitos políticos (art. 136). 

8. Conseqüentemente, o Legislativo Federal é 
incompetente para regular a extinção ou a perda de 
mandatos eletivos estaduais e municipais. 

 
II 

 
9. Êste poder também lhe falta no que tange 

aos federais. 
Basta reparar no terreno que pisamos – o da 

organização dos poderes. 
Não há matéria mais tipicamente constitucional. 

Não há assunto mais privativo do texto constitucional. 
Nenhuma das nossas constituições, como 

nenhuma das constituições de qualquer país de 
sistema constitucional rígido, deixa, neste particular, a 
mais ligeira minúcia à consideração do legislador 
ordinário. Somente as constituições organizam e 
regulam e disciplinam a formação e a continuidade 
dos poderes do Estado, bem como a situação e os 
direitos dos respectivos membros. Isso é que é 
verdadeiramente "constituir" o Estado. 

10. A essa técnica atendeu rigorosamente a 
Constituição Federal de 1946: Nos arts. 1º-35 
constituiu a Federação. E nos de ns. 36-128, constituiu 
o Estado Federal com todos os seus órgãos 
fundamentais. Definiu-os, declarou-lhes a composição, 
deu-lhes atribuições claras, fixou as condições de 
investidura dos respectivos membros e não se 
esqueceu de cuidar da desinvestidura, prevendo as 
hipóteses de perda de mandato (art. 48 e seus 
parágrafos) e as de simples supensão (art. 51). 

11. Não falou nem podia falar em "extinção" do 
mandato, pela razão simples de que o mandato não 
se extingue. Enquanto durar a legislatura, há o 
mandato, exercido por êste ou por aquele, pouco 
importa mas há o mandato. Esta palavra não tem, em 
direito público, o mesmo significado que em direito 
privado. Embora se ligue historicamente a êste, traduz 
"cargo, função". Tanto que passo algum da nossa Lei 
Magna alude a mandante e a mandatário, nem atri- 
 

bui ao instituto o caráter contratual do mandato 
privado. 

O cargo, o mandato, a função existem 
independentemente do respectivo titular. Perde-se 
um cargo, perde-se a função, perde-se o mandato, 
mas o cargo, função, ou mandato continua a existir, 
servido por outro ocupante. 

O mandato só desaparece, só se extingue, 
quando se esvaia própria legislatura, E' a linguagem 
seguramente técnica do art. 57, da Constituição. O 
mandato é conseqüência necessária da legislatura. 
Nasce com ela e só termina com ela. 

A própria morte do eleito, se extingue a 
pessoa do titular, não extingue a função, quer dizer, 
o mandato. Êste continua a ser exercido pelo seu 
suplente ou por quem fôr eleito na sua vaga. 

12. Ainda, aí a Constituição obedeceu a uma 
técnica segura. Pois não usa uma só vez, da 
expressão "extinção do mandato". Muito 
cautamente, sempre que teve de regular o 
afastamento do respectivo titular, por qualquer, 
motivo, falou em perda (artigos 48, §§ 1º e 2º e 136) 
expressão que traduz uma conseqüência em 
relação ao ocupante, e nunca ao mandato. 

Trata-se, aliás, de regra que, exige 
interpretação estrita. 

13. À vista disso, nenhuma lei ordinária pode 
criar uma hipótese de perda de mandato, mesmo 
sob o nome impróprio de "extinção". Ou ela é 
prevista expressamente na Constituição, ou a, 
tentativa do legislador ordinário é inconstitucional. 

A matéria só poderia ser razoávelmente 
examinada em face da emenda constitucional. 

Tôda a argumentação do nobre relator gira 
em tôrno da maneira pela qual concebe a ficção 
jurídica da representação do povo ou da soberania 
popular. Não é o povo, diz textualmente o parecer, 
que elege representantes aos cargos legislativos. 
São os, partidos, porque o nosso sistema político é 
o de representação proporcional partidária. 

Ao revés, não foram os representantes de 
partidos políticos que, sob a proteção de Deus e 
reunidos em Assembléia Constituinte, para 
organizar um regime democrático, decretaram e 
promulgaram a Constituição Brasileira – mas, os 
representantes do povo brasileiro, conforme está 
expresso no seu preâmbulo. E já no 
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seu art. 1º proclamaram que os Estados Unidos do 
Brasil mantém, sob o regime representativo, uma 
República federativa em que todo o poder emana do 
povo e em seu nome é exercido. 

Logo, contrariamente ao parecer, não são os 
partidos que elegem seus representantes aos 
cargos legislativos, mas o povo de quem emana 
todo o poder e em cujo nome êle é exercido. 

A ficção jurídica da representação, velha de 
séculos, é a da soberania resultante da vontade 
popular. 

Estas palavras – nós, os representantes do 
povo brasileiro – ensinava Barbalho, consagram o 
mandato e delegação que tiveram os constituintes 
para organizar o novo regime. Para essa alta e 
relevante emprêsa, autoridade e poderes lhes foram 
conferidos pelo Povo brasileiro, isto é, pela Nação 
tôda e agiram em nome dela. 

A carta fundamental não foi organizada, nem 
promulgada pelos representantes de partidos 
políticos, mas pela Nação na sua universalidade, 
em cujo nome os constituintes agiram. 

Essa é a ficção jurídica da representação 
política. A outra, isto é, a de poderes expressos, 
limitados, condicionados, já era caduca quando a 
Revolução Francêsa a prescreveu. 

A representação proporcional ou sistema 
proporcional é processo de escôlha dos membros 
da Câmara dos Deputados, para garantir a 
representação das minorias. 

O próprio artigo 56 da Constituição prescreve 
que a Câmara dos Deputados compõe-se de 
representantes do povo, eleitos segundo o sistema 
proporcional. Êsse sistema proporcional, é pois, o 
processo de eleição dos, representantes do povo. 
Do povo, e não dos partidos. 

Constituído o Parlamento Nacional, a sua 
autoridade dimana da soberania nacional. O regime 
representativo tem na autonomia dos mandatos 
parlamentares o seu traço mais característico: 

Eleitos os representantes do povo cessa a 
ação dos partidos. A prova temo-la no art. 44 da 
Constituição que lhe assegura inviolabilidade no 
exercício do mandato, por suas opiniões, palavras e 
votos. 

Os compromissos partidários são de ordem 
moral. 

Se os cidadãos, eleitos, como quer  
o parecer, fossem mandatários dos  
partidos que os elegeram, a êles pre- 
 

sos pelos laços do mandato, não seriam invioláveis 
por suas opiniões, palavras e votos. Os partidos 
poderiam cassar-lhes o mandato, sempre que as 
suas opiniões, ou palavras ou votos contraviessem 
seus mandamentos. 

Nem sabemos porque, quer o projeto, quer o 
parecer, acordes no argumento de que, 
desaparecido o mandante, cessa o mandato, 
admitem que o deputado ou o senador eleito por 
uma legenda conservem o mandato, nada obstante 
repudiarem o partido que os elegeu, ingressando 
em outro. 

O mais estranho, porém, é que sendo ponto 
central do parecer a doutrina do mandato ou da 
ligação entre mandante e mandatário, permita a 
extinção do mandato mesmo daqueles que não 
forem eleitos sob legendas partidárias. E envolva 
nas mesmas sanções os deputados federais, eleitos 
segundo o sistema de representação proporcional e 
os senadores federais, eleitos segundo o principio 
majoritário. 

 
IV 

 
Ainda muito haveria respigar data vênia, no 

parecer do nobre relator, mesmo no que tange aos 
conceitos de direito adquirido, ato jurídico perfeito e 
coisa julgada, aplicados ao caso atual dos 
parlamentares comunistas, para justificar a 
retroatividade da lei, nos textos do projeto. 

Do que foi expôsto, basta para não aderirmos 
às suas conclusões. 

Lei política, politicamente deverá ser 
apreciada, entendida e votada, disseram seus 
ilustres autores na justificação. Lei eminentemente 
política porque política a sua essência, política o 
seu substratum, política a sua finalidade, repete o 
nobre relator. 

Poderíamos invocar Rui Barbosa, em uma de 
suas lições imorredouras sôbre tese tão sugestiva. 

A defesa de nossas instituições democráticas 
há de fazer-se, principalmente, pelo respeito integral 
de nossa corta política. 

E' mister crear-se aquela consciência 
constitucional, a que se referiu, com inteira 
propriedade, uma das mais brilhantes figuras de 
nossa Câmara dos Deputados. Consciência 
constitucional ou mentalidade constitucional de 
amor à Constituição, respeito aos seus institutos e 
obediência aos seus mandamentos. 
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Lei política, de bôa e verdadeira politica, será 
a que não atente contra os textos constitucionais ou 
viole, flagrantemente, seus preceitos imperativos. 

Vencemos, nesta assentada um caso de 
consciência. 

As nossas entranhadas convicções 
doutrinárias, dentro dos princípios cristãos de 
respeito à dignidade da pessoa humana em que se 
funda, a democracia, como organização jurídica da 
liberdade, são irreconciliáveis com o comunismo, na 
sua expressão ideológica ou política. 

Mas, tendo assumido solenemente o 
compromisso de guardar a Constituição Federal, ao 
ingressarmos nesta Casta, não podemos aceitar um 
projeto de lei eivado de inconstitucionalidade, em 
que pese o respeito que nos merecem os ilustres 
colegas com opinião contrária. – Arthur Santos. 

 
DECLARAÇÃO DE VOTO DO SENADOR 

ETELVINO LINS 
 
Estabelece o projeto nº 24, de 1947, no seu 

art. 1°: 
 
"Extingue-se o mandato dos membros dos 

Corpos Legislativos da União, dos Estados, do 
Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, 
eleitos ou não sob legendas partidárias:" 

a) pelo decurso do seu prazo; 
b) pela morte; 
c) pela renúncia expressa; 
d) pela sua perda, nos casos dos §§ 1° e 2° 

do art. 48 da Constituição Federal; 
e) pela cassação do registro do respectivo 

partido, quando incidir no § 13 do art. 141 da 
constituição Federal; 

f) pela perda dos direitos políticos. 
Dispõe ainda, no art. 2°: 
"Nos casos, das letras e e f do art. 1º, as 

Mesas dos Corpos Legislativos, a que pertencerem 
os representantes, declararão extintos os mandatos". 

Não examinarei o projeto sob qualquer  
dos aspectos por que tem sido êle apreciado  
até agora. Não discutirei, por enquanto, se está de 
acôrdo, ou não, com o texto e o espírito da Constituição, 
o principio estatuído na letra "e" do art. 1º, 
 

isto é, a extinção automática do mandato legislativo 
em relação a representante de partido político cujo 
registro seja cancelado com fundamento no § 13 do 
art. 141 da Lei Fundamental. 

Quer me parecer, antes de tudo, e acima  
 tudo, é que o projeto, regulando a forma pela qual 
será declarada a perda ou extinção do mandato, 
envolve matéria de competência exclusiva de cada 
câmara legislativa, ou seja, matéria de Regimento 
Interno, fora da órbita, portanto, do Congresso 
Nacional. 

"O projeto de lei, que ora se apresenta à 
deliberação do Senado – dizem os seus autores – tem 
a finalidade de, exemplificando os casos admissíveis 
de extinção dos mandatos, regular a forma pela qual a 
sua declaração é externada ou publicada, dando-se, 
assim, cumprimento à Constituição". 

Há, a nosso ver, evidente equivoco por parte 
dos autores dai proposição. Não é da competência 
apenas de cada Câmara a que pertença o 
representante, declarar a perda do mandato nos casos 
previstos pela nossa Carta Política. É da sua 
competência também – e competência exclusiva – 
regular a forma de execução dos preceitos 
constitucionais que cominam aquela sanção. 

Quando a Constituição estabelece que "a 
infração do disposto no artigo 48, ou a falta, sem 
licença às sessões, por mais de seis meses 
consecutivos, importa perda do mandato declarada 
pela Câmara a que pertença o deputado ou senador 
mediante provocação de qualquer dos seus membros 
ou representação documentada de partido político ou 
do procurador geral da República" ou quando 
estabelece que perderá, igualmente, o mandato, o 
deputado ou senador cujo procedimento seja 
reputado, pelo voto de dois terços dos membros de 
sua Câmara, incompatível com o decoro parlamentar, 
deixou, é óbvio, a cada uma das Câmaras, a 
competência, exclusiva de traçar as normas 
disciplinadoras ou reguladoras da aplicação de tais 
preceitos. 

O Senado traça essas normas em relação aos 
senadores a Câmara em relação aos deputados cada 
assembléia, enfím, em relação aos seus 
componentes. Dentro dos limites constitucionais, como 
salienta Carlos Maximiliano, "é ampla a faculdade re- 
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guladora outorgada a cada uma das Câmaras" 
(Comentários à Constituição, n.º 254), Respeitadas as 
restrições da Lei Básica, poderá a Câmara dos 
Deputados exercer a sua atribuição reguladora como 
quiser e entender; poderá o Senado exercê-la, por seu 
turno, como bem lhe aprouver. Poderá a Câmara 
prescrever determinado rito processual, para a 
declaração da perda ou a extinção do mandato; poderá 
o Senado adotar rito processual diferente. 

Dir-se-á que daí resultarão critérios diversos, em 
se tratando de casos que deveriam ser disciplinados de 
maneira uniforme. 

Não há, porém, por onde fugir a êsse 
inconveniente, ante o princípio da autonomia de cada 
Corpo Legislativo. 

Cabe aqui a lição de Carlos Maximiliano, a 
despeito de não constituir ela novidade: "Nenhum 
poder estranho a uma Assembléia toma parte na 
elaboração do Regimento Interno". (Obra citada nº 
254). 

Como admitir, pois, que o Congresso Nacional, 
com a sanção do presidente da República, exerça 
atribuições da competência exclusiva de cada ramo do 
Legislativo Federal? Como adimitir que o Senado 
participe da elaboração da Lei Interna da Câmara dos 
Deputados e vice-versa? Como admitir, o que é mais 
grave – e essa seria a hipótese do projeto número 24 – 
que o Poder Executivo venha a participar da mesma 
elaboração, através da sanção ou do veto? 

"Regra sempre foi, em matéria de privilégios 
parlamentares – diz Rui – a de que cada uma das 
Câmaras componentes do Poder Legislativo tem em si 
mesma a magistratura da sua dignidade e a proteção 
dos seus direitos" (Comentários à Constituição 
Brasileira. Vol. II pág. 46). 

Encerrado o processo eleitoral, com a 
diplomação definitiva dos eleitos, começa a alçada do 
direito parlamentar. Daí por diante, "o juiz dos 
representantes da Nação nas duas Câmaras, é a Casa 
do Congresso a que cada um dêles pertencer", como 
salienta ainda o grande Rui, para logo acrescentar: 
"Cada ramo do Poder Legislativo julga soberanamente 
das questões que interessam ao mandato, seu 
exercício, sua extinção voluntária ou acidental (Obra e 
volume citados, pág. 46). 

A matéria contida no projeto é,  
pois, da competência exclusiva de ca- 
 

da uma das Câmaras, na esfera federal, e cada corpo 
legislativo, Estados e municípios. À União só é 
possível regular a matéria quanto ao Distrito Federal, 
ex-vi do que dispõe o art. 25 da Lei Fundamental. 

Não envolve, aliás, o nosso ponto de vista, 
qualquer novidade. Todos ou quase todos os 
regimentos internos sempre traçam as normas 
reguladoras que ora se pretende adotar em lei federal 
(Regimento Interno da Câmara dos Deputados do 
1934, art. 94; Regimento Interno da Assembléia 
Nacional Constituinte, art. 4º; Regimento Interno da 
Câmara dos Deputados, recentemente aprovado, art. 
106). E o próprio projeto de resolução nº 7, dêste ano, 
que reforma o Regimento Interno do Senado, já 
impresso em avulsos, por sinal para discussão e 
aprovação da Casa, foi de uma precisão extraordinária 
ao regular os casos de perda ou extinção dos 
mandatos. 

Transcrevemos aqui alguns dos seus principais 
dispositivos: 

Art. 27. As vagas, no Senado Federal, 
verificar-se-ão: 

a) por falecimento; 
b) pela renúncia; 
c) pela perda do mandato. 
Art. 27. O senador perde o mandato: 
I – por infração do art. 48 parágrafos 1º e 2º da 

Constituição Federal; 
II – por procedimento incompatível com o decoro 

parlamentar; 
III – em conseqüência da perda dos direitos 

políticos (Const. Federal, art. 135, § 2º). 
Art. 35. A renúncia do mandato deve ser dirigida, 

por escrito, à Mesa com firma reconhecida, 
independente de aprovação do Senado, mas sòmente 
se tornará efetiva depois de lida no expediente e 
publicada no Diário do Congresso Nacional. 

Art. 36. Salvos os casos de vagas por 
falecimento ou renúncia, qualquer outro caso de 
extinção do mandato do senador dependerá sempre, 
para os fins de convocação do suplente ou de eleições, 
de pronunciamento do Senado. 

No projeto de Reforma do Regimento Interno do 
Senado, como acabamos de ver vamos encontrar 
todos os casos previstos na proposição ora submetida 
ao exame da Comissão de Constituição e Justiça, 
exceto aquêle que se refere à extinção automática do 
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mandato por fôrça do que se acha previsto no § 13 do 
art. 141 da Lei Fundamental. 

Em conclusão:  
Pelos fundamentos expostos, manifesto-me 

contra o projeto.  
Nesta oportunidade, quero fazer, porém, uma 

declaração peremptória; sou inteiramente favorável, à 
idéia de uma emenda constitucional que, dirimindo as 
dúvidas da interpretação, defina, de modo expresso 
os efeitos do cancelamento do registro do partido 
político quanto aos mandatos dos seus 
representantes nos corpos legislativos.  

Essa a convicção sincera, não de um jurista, 
que não me tenho em tão alta conta, mas de um 
simples bacharel em direito, que coloca a 
Constituição da República – da qual foi um dos 
signatários – acima, muito acima das suas idéias 
políticas e das divergências profundas e 
irreconciliáveis que o separam das doutrinas 
totalitárias.  

Sala das Comissões, em 11 de setembro de 
1947. – Etelvino Lins. 

 
VOTO EM SEPARADO DO SENADOR AUGUSTO 

MEIRA 
 
Já tenho manifestado, de maneira explicita, o 

meu pensamento na compreensão legítima do 
dispositivo constitucional do art. 141, § 13. 

Êste artigo veda de modo absoluto a 
organização, registro, existência e funcionamento de 
partidos totalitários, entre nós, como sejam partido 
integralista, comunista, nazista ou fascista. A nossa 
Constituição democrática não podia permitir a 
existência de tais partidos, todos êles propugnadores 
da ditadura e conseqüentemente incompatível com a 
vida democrática do País. Dou portanto o meu inteiro 
apôio ao projeto de lei nº 24, de 1947, apresentado 
pelo Doutor Ivo de Aquino. Por isso mesmo dou o meu 
assentimento ao parecer do Senador Pedrosa, relator 
do dito projeto. S. Ex.ª demonstra de maneira perfeita 
a procedência do projeto e sua constitucionalidade. O 
projeto nada mais faz do que interpretar os incisos 
constitucionais, detalhando a sua inteira 
compreensão.  

As objeções contra êle levantadas não têm 
procedência. Não se trata de fato de uma lei  
que vai inventar modo ilegítimo de invalidar mandatos 
de quem quer que seja; o projeto 
 

caminha par e passo com a Constituição reduzindo a 
visão clara, o alcance dos próprios dispositivos 
constitucionais. Quanto à extinção de mandatos no 
caso de morte isto só pode causar reparo a quem não 
tenha noção precisa dos efeitos jurídicos que 
dimanam da morte de alguém, coisa esta tomada 
sempre em consideração pelas leis de qualquer 
espécie por isso que a morte, como o nascimento, 
como a idade, são fatos naturais de que se originam 
efeitos jurídicos diversos que nenhum legislador pode 
esquecer.  

Quanto à renúncia, é certo que se tem 
disputado sôbre os seus efeitos mas é precisamente 
para dar clareza e precisão ao assunto que êle foi 
tomado em consideração. Já em referência aos 
membros das Comissões e princípio aceito que 
nenhuma objeção pode ser contraposta ao desejo 
manifestado de renunciar. Não podia ser de outro 
modo. Nem o interêsse público lucraria coisa 
nenhuma em ter a seu serviço alguém sob 
constrangimento.  

Só não seria admissível se se pretendesse 
impor a renúncia, o que se não dá, quando ela é uma 
solicitação da parte interessada. 

Quanto aos outros dispositivos do projeto estão 
todos eles, um a um, fundamentados nos preceitos 
constitucionais. O art. 48 determina os casos em que 
o mandato deixa de existir em relação aos senadores 
e deputados legalmente eleitos. São casos taxativos, 
aplicáveis a circunstâncias especiais em que possam 
incorrer o legalmente eleito e só se refere êste 
dispositivo aos que exercem legalmente o mandato.  

O caso da letra, em tôrno do qual a chicana e a 
demagogia se tem esgotado, funda-se 
peremptòriamente na própria Constituição art. 141, § 
13.  

E' o caso maior e mais grave de impossibilidade 
de exercer mandato, E' o caso vital de inexistência de 
mandato. De fato, vedando a Constituição a 
existência de partidos totalitários, é claro que a 
violação dêsse preceito importa no efeito máximo de 
nulidade absoluta de pretensão de quem se julgasse 
com direito de representar a Nação, alegando uma 
investidura formalmente ilícita, viciosa, proibida pela 
Constituição. Mesmo que não houvesse vedação 
anterior, ao tempo da  
eleição ilegal, a Constituição posterior  
prevaleceria, visto como se trata de matéria de 
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direito público e é sabido que as constituições 
automàticamente desautorizam, revogam tudo que, 
na legislação anterior, se lhe viesse contrapor. 
Acontece, porém, que no caso a Constituição nada 
mais fez do que corroborar, aceitar e 
constitucionalizar uma vedação que já existia em leis 
anteriores. As leis de 28 de maio de 1945, art. 114 
de 14 de maio de 1906, se reportando à Constituição 
então vigente, vedavam terminantemente a 
existência de partidos totalitários. São leis 
imperativas, obrigatórias, desde já. Nessas 
condições a impossibilidade de tais partidos entre 
nós é anterior. 

As eleições que se fizeram ou deviam fazer-se 
sob seus auspícios não podiam dar lugar a 
intromissão de partidos de existência proibida. Tudo 
que se fizesse contravindo a êsse dispositivos era 
uma desobediência à lei uma violação formal a um 
preceito obrigatório. Por isso mesmo o registro que 
se fez do partido comunista ilegalmente obtido, foi 
anulado por acórdão do poder competente, 
restaurando a integridade e dignidade da lei. 

A alegação que se tem feito com tanto alarde, 
de que os deputados e senadores são 
representantes do povo tem um caráter meramente 
demagogico, desprovido de todo fundamento. E' 
sabido que em face de nosso direito constitucional e 
daquelas leis acima referidas não é eleitor quem 
quer. Não é candidato quem quer. A lei estabelece 
um complexo de preceitos e condições iniludíveis em 
relação às eleições e aos partidos dentro dos quais a 
lei disciplinou a manifestação legítima do voto 
popular: Isto decorre de todos os artigos da lei, do 
seu propósito vemente de dar às eleições um caráter 
de rigorosa legitimidade. Votos dados a pessoas que 
se não podem candidatar são votos nulos de 
nulidade absoluta juris e de jure. Essa nulidade é 
absolutamente insanável. A existência de partidos 
organizados e disciplinados pela própria lei entra na 
sistemática das eleições. "A figura do partido político, 
no ensinamento de Giácomo Perticone, entra na 
dogmática jurídica, tomando parte no plano 
normativo onde se acham ilustrados pela ciência  
do direito o Estado o Governo, a Administração". 
Sem partidos não há representação popular.  
Tudo isso se fez sàbiamente, para que na legislação 
democrática não pudesse, de modo ne- 
 

nhum, influir as vocações invertidas de partidos 
totalitários. 

Do mesmo modo pensa Emílio Grosa em Lo 
Stato Democrático quando diz: "Deve-se persuadir 
que a subsistência e o progressivo desenvolvimento 
do Estado democrático são confiados, mais que a 
garantia constitucional, ao trabalho vigilante dos 
cidadãos e, de modo principal, aos partidos políticos" 

"Nenhuma constituição democrática moderna 
pode ser compreendida e estudada quando se esquece 
a ação dos partidos políticos. A existência dêstes é o 
maior sinal do Estado moderno, de que é necessário 
pressuposto; a ação conciente que êstes exercem na 
vida política e social indica o grau de desenvolvimento 
e de maturidade do Estado" (pág. 282). 

E' fácil de ver que não é só o artigo 48 que se 
ocupa da extinção de mandatos, mas também e 
principalmente, de um modo geral, preliminar e 
absoluto, o art. 141, § 13, da Constituição e os 
dispositivos solenes das leis eleitorais anteriores. Só 
há uma diferença: nos casos do art. a perda só se 
efetiva quando aquelas hipóteses configuradas se 
verificaram, atingindo os que foram legalmente 
eleitos. No caso do art. 141, § 13, e arts. 114 e 26 
das leis anteriores de 45 e 46, essas perda tem um 
carater generalizado e absoluto. Deflui da vedação 
legal. E' uma conseqüência irretorquível dessa 
redação; é um efeito consubstancial, intrínseco e 
imanente da Constituição. E' a própria vedação, 
fulminando o seu violador. Tais mandatos, quaisquer 
que tenham sido os caminhos de sua obtenção, são 
nulos, por isso que ilegais são ilícitos e por isso 
insubsistentes. São até delituosos. Tais mandatos 
não são possíveis e não deviam existir Não 
existiriam se as leis fôssem respeitadas. Se êles 
aparecem, apesar da vedação ilegal, não podem 
prevalecer. De outro modo, a ilegalidade destruiria os 
preceitos legais. Isso não é admissível e ninguém 
jamais poderá afirmá-lo. Seria uma aberração 
sustentar o contrário. Tais mandatos seriam 
delituosos e daí o clamor público que os persegue. 

A extinção dos mandatos já é um fato, uma 
resultante da própria Constituição e das leis vigentes 
anteriorres a ela. E impossível a coexistência de tais 
mandatos e a atuação legal. O projeto Aquino 
verifica o fato e o declara para que o preceito 
constitucional seja cumprido, respeitado e 
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tenha eficiência prática. Constitui defesa 
indispensável das determinações de nossa ordem 
jurídica menosprezada, iludida, afrontada. Os 
poderes públicos são os guardas da vida 
constitucional. 

As leis não podem ser ignoradas e, quando o 
Partido Comunista entendeu organizar-se e 
concorrer às eleições, sabia ou devia saber que 
estava agindo contra determinação legal. Não podia 
agir de boa fé. Quando agisse, o caso era de tal 
ordem que isso de nada lhe valeria. A Constituição 
brasileira é, por princípio, infensa aos partidos 
totalitários e no caso, ao Partido Comunista. Veda a 
sua existência in limine e o considera ab initio, do 
plano, inadimissível e prejudicial. Não discute, 
condena desde logo, como um imperativo da 
conscitência in limine e o considera ab ini há 
também preceitos de rigor matemático, Ihering dizia 
que nesse terreno do direito há princípios tão firmes, 
como o movimento dos astros em suas órbitas. A 
democracia é um regime em que o poder público 
confia na capacidade dos indivíduos no valor integral 
dos seres humanos Dá-lhes inteira liberdade de ação 
e lhes permite tôda espontaneidade, menos, apenas, 
a possibilidade de delinqüir. E' um regime de 
liberdade para o bem e de sagração dos valores 
humanos. Na opinião de grandes pensadores 
constitui mesmo um ideal a possibilidade da humana 
perfeição, mesmo quando outros possam vacilar. 
Assim pensam entre outros Euchen na Alemanha, 
Fouillée na França, Leslie na Inglaterra. O Estado – 
um aparelho ao serviço do bem estar coletivo – tem  
uma valor instrumental. Daí o regime das 
constituções e autolimitação do poder. Daí o anseio 
de perfeição na vida orgânica do Estado 
democrático. Os regimens totalitários têm como 
ponto cardial a implantação da ditadura; sistema tão 
absolutamente incompatível com a democracia de 
como a existência de ângulos retos que tenham um 
dos lados coincidindo com a hipotenusa, ou oposto 
aos catetos. A democracia e o totalitarismo 
comunista importam em dois mundos opostos como 
está consignado, de modo explícito e verdadeiro, na 
própria constituição russa. Há uma antinomia 
fundamental. 

Como dizia Alfredo Mendizabal, "em face  
do comunismo, a liberdade pessoal corre novos 
riscos. Não basta proclamá-lo, é preciso organizá-la 
 

e em primeiro lugar querê-lo sinceramente, não só 
para si próprio mas também para o próximo". "O 
contágio dos métodos totalitários, diz êle ainda, é. 
mais vasto e profundo do que se pensa. Ganha, 
muitas vêzes, as camadas da sociedade que se 
julgaria não estivessem expostas à absorver-lhes o 
veneno. 

Foi atendendo a esta situação do mundo em 
que os despotismos da direita e da esquerda 
pretendem fazer reviver os velhos métodos 
inumanos de épocas passadas, as atitudes 
mitológicas, no dizer de Alfredo Kerner, que a nossa 
Constituição, alerta, tomou medidas defensivas, 
eficientes, capazes de preservar as nossas tradições 
e instituições de liberdade, em que os direitos do 
homem têm merecida primazia. A nossa 
Constituição, previdente, aproveitou os sábios 
dispositivos já vigentes nas leis de 1945 e 1946. 

Le Conte Du Nouy nos diz que "o pecado 
original de que fala a escritura podia ser interpretado 
como uma autora da consciência humana no ser 
ainda primitivo". Esta fábula do paraiso perdido pelo 
próprio homem, diz êle, tem um poder simbólico 
prodigioso. Nestas palavras está todo o drama 
humano, expresso em síntese jamais excedida. O 
senhor concedeu ao primeiro homem a liberdade de 
usar de todos os frutos do paraíso, em redor. Fêz, 
porém, uma vedação formal. A sua violação, pela 
desobediência, deu lugar a castigo inevitável. Os 
efeitos da vedação tem caráter automático e 
inexorável. 

A democracia brasileira permite a todos a 
liberdade de bem agir, de colaborar na grandeza 
ascencional da Pátria; veda, porém, de maneira 
consciente, desperta de ruinosa infensão a orgânica  
democracia do País. A violação dêsse preceito 
supremo importa na perda de tôda pretensão que 
valha por um desprêso ao dispositivo constitucional. 
E vedada a ação perniciosa de partidos 
incompatíveis com a democracia que se funda na 
variedade de partidos legítimos, divisão de poderes, 
respeito aos direitos fundamentais do homem, 
autolimitação de poderes. 

A idéia manifestada por alguns referente a 
uma diferenciação entre situação eleitoral e 
parlamentar, não tem procedência. A lei eleitoral tem 
âmbito nacional, prevalece para todo o País e não se 
pode falar em situação parlamentar, senão entre par- 
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lamentares que legalmente o sejam e não em 
relação a pessoas intrusas que não podem gozar de 
tal situação porque nunca legalmente tiveram. Os 
intrusos não se podem incluir no caso. 

Quanto à autonomia dos Estados, é absurdo 
supor que êstes escapem aos princípios das leis 
eleitorais de amplitude nacional e de competência 
privativa da União. Nem podem, de modo nenhum, 
organizar-se sem respeitar o preceito estabelecido 
no artigo 141 § 13, da Constituição que é atualmente 
o ponto de apôio máximo de defesa de nossa 
organização nacional em face de qualquer ditadura. 
Os Estados que fizessem o contrário estariam 
ferindo grosseiramente a Constituição.  

Não se trata de uma questão meramente 
regimental, nessa verificação de extinção, de 
mandatos ilegalmente obtidos. Trata-se de matéria 
de capital importância na defesa do regime. Nem os 
regimentos são incompatíveis com as leis a que se 
devem conformar, harmonizar e obedecer. Os 
regimentos não podem ferir nem omitir efeitos 
decorrentes da lei a que se filiam, em que se 
inspiram e a que devem dar atuação paralela. 

A perda e extinção de mandatos não 
dependem só de regulamentos. Dimanam da 
Constituição e da lei regulamentar que a desdobra e 
torna prática a sua atuação. Em um único caso as 
Casas do Congresso têm atuação mais ou menos 
livre de acôrdo com o seu próprio sentir. E' quando 
se trata de falta de decôro por parte dos senadores e 
deputados. A casos tais, é que se refere Ruy 
Barbosa quando diz que o poder legislativo tem em 
si a magistratura de sua dignidade e proteção. A 
Constituição dá uma faculdade de eliminação nêsse 
caso O seu caráter é opinativo, do entender das 
casas do Congresso, Senado ou Câmara a que 
pertence o membro a ser eventualmente excluído. 
Nos outros casos a extinção do mandato é 
consequência forçada, imperiosa, automática, 
compulsória, da de determinação constitucional, 
desdobrada na lei regulamentar. O Congresso não 
tem arbítrio para burlar o preceito constitucional ou 
legal e fazê-lo seria prevaricar. 

Os regimentos têm de forçadamente  
se adaptar a tais determinações E' ainda de pôr 
em relêvo que Ruy Barbosa doutrinava em um 
tempo em que as situações eleitorais e congres- 
 

 

sionais ficavam ao aprêço exclusivo dos Congressos. 
Atualmente os regimentos não podem esquecer sem 
falta grave o imperativo do art. 141 § 13, nem fazer 
vista grossa sôbre êle. Seria inonimável que o caso 
mais grave de impossibilidade de ser eleito e de 
representar o País, escapasse, de cócoras, ao 
âmbito regimental, escapasse à fulminação melhor 
caracterizadora da defesa constitucional 
estabelecida entre nós. Seria aberrante que tal 
dispositivo não tivesse, como tem, um caráter de 
vanguarda, de generalidade absoluta na amplitude 
da vida nacional. Um êrro ou deficiência ou descuido 
regimental não podem revogar a constituição, toldar 
a sua nitidez solar prevalente, em todo o caso, como 
a lei regulamentar visada pelo projeto que o 
estabelece e proclama. 

Já temos feito sentir e repetimos que extinção 
de mandatos, nos casos do art. 48, se refere a 
representantes legítimos, representantes que 
legalmente o sejam, sôbre cuja investidura legítima 
não existe dúvida. No caso de violação do art. 141, § 
13, a perda do mandato, ilegalmente obtido, é um 
imperativo preliminar e absoluto, de absoluta 
generalidade de âmbito nacional. E' a própria razão 
da lei. 

Em face das tendências totalitárias dos últimos 
tempos, dos regimes de ditadura que já nos levaram 
a guerras cruéis, as democracias, no dizer de Alfredo 
Stern, são obrigadas a defender-se. Foi o que fez a 
nossa Constituição. A lei tem de o por em relêvo, em 
destaque, dando vida prática ao dispositivo da lei 
maior. O regimento não pode omitir, nem contradizer, 
nem deleitar-se em confusões incríveis para chegar 
a uma decepção espetacular. 

Teríamos, então, chegado ao "êrro metódico" 
a "apologia da falsidade", na frase incisiva e modelar 
de Stern ou àquela "mentira vital" que encontrou em 
Nietzsche Vaelinger, Sheller e em personagens de 
Ibsen as mais escuras apoteoses. 

Acontece, entretanto, que a existência do 
Estado, a sua vida objetiva, no caso a democracia, 
não constam no dizer de Kelsen senão da validade 
das normas legais que formam a sua existência 
específica. 

O Estado vale o que vale o seu direito.  
O art. 141, § 13, da Constituição pensado, epidemia 
de ditaduras de todos os totalitarismos que 
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perturbam o mundo e que na opinião de Luís Marilio, 
faz mancha de óleo, cobrindo muitos países da 
Europa, entre os quais a Rússia, onde no sentir de 
Marzebal domina "uma mitologia corruptora, 
impregnada de uma mística de violência e de ódio, 
putrefazendo o coração da Europa e minando o 
terreno da democracia, ameaçando o mundo de 
amanhã". 

Benito Mussolini blasfemava dizendo 
pùblicamente que o fascismo tinha por objetivo 
destruir os princípios de 89, consagradores  
dos direitos do homem. Outra coisa não  
pensa Stalin, jugulando a Rússia, forcejando  
pela implantação de uma ditadura, não sòmente 
russa, mas de caráter mundial, arruinando aquêles 
mesmos princípios, de liberdade e dignidade 
humanas. 

Não podíamos continuar de olhos fechados a 
tão bruta evidência. 

Emery Reves nos diz: "Era claro para todo 
homem possuir dos sentidos da vida, do ouvido e 
da compreensão, que as concepções totalitárias 
visavam a destruição dos poderes democráticos, 
e a dominação do mundo. Diz ainda "uma das 
maiores tragédias de nosso tempo foi não terem 
as nações e os govêrnos democráticos percebido, 
que uma luta política gigantesca está se 
processando, luta da qual a guerra militar é 
apenas um sintoma". Daí aconselhar êle, como 
de importância capital, o estabelecimento do 
princípio de guerra legal, como um instrumento 
de polícia democrática. 

Segundo êle, não podemos vencer sem 
convicções (eu preferia dizer, convencer) e só há 
uma prova de verdadeira convicção – o desejo de a 
divulgar. 

As leis de 1945 e 1946 viram e preveniram. A 
Constituição as consagrou e só necessita de 
defensores. 

Já tinha escrito quanto fica exposto, quando  
me veio ao conhecimento o parecer do eminente 
ministro Eduardo Espinola. Não se tratasse de  
um nome respeitável, e grandemente festejado, 
deixaria de prosseguir. O eminente jurista depois  
de quase aceitar como bons o projeto e o parecer  
do Senador Pedrosa, entendeu volver a direito e 
colocar-se em ponto de vista contrário. A nova atitude 
de sua enérgica opinião chegou a êste resultado 
inesperado: a violação da lei cria uma situação de 
legalidade. O defensável não é a lei, que estabeleceu 
um determinado principio, vedando a orga- 
 

nização, a existência, o funcionamento de partidos 
totalitários, porque o que é defensável é a violação 
da lei, o defensável é o conjunto de atos legais, que 
deram lugar à existência de representantes da 
Nação, apesar das proibições reiteradas a 
semelhante resultado. Segundo êsse parecer os 
eleitos legalmente podem perder o mandato em 
certos casos; os eleitos ilegalmente, violentando a 
vontade soberana da Nação, não o perderiam, E, 
francamente espetacular. 

O nobre jurista, vendo apenas os casos de 
extinção de mandatos, estabelecidos no art. 48, 
esqueceu que isto se refere e só se pode referir, a 
quem tem mandatos legais, através de partidos 
legais, a quem foi eleito obedecendo às prescrições 
variadas das leis para regularidade das eleições. 
Esquece que a Constituição e as leis, vedando a 
existência de determinados partidos, impunham, por 
isso mesmo, que tais mandatos não pudessem 
existir; inpunham obediência e conseqüentemente 
criavam automàticamente eleitos radicais a essa 
desobediência. O artigo 141, § 13, da Constituição, 
em conjunto com as leis eleitorais, estabelece, desde 
logo, o caso mais generalizado de nulidade, extinção 
e inexistência e impossibilidade de mandatos, cuja 
obtenção se realizou por uma violação formal dos 
preceitos legais. O parecer do emérito jurista não 
tem a menor procedência, e, juridicamente, são 
inócuos os seus propósitos. 

Vejamos, mais de perto, a significação do 
parecer do eminente jurista.  

Começa dizendo que, à primeira vista, lhe 
pareceram bons, o projeto e o parecer do Senador 
Pedrosa. E' uma excelente confissão, pois sabemos 
que as primeiras impressões são, por vezes, as mais 
leais, justas e livres de prevenções. Em todo o caso 
S. Excelência diz ter sido salteado de dúvida e se 
entregando a melhor estudo tomou posição contrária. 
Nesta nova atitude, ainda faz uma contra reserva 
achando e confirmando, após estudo, que tudo está 
bom e em boa técnica. 

Só um ponto não estava bem, o referente à 
letra E. Sua Exª. entra na modificação do seu 
pensar. 

Diz que seria ilógico ficar só naquele 
dispositivo e não introduziu outros casos que 
exemplifica: 

1º Quando o deputado ou senador muda de 
partido. 

2º Quando o partido legal deixa de existir, se 
dissolve ou desaparece. 
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Data vênia, o ilogismo está no parece. Em 
primeiro lugar, porque, se no dizer de S. Ex.ª, os 
eleitos não representam os partidos, não há 
motivos para que percam os seus mandatos 
legais obtidos através de partidos legalmente 
organizados que apresentaram suas 
candidaturas. Em segundo lugar, êsses motivos 
de perda ou extinção de mandatos é que não 
estão na Constituição. Esta não julgou de bom 
alvitre fulminar o mandato legalmente obtido, pelo 
eventual desacôrdo do eleito com o partido que 
abandona, para passar a outro partido também 
legal. Também a Constituição não determinou a 
perda de mandato, em face do desaparecimento 
de um partido legal, que dissolvesse. Aqui, é que 
seria absurdo estender a atuação do projeto. 
Demais, se tal extensibilidade fôsse justa e 
razoável, não havia porque impugnar o caso da 
letra E. Se o parecer aconselhou o mais, como 
uma necessidade lógica, não podia impugnar o 
menos. E, se êsse menos não pode ser, no falso 
entender do parecer, êsse mais, êle sim, é que 
não pode ser, porque, aí é que a Constituição não 
previu. 

Passemos, agora, a examinar afirmação 
imprudente de que a Constituição não previu o 
caso da letra E. Previu sim. E' o caso da grande 
previsão, de generalidade absoluta. A 
Constituição fez uma redação formal. A proibição 
de partidos totalitários constitui, por assim dizer o 
grande pótico na arquitetônica de nossa Carta 
Constitucional. O art. 141, § 13 da Constituição 
criou a democracia, consciente dos perigos que a 
ameaçam, criou a democracia vigilante e em 
guarda Instituiu a defesa legal. Vedações 
semelhantes fez a Constituição, proibindo e 
vedando: a demissão de magistrados, de 
professores, a eleição de estrangeiros, a 
cobrança de impostos deferais pelos Estados, a 
desigualdade de tributação, a cobrança de 
impostos sem lei que os estabeleça a aplicação 
de penas, sem lei anterior, a pena de morte, etc. 
A Constituição contém um sem números de 
vedações que denotam, desde já, a previsão 
expressa dos fatos que consigna. 

Vê-se, portanto, que a proibição e vedação de 
partidos totalitários e seu funcionamento é coisa 
absolutamente prevista e pode se dizer que constitui 
a previsão maior e a caracterização mais significativa 
da democracia restaurada entre nós. Podia  
dizer com Jourez: "é a novidade magnífica e 
 

comovedora, a novidade heróica, com a substância e 
a fôrça dos séculos". 

O parecer caiu em grosso equivoco deixando 
de polarizar pelas indicações do art. 48. Ali a 
Constituição havia de especificar admitindo a 
possibilidade eventual de perda de mandatos em 
relação a quem estivesse legalmente eleito e 
representando a Nação. Quis evitar abusos e 
motivos de suspeição por parte dos representantes 
da Nação. Teria de especificar. 

Em relação aos partidos totalitários visados pelo 
artigo 141 parágrafo 13 não havia nada a especificar, 
porque todo o conjunto era vedado e impossível de 
subsistir. Aí houve uma previsão global, preliminar, 
completa e absoluta. Tudo que se pudesse fazer contra 
a vedação legal, seria nulo de pleno direito, sem 
conseqüência jurídica de qualquer natureza. Absurdo 
seria que a ilegalidade tomasse o lugar da lei. 

Assim a letra E do projeto Aquino se radica na 
própria Constituição e lhe dá vida concreta e 
eficiente. 

O parecer, portanto, sempre escolatório e 
duvidando da própria dúvida, traz em seu seio a 
demonstração completa de sua  improcedência e de 
sua vacuidade jurídica. 

Não se tratasse de tão alto nome, seria o 
caso, diante de semelhantes estravagância lógica, 
dizer com o poeta: "Riguarda e Passa". 

Por êsses motivos e outros que já tenho 
dispendido publicamente, subscrevo por completo o 
parecer eminentemente jurídico, seguro, minucioso, 
patritióco do eminente Relator Exmo. Sr. Senador 
Waldemar Pedrosa. Dou consequentemente o meu 
apôio ao projeto apresentado ao Senado pelo 
Senador Ivo d'Aquino, cuja natureza é de tal ordem a 
não comportar reservas e muito menos vacilações 
estéreis e subterfúgios vulgares. 

Rio de Janeiro, 13-30 de setembro de 1947. – 
Augusto Meira. 

 
DECLARAÇÃO DE VOTO DO SENADOR CARLOS 

PRESTES 
 
Sôbre o projeto em discussão, conhecido sob o 

nome de seu primeiro signatário, Senador Ivo d'Aquino, 
já se pronunciaram as vozes mais autorizas do País,  
no que tange com o problema da constitucionalidade  
das leis. Em primeiro lugar é de assinalar a decisão  
do 3º Congresso Jurídico Brasileiro, reunido na  
Cidade do Salvador, que, em sessão presidida pelo 
Profesdro Calmon, aprovou a tese do Depu- 
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sor Pedro Calmon, aprovou a tese do Deputado 
Nelson Carneiro, da inconstitucionalidade de 
qualquer solução, legislativa ou jurídica, que 
considerasse decorrer da cassação do registro, de 
um partido político a extinção dos mandatos dos 
parlamentares, porventura eleitos sob a legenda 
daquele partido. Essa resolução do congresso de 
juristas brasileiros, aprovando o voto do relator da 
tese, desembargador Bianco Filho, Presidente do 
Tribunal de Justiça de Mato Grosso, deve fazer 
meditar os legisladores brasileiros. 

Irrespondíveis são, de outra parte, os artigos 
do eminente jurista João Mangabeira, já lidos da 
tribuna do Senado e que, sem dúvida, representam 
uma contribuição preciosa ao esclarecimento de tão 
relevante problema. 

O projeto é o caminho escolhido pelos que, no 
Govêrno, se deixaram dominar pela obsessão do 
anticomunismo. Derrotados perante o Tribunal 
Superior Eleitoral, voltaram à luta por via legislativa. 
Nesta Comissão já se fizeram ouvir as vozes dos 
Senadores Arthur Santos e Etelvino Lins, em votos 
de verdadeiro sentido constitucional e democrático. 
O primeiro, aprovando o parecer da Comissão de 
juristas da U.D.N., desenvolveu ainda as mais justas 
e oportunas considerações, no sentido da absoluta 
inconstitucionalidade do projeto. O segundo, com a 
mesma conclusão, abordou o problema do ângulo do 
direito parlamentar, para sustentar que a cassação 
de mandato é matéria da competência de cada Casa 
Legislativa, nos limites, traçados pela Constituição. 
Não seria concebível, sem ferir gravemente o 
princípio da independência e harmonia dos poderes; 
que uma lei sancionada pelo Executivo fôsse atingir 
membros do poder legislativo, da União, como dos 
Estados. 

A tarefa fundamental a que nos impusemos, 
em cumprimento ao mandato que o povo nos 
confiou, é a defesa da Constituição da República: no 
desempenho dessa tarefa analisemos o projeto em 
discussão.  

 
REGIME FEDERATIVO 

 
O primeiro problema que logo se apresenta ao 

mais leve exame do texto é a questão do princípio 
federativo fortemente violado pelo projeto. 

Logo em seu art. 1º da Constituição dispõe 
 que o Brasil mantém, sob 
 

o regime representativo, a Federação e a 
República. É tão fundamental se apresenta para 
nós o problema do regime de Estado Federal que 
a própria Constituição o amparou com a norma do 
art. 217, § 6º, no sentido de que não serão 
sequer admitidas emendas tendentes a abolir a 
Federação e a República. 

Dentro dêsses limites girará sempre 
qualquer reforma constitucional. Os institutos 
juridicos podem ser alterados e revistos, novos 
institutos se podem criar, mas a Federação e a 
República serão intangíveis. 

Não é sem motivo que a Constituinte desta 
maneira defendeu o principio do Estado Federal; 
pois êste tem sido um grande ideal do povo 
brasileiro, desde a federação do Equador até a 
revolução de Pernambuco, como observa Pontes 
de Miranda. A idéia da autonomia das províncias 
unida ao pensamento republicano vem do fundo 
de nossa história. Foi ela que inflamou a epopéia 
dos Farrapos, como os grandes movimentos do 
norte, a partir de 1824. Rui Barbosa desde sua 
mocidade, fez do ideal federalista sua bandeira e 
recusou participar do gabinete Ouro Preto, não 
porque fôsse republicano, mas porque no 
programa de Ouro Preto não se incluia a 
Federação que Rui julgava a questão, primeira 
para o Brasil, visto de um prisma político-
constitucional, mesmo no regime monárquico. 

Resta indagar que se deve entender por 
Federação. No caso, brasileiro é a Federação 
instituída com a República, a Federação de Rui, 
dos constituintes de 91, vasada no modêlo 
americano. O Estado Federal certamente 
evoluiu de uma quase soberania do estado-
membro para um maior fortalecimento do Poder 
Central. Dentro do conceito de Estado Federal 
se percorre tôda uma gama, desde o estado 
soviético, formado de repúblicas, com códigos 
próprios e até representação diplomática, ao 
Estado Brasileiro em que o poder do Estado 
membro já atingiu a região limítrofe do Estado 
unitário, tal tem sido, na República sobretudo a 
partir de 1930; o "quantum despóticos do 
Executivo federal, fortemente centralizado e 
absorvente. O Brasil, pois, não suporta, ainda 
que em reforma constitucional, qualquer 
restrição maior ao conceito de Estado Federal, 
pois isto significaria a transforma- 
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ção do regime em estado unitário. Realmente, o 
fundamental na Federação é a autonomia do 
Estado membro. A autonomia de seus poderes 
constituídos em relação aos poderes constituídos 
da União. Violada esta norma, terá desaparecido o 
Estado Federal. Em direito constitucional há uma 
regra muito simples e muito clara para distinguir a 
competência dos Estados membros da federação: 
Tôdas as atribuições que a Constituição não lhe 
recusa são de competência do Estado membro e 
sómente é da competência da União o que 
expressamente lhe é assegurado. Isto porque a 
regra é o poder do Estado, membro, sua mais 
ampla autonomia. Neste terreno qualquer 
interpretação constitucional será sempre restritiva, 
dentro da idéia mesmo de federação. Como 
exemplo lembramos a decisão da Côrte Suprema 
Americana, citada por Durand, no seu livro "Les 
États Fédereaux", decisão em que entendeu aquêle 
Colégio de Juristas não se aplicar aos estados o 
art. 1º seção 9 da Constituição e as oito primeiras 
emendas. Ora, todos que conhecem a Constituição 
Americana sabem que o art. 1º seção 9 contém 
verdadeira declaração de direito, inclusive o 
habeas-corpus. Assim pareceu à Côrte Suprema 
porque entendia, certamente com estremado rigor, 
que os Estados, membros, na Federação; deveriam 
ter suas próprias declarações de direitos. 

A Federação Brasileira está perfeitamente 
configurada na Constituição. O art. 5° fixa a 
competência da União, competência que, em 
matéria fiscal, está limitada no art. 15 com o 
acréscimo do art. 16, para os Territórios. 

O princípio federalista da autonomia dos 
Estados, se apresenta sob forma negativa de 
competência para a União no art. 7º: 

O Govêrno Federal não intervirá nos Estados, 
salvo: 

E se seguem os casos limitados, restritos de 
 intervenção. Nenhum que não esteja enunciado 
 poderá surgir de lei ordinária. Completando a figura 
 da Federação, a Carta Magna dispõe em seu art. 
 18 que cada Estado se regerá pela, Constituição e 
 pelas leis que adotar, observados os princípios 
 estabelecidos na Constituição Federal. Quais serão 
 êsses princípios? Responde a própria Constituição 
 em seu art. 7º inciso VII: 

VII – assegurar a observância dos seguintes 
princípios: 

a) forma republicana representativa: 
b) independência e harmonia dos poderes; 
c) temporaneidade das funções eletivas, limitada 

a duração destas à das funções federais 
correspondentes; 

d) proibição da reeleição de governadores e 
prefeitos para o período imediato; 

e) autonomia municipal; 
f) prestação de contas da administração; 
g) garantias do poder judiciário: 
Como se admitir, pois, face à Constituição 

Federal, uma lei que determine modificações nos 
poderes estaduais, cassando mandatos de deputados 
livremente eleitos às Assembléias Legislativas dos 
Estados membros, autônomos, no sistema federativo? 

Aquela regra de direito constitucional a que me 
referi quanto ao critério de fixar a competência dos 
Estados Membros está em nossa Constituição no § 1º 
do art. 18: 

"Aos Estados se reservam todos os poderes 
que, implícita ou explicitamente, não lhe sejam vedados 
por esta Constituição". 

Em nenhuma parte da Constituição está á 
competência da União para legislar sôbre extinção de 
mandatos. Argüir que tal competência se contém na de 
legislar sôbre direito eleitoral é completa falta de noção 
dos institutos jurídicos. O próprio Tribunal Superior 
Eleitoral sôbre a matéria, assunto do projeto, já decidiu 
que sua competência termina com a proclamação do 
candidato eleito. Aí finda o campo eleitoral, e começa o 
direito parlamentar. Não haverá no mundo um jurista 
que sustente ser direito eleitoral extinção de mandato 
parlamentar. 

 
EXTINÇÃO DE MANDATOS 

 
Em segundo lugar e acompanhando o projeto, 

analisemos o problema da extinção de mandato, 
abstraindo a questão da autonomia no sistema 
federativo. O mandato não se extingue senão pela 
terminação do prazo. Aliás, é característica fundamental 
do regime republicano representativo a eleição dos 
representantes do povo, por prazo determinado. É o  
que ensina pontes de Miranda nos "Comentários à 
Constituição de 1946, volume 1, página 434. 
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Cassação ou perda de mandato constitui 
matéria da maior gravidade e transcendência na 
ordem constitucional, porquanto tange com o 
exercício de um dos Poderes da República, por 
certo o mais importante dos Poderes, o Poder 
Legislativo. A Constituição, pois, teria que ser 
precisa nêste domínio e o foi, enumerando em seu 
artigo 48 os casos de cassação ou perda de 
mandato. Fora daí, sòmente a hipótese do artigo 
136, perda dos direitos políticos, também 
expressamente determinada. Entre as hipóteses 
previstas na Constituição não figura a de cassação 
do registro do partido sob cuja legenda foi eleito o 
parlamentar. Tal caso pretende o projeto incluir por 
via de lei ordinária. Não poderia mesmo a Carta 
Magna dispor tal matéria sem aberrar de tôda a 
ciência do direito constitucional, pois a não ser na 
doutrina do pobre senador Waldemar Pedrosa e 
dos autores do projeto, o parlamentar representa o 
povo e não os partidos. A Constituição, neste 
caso, é taxativa, limitativa, não havendo como 
estender seu alcance por lei ordinária. Não dispõe 
sôbre o caso de morte do parlamentar, como 
desejaria o projeto, porque, como diz o brocardo 
romano citado pelo próprio relator mors omnia 
solvit. Não alude, por outro lado, à terminação do 
prazo, porque ninguém seria capaz de supor que 
continuasse deputado ou senador após o período 
para o qual foi eleito. Está no artigo 57 que cada 
legislatura durará quatro anos. Não haveria por 
que ser mais explícita a Constituição. 

São, no entender do projeto, os casos 
omissos que a lei pretende regular. Dispensada é 
a regulação. Quem suporia, no silêncio da 
Constituição ainda que silêncio houvesse, que 
alguém continuasse deputado ou senador depois 
de morto? 

Quanto à renúncia, sempre foi admitida 
desde o Império. Hoje mais do que nunca a 
renúncia teria que ser um direito do parlamentar, 
face ao instituto da suplência. 

A Constituição e, pois, bem explícita. Prevê 
todos os casos que quis do artigo 141, § 13, 
porque, fiel à nossa tradição jurídica e à ciência do 
Direito Constitucional, manteve o princípio de que 
o parlamentar representa o povo. O que não se 
admite é uma Iei ordinária, reformando a 
Constituição. Criando casos e hipóteses novas em 
matéria de extinção de direito, regulada na própria 
Constituição. 

REPRESENTAÇÃO DO POVO 
 

O relator do projeto na Comissão de Justiça, o 
Senador Waldemar Pedrosa, entende ser 
constitucional a lei, porque as duas prováveis 
objeções, que lhe poderiam ser levantadas, a seu ver 
não procedem. A primeira seria a de que o deputado 
ou senador representa o povo, e não o partido; a 
segunda a irretroatividade da lei. O nobre Senador 
sustenta que nosso sistema é de representação 
partidária. Como apôio de sua tese, invoca o artigo 
134 e § único do artigo 40, sôbre representação 
proporcional dos partidos. Vamos examinar, com os 
subsidios da melhor doutrina constitucional, êste 
aspecto da questão: 

O artigo 1º da Constituição dispõe: 
"– Os Estados Unidos do Brasil mantém, sob o 

regime representativo, Federação e a República. 
Todo o poder emana do povo e em seu nome 

será exercido". 
E o artigo 56: 
"A Câmara dos Deputados compõe-se de 

representantes do povo, eleitos segundo o sistema 
proporcional pelos Estados, pelo Distrito Federal e 
pelos Territórios". 

Aí está o fundamento do regime 
representativo. O mandato é livre; não é imperativo, 
como no mandato de direito privado. É uma 
lamentável confusão ligar os dois institutos jurídicos: 
o mandato de direito privado e o mandato de direito 
público, tão distintos e diversos que muitos 
constitucionalistas modernos preferem a expressão 
"cargo" a "mandato", quando se referem a 
palarmentar. 

É ponto pacifico em todo o mundo que o 
deputado representa o povo e não o partido ou 
circunscrição por que se elegeu. O partido é o 
meio de arregimentação dos grupos humanos, 
ligados por ideais e interêsses; êsses grupos 
votam, naturalmente, nos candidatos que lhes 
pareçam próximos daqueles ideais. Assim, na 
formação da vontade popular, que está nos 
fundamentos da soberania, entram os partidos 
como fôrças representativas das vontades 
diversas do povo, constituindo o concerto 
democrático. São os partidos, pois, essenciais à 
vida das democracias, mas não são órgãos da 
soberania, que vem do povo unificado. Eleito o 
deputado, faz parte de um poder que integra a 
soberania nacional, que é uma e indivisível; que 
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nada tem com partidos ou circunscrições. 

Efetivamente. O deputado não está obrigado 
a receber instruções dos que o elegeram. Não 
existe o mandato imperativo do direito medieval, 
que teve talvez a sua última manifestação nos “ 
Estados Gerais”, com os representantes do clero, 
nobreza e povo. 

O mandato é representativo. É a nação inteira 
que o outorga ao deputado. Assim ensina o mestre 
Leon Duguit: 

“O mandato é conferido, não pela 
circunscrição eleitoral, ao deputado que esta elege, 
mas pela nação inteira à assembléia por ela eleita: e 
esta representa a nação; quer dizer que em virtude 
do mandato que recebe, a vontade que ela exprime 
é considerada como sendo a própria vontade da 
nação. 

Esta teoria de representação é geralmente 
denominada teoria do mandato representativo. Ela 
importa que o deputado não é mandatário da 
circunscrição que o elegeu, a qual é constituída 
apenas em conseqüência da impossibilidade 
material de estabelecer para todo o país um só 
colégio eleitoral” (Leon Duguit – Tratado de Direito 
Constitucional – Tomo 2º, página 501, 21 edição). 

Clara e magistral é a palavra do insigne 
constitucionalista. 

É igualmente a doutrina de nossa 
Constituição. 

Já a Constituição do Império, de 1824, em 
seu artigo 1º dizia: 

“Todos êsses poderes, no Império do Brasil, 
são delegações da Nação”. 

Mantendo o regime representativo e a 
federação, a Carta de 46 ligou-se à cadeia de nossa 
formação constitucional, fiel ao princípio de que todo 
poder vem do povo e em seu nome é exercido. Do 
povo unido e não separado em partidos. Partidos 
houve no Brasil, desde o Império, e jamais lhes foi 
atribuído tal sentido em nossa vida política. 

E’ fraco o argumento de que a Constituição 
cogita de partidos, tanto assim que a 
 representação é proporcional. Em verdade, como 
observou Duguit, proporcional é a eleição e não a 
 

representação e acrescenta à página 573, do 
volume citado:  

E’ certo que o sistema da representação 
proporcional se harmoniza admiràvelmente com a 
concepção da representação por mim exposta nas 
páginas 411 e seguintes. Mas, além disso, parece 
fácil estabelecer que o sistema de representação 
proporcional é perfeitamente compatível com o 
princípio da soberania nacional una e indivisível e 
com a concepção francesa do mandato 
representativo. 

Desde que se admite a existência de uma 
vontade nacional soberana, a existência de uma 
pessoa nação conferido um mandato representativo 
a uma pessoal-parlamento que quer por ela, o 
problema que se impõe à parte política, é organizar 
tão exatamente quanto possível a vontade da 
pessoa-nação. 

Ora, é ir contra a evidência sustentar que um 
parlamento eleito pelo simples sistema majoritário 
exprime mais exatamente a vontade da nação que 
um parlamento no qual os divêrsos partidos 
políticos, que existem no país, têm seus 
representantes. Se a nação, ela própria, exprimisse 
diretamente sua vontade, seria a nação composta 
dos diferentes partidos. Não é a nação que quer; é 
seu representante, seu mandatário o parlamento 
que quer em seu lugar. E’ preciso, pois, que o 
parlamento seja composto dos mesmos elementos 
que a nação e que os partidos que existem na 
nação se encontrem no parlamento”. 

Claríssima a razão política e democrática do 
sistema proporcional. De modo algum, no entanto, o 
critério significa ser o deputado um representante do 
partido, significa, sim, o meio mais legítimo e 
positivo de se obter uma representação de todo o 
povo e não apenas de um grupo político como 
ocorreria no sistema majoritário. 

Nas constituições estrangeiras encontramos 
expresso, de modo por vêzes mais categórico, o 
princípio de que o deputado ou senador representa 
a nação inteira e não o partido. 

Desde a grande Constituição Americana 
 em seu preâmbulo: we the 
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people of the United States, in order to form a  
more perfect union... (nós o povo dos  
Estados Unidos, fim de formar uma união  
mais perfeita...) até a novissima Constituição 
francesa. 

Na Constituição Francesa de 1791 já se lê no 
art. 7º da seção III, Capítulo I Título III: 

“os representantes nomeados (indicados) 
pelos departamentos não serão representantes  
de um departamento particular (determinado),  
mas da nação inteira”. 

A Constituição de 1843 repete, sàbiamente, o 
princípio em seus artigos 34 e 35. O mesmo está no 
art. 32 da Constituição Belga de 1831, revista em 
1892 - 1893 e 1919 - 1921 : 

“Os membros das duas câmaras representam 
a nação e não ùnicamente a província ou a 
subdivisão de província que os indicou”. 

Nas Constituições de após-guerra vivo  
está o mesmo princípio: basta citar a  
Constituição de Weimar que dispõe em seu artigo 
2º. 

“Os deputados são representantes do povo 
inteiro”. 

De um modo preciso e como de preferência 
ao caso em tela, ensina Karl Schimitt, à pág. 278 de 
sua Teoria da Constituição: 

“A vontade do eleitor de uma lista há de  
valer, do mesmo modo que em outros sistemas, 
como vontade de todos os outros eleitores.  
Os deputados de cada partido hão de passar  
por deputados de todo o povo. Imagine-se,  
pois, que cada eleitor nacionalista cooperou 
também na eleição dos deputados comunistas  
que formam parte de uma deputação, e que 
igualmente os eleitores comunistas estão 
representados também pelos deputados 
nacionalistas”. 

Aceitar que os parlamentares representem 
um grupo político e não o povo inteiro, é violar 
 o princípio da unidade da soberania, é admitir  
o mandato imperativo, completamente  
ultrapassado em Direito Constitucional. É  
um pressuposto da soberania e da ordem 
democrática a homogeneidade substancial do  
povo. 

É falsa a argüição de que não pode  
haver deputado sem partido. Uma vez  
eleito o deputado poderá romper com  
 

seu partido sem se ligar a outro, nem por isso 
perdendo o mandato. 

Imagine-se a hipótese de um partido que 
elegesse dois deputados e depois, em virtude de 
divergência com êstes, a direção partidária se 
decidisse pela dissolução. Perderiam os deputados 
seus mandatos? 

Aceita a doutrina do mandato imperativo, o 
deputado que mudasse de partido perderia, 
igualmente, o mandato. 

O eleitor vota, antes de tudo, no candidato, o 
qual, como no exemplo formulado por João 
Mangabeira, pode não pertencer ao partido sob cuja 
legenda concorreu. Sob a legenda do Partido 
Comunista foram eleitos muitos não filiados, de 
qualquer modo, ao partido. 

No sistema de eleição por lista seria maior o 
papel do partido, mas ainda assim o deputado 
representa o povo: em maioria de razões, no 
sistema do voto pessoal. Se a representação fôsse 
partidária, não haveria por que se cogitar de 
circunscrição. Nem sistema que fôsse de 
representação proporcional partidária, o Partido 
Comunista do Brasil, com 10% do eleitorado teria, 
necessàriamente, 10% da representação, o que não 
ocorre. A representação é do povo, apenas dividido 
geogràficamente. Isto tanto é verdade que a 
Constituição, em seu artigo 58, fixa o critério de 
representação à Camara Federal, por unidade 
federada em relação aos habitantes. Não cogita, 
sequer, dos eleitores da circunscrição, quanto mais 
de partidos. 

Assim o deputado representa todo o povo, 
inclusive os que não votam. 

Lembremos o caso da Inglaterra cuja política 
é dominada pelo princípio de duas grandes fôrças 
partidárias, eleitos os deputados por distrito. Em 
nenhuma parte do mundo o deputado é mais ligado 
a seu distrito e a seu partido do que na Inglaterra. 
Na própria Câmara dos Comuns não se misturam, 
sentam-se em bancadas distintas, govêrno e 
oposição. E, no entanto, a velha tradição britânica 
considera todos os deputados representantes do 
povo, de tal modo que a oposição é denominada 
“oposição de Sua Majestade, distinguindo do 
“govêrno de Sua Majestade”. O líder da oposição 
recebe um subsídio complementar dos fundos 
públicos, além de suas 600 libras anuais como 
representante do povo. É como se um pri-  
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meiro ministro da oposição, o chefe do que os 
inglêses chamavam "o gabinete sombra". 

É o povo que integra a soberania e não os 
partidos. Éstes são o meio de tornar possível essa 
integração. O próprio deputado CIemente Mariani, 
autor da emenda que veio a ser o § 13 do art. 141 da 
Constituição, para encaminhar a votação de sua 
emenda, dizia na Assembléia Nacional  
Constituinte: 

“a faculdade que lhe é assegurada (ao 
individuo) de colaborar para a realização da vontade 
coletiva ou da vontade estatal, esta faculdade ou 
êste direito do individuio não pode ser exercido, 
atendendo a complexidade do Estado Moderno, 
senão através do mecanismo dos partidos politicos, 
aos quais incumbe a concentração das vontades 
divergentes ou mesmo antagônicas e a sua 
representação dentro do parlamento como este, 
ensejando que do debate e do atrito dessas 
vontades adversas resulte então a vontade geral ou 
coletiva que será como que a componente dessas 
fôrças antagônicas, em vez da imposição da vontade 
de um grupo detentor ocasional do poder”. (Diário da 
Assembléia de 2 de agôsto de 1946). 

Os partidos resultam, pois no entendor do 
próprio constituinte, da impossibilidade de se 
conseguir diretamente uma representação, do povo 
nos parlamentos; uma representação legítima da 
vontade popular. Temos, pois, a palavra do próprio 
Constituinte autor da norma para contrapor ao 
entendimento dos autores do projeto e de seu 
relator. 

O Senador Pedrosa confunde o mandato de 
direito público com o de direito privado, o que, como 
dissemos, a ninguém ocorre a esta altura do 
conhecimento jurídico. Por isto S. Exª considera que; 
desaparecido o mandante, automàticamente extinto 
estará o mandato. No caso, seria o mandante o 
Partido Comunista do Brasil, que teria desaparecido, 
a seu ver, por fôrça de uma decisão do Superior 
Tribunal Eleitoral, decisão esta que aliás, ainda não 
passou em julgado. 

Os partidos são, antes do mais,  
pessoas jurídicas de direito privado,  
associações civis. Nascem e se extinguem  
como as demais pessoas jurídi- 
 

cas. Se os membros de um partido resolvem 
dissovê-lo, perderão mandato os deputados eleitos 
sob sua legenda? Pela doutrina do relator sem 
dúvida, pelo projeto, de nenhum modo. E se o 
partido se incorpora a outro? Também perdeu sua 
personalidade jurídica, desapareceu a pessoa do 
mandante. Pela tese do Senador Pedrosa, muitos 
senadores e deputados teriam seus mandatos 
extintos, pois não mais existem os partidos de que 
são mandatários. Decisivamente, a tese não resiste 
a qualquer analise. 

O Professor Georges Burdeau, da Faculdade 
de Direito de Dijon, em seu "Manual de Direito 
Constitucional", edição de 1947, tem páginas 
preciosas sôbre o problema da representação, do 
sentido do mandato parlamentar, que êle chama um 
mandato coletivo, "dado pela nação, unidade 
coletiva". O insigne professor assinala que a 
Constituinte francesa de 46 repeliu a noção civilista 
do mandato e acrescenta: "De acôrdo com ela (a 
Constituinte) os deputados representam a nação, 
cada um dêles, como seu colégio inteiro, 
representam a totalidade do ser nacional". ("Manuel 
de Droit Constitutionnel" – 5ª edição, pág. 86). 

Não é igualmente verdade do ponto de vista 
constitucional que sômente se possa eleger quem 
figure sob legenda partidária. A Constituição entre as 
condições de elegibilidade não incluiu a de ser o 
candidato registrado por partido. A exigência da lei 
eleitoral fere a Constituição, como admiriávelmente 
demonstrou o, professor Sampaio Dória, em artigo 
no "Jornal do Comércio", de 6 de julho de 1947. Esta 
verdade está reconhecida pelo próprio legislador no 
projeto do Código-Eleitoral. 

De tal forma é inconstitucional o projeto, de 
forma tão chocante e sob todos os aspectos, que 
esperamos após o debate que se vem ferindo, seus 
próprios autores, honestamente, reconheçam seu 
êrro, modificando sua posição. Não se pode 
compreender; como insinua o relator, repetindo, 
aliás, um dos elementos da justificação, que se trate 
de uma lei política pelo que foge aos moldes básicos 
de aferição de constitucionalidade. Isso é subversivo. 
Não há nem pode haver lei ou interesse que mereça 
acolhida e defesa, se foge às regras fundamentais 
da Constituição. 
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Estes são os alicerces e as vigas mestras da 
nacionalidade e qualquer construção que as atinja 
ameaçara o edifício da ordem democrática, da 
segurança dos cidadãos. O que Rui disse da Justiça 
de Pilatos deve merecer a meditação do legislador, 
quando se Ihe pede vote uma lei inconstitucional, 
porque "de objetivo político", "para consolidar  
o regime democrático e defendê-lo, contra os  
que dele querem servir-se para envenená-lo e 
destruí-lo". 

As palavras de Rui ficaram na memória dos 
tempos: 

"Medo, venalidade, paixão partidária, respeito 
pessoal, subserviência, espírito conservador, 
interpretação restritiva, razão de Estado, interêsse 
supremo, como quer que te chames, prevaricação 
judiciária, não escaparás ao ferrete de Pilatos!". 

A grande lei poIítica é a Constituição. 
Defende-se a democracia, dando-lhe integral 
cumprimento. 

Passemos a outro capitulo, a questão da 
retroatividade da lei.  

 
RETROATIVIDADE DA LEl 

 
O § 3º do artigo 141 da Constituição dispõe 

que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato 
jurídico perfeito e a coisa julgada; É norma de direito 
intertemporal. Quando eleitos os parlamentares cujos 
mandatos se pretende cassar tôdas as regras de 
direito eleitoral foram rigorosamente observadas. 
Participaram ativamente da elaboração 
constitucional. Votaram leis e apresentaram projetos 
durante um ano de legislatura. Se existe ato jurídico 
perfeito há de ser, por certo, o da posse dos  
direitos dêsses parlamentares. Uma lei nova, 
 mesmo que fôsse viável para complemento da 
Constituição, não lhes poderia atingir, mas tão 
sòmente aos casos futuros. Eles tão sòmente  
aos casos futuros. Eles tém direitos adquiridos ao 
integral cumprimento do mandato. O Senador Pedro 
faz referência às leis "expost facto" do direito 
americano, como simile do que pretende o projeto 
que defende. Mas talvez não saiba o nobre senador 
que o artigo I, seção 9, nº 3 da Constituição 
Americana dispõe; 

"No bill of attainder or expost fact law shall be 
passed". 

O parecer nega o direito adquirido dos 
parlamentares comunistas ao exercício do mandato, 
partindo de uma afirmação falsa, fruto certamente de 
equívoco do nobre senador. A decisão do Tribunal 
Eleitoral não se fundou no reconhecimento de ter 
sido o registro do Partido obtido por fraude, mas 
porque, no pensar da maioria eventual daquela Côrte 
de Justiça, o fato de ser comunista colide com o art. 
141, § 13, da Constituição. É matéria de direito 
constitucional sôbre que em breve decidirá o 
Colendo Supremo Tribunal Federal, e decidirá como 
espera a consciência Jurídica do País, 
restabelecendo a legalidade do P.C.B... O parecer 
confunde atividade partidária com atividade 
parlamentar. A primeira consiste em concorrer às 
eleições, fazer propaganda de candidatos, exercer 
direitos e prerrogativas, que o direito eleitoral 
assegura aos partidos. A segunda é a elaboração 
Iegislativa. Não pode, porém, o relator compreender 
que "a resguardo das imunidades parlamentares e 
da inviolabilidade da palavra e do voto", possam os 
deputados comunistas continuar "a ação do partido 
cujo registro foi cassado. A ação parlamentar é coisa 
inteiramente distinta da ação partidária, salvo no 
enunciar idéias e princípios pela tribuna livre, direito 
que não foi atingido pela decisão eleitoral e que não 
pode ser suspenso na vigência das garantias 
constitucionais. Ainda sôb êste aspecto, o projeto 
violaria o artigo 141, § 8º, da Constituição, ninguém 
sofrerá nenhuma restrição em seus direitos por 
motivo de convicção política, filosófica ou religiosa. 
PeIo fato de ser comunista não poderá o parlamentar 
sofrer qualquer restrição; sem ofensa ao § 8º do 
artigo 141. 

Em recente decisão, o Supremo Tribunal 
Federal dava cumprimento à norma constitucional do 
§ 8º do art. 141, concedendo mandato de segurança 
a funcionários que foram transferidos para os 
territórios por serem comunistas. O Supremo 
Tribunal intérprete e guarda da Constituição, não 
vacilaria em garantir os mandatos dos parlamentares 
comunistas, se êsses Ihe fôssem pedir a 
condenação da lei, que ora se discute, por 
inconstitucional. 

Por tôdas essas razões e mais as que 
fundaram, os votos dos Senadores Arthur Santos e 
Etelvino Lins, voto pela inconstitucionalidade do 
projeto. 
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DECLARAÇÃO  DE VOTO  DO  SENADOR 
ALOYSIO DE CARVALHO 

 
Voto contra o projeto de lei que regula a 

extenção de mandatos parlamentares, pela sua 
evidente inconstitucionalidade. 

O projeto prevê, no artigo 1º várias hipóteses 
de extinção de mandato, – por morte, renúncia, etc., 
e, ainda pela cassação do registro do partido a que 
pertença o parlamentar, quando êsse partido incidir 
no § 13 do art. 141 da nossa Carta Magna. 

Essa última hipótese, aliás, é o objetivo capital 
da iniciativa. Não seria necessário fazer-se uma lei, 
para declarar, por exemplo, que o mandato 
legislativo se extingue pelo decurso do seu prazo ou 
pela morte da pessoa nêle investida. 

Do ponto de vista da extinção de mandatos 
pelo cancelamento do registro de partido, o projeto 
pode ser encarado sob dupla inconstitucionalidade, 
isto é, inconstitucionalidade, era relação aos 
mandatos estaduais e municipais e em relação aos 
mandatos federais, porquanto a todos, 
sumáriamente, extingue, como efeito da cassação do 
registro do partido. 

Quanto aos mandatos, estaduais e municipais, 
é evidente que, para cassá-los, cancelá-los, extinguí-
los, como quer que seja, não tem competência, pela 
Constituição vigente, o Congresso Nacional. Porque 
já se não trata de direito eleitoral, cuja atribuição 
legilastiva é exclusiva da União (art. 5º nº XV, letra a, 
combinado com o art. 6º, da Constituição Federal), 
mas de direito parlamentar, envolvendo, já, matéria 
relacionada com a existência de um dos poderes 
estaduais. No Estado Federativo, como é o nosso, só 
os Estados têm competência para a organização dos 
seus Poderes, na conformidade dos princípios 
estabelecidos na Constituição, entre os quais não 
está o da União cassar mandatos legislativos 
estaduais. 

Quanto aos mandatos federais, demoro-me 
nas razões por que discordo profundamente do 
parecer apresentado a esta Comissão pelo 
nobre Senador Waldemar Pedrosa, a quem 
me prende velha amizade, consolidada numa 
admiração sempre crescente. Permito-me apontar 
o engano em que S. Exª laborou, quando considera 
a democracia brasileira uma democracia partidária, 
para aceitar, por conseguinte que o cancelamento 
do registro de um partido implique, automati- 
 

camente, na cassação dos mandatos dos 
parlamentares eleitos peIa legenda dêsse partido (os 
deputados), ou por êle registrados (os senadores). 

Afigura-se-me êsse, aliás, o aspecto principal 
da questão. Tôdas as outras inconstitucionalidades, 
gritantes, irritantes, mesmo, perdem para essa que 
conduz o Senado Brasileiro, pela sua Comissão de 
Constituição e Justiça, a apoiar uma doutrina 
desaprovada no campo do direito público, como a do 
mandato imperativo, que o nosso atual sistema 
constitucional absolutamente não autoriza é nunca 
foi, entre nós, doutrina dominante, sôbre não ser o 
sistema de representação política aceito pelos 
países democráticos. 

Assim, afirma o nobre Senador Waldemar 
Pedrosa, no seu parecer, que "o nosso sistema 
político é de representação partidária. São os 
partidos políticos, por seu eleitorado, que elegem os 
membros dos corpos legislativos da União, dos 
Estados, do Distrito Federal, dos Territórios dos 
Municipios, da Nação, enfim. Elegem os seus 
representantes os cidadãos votantes, os brasileiros, 
que se alistam eleitoreés e exercem o dirito do 
 voto. 

Não é o povo que elege representantes aos 
mandatos legislativos: não é a população global, na 
expressão numérica de 41.236.315 habitantes do 
solo pátrio que comparece às urnas para outorgar 
mandatos legislativos, são, na estatística eleitoral 
7.710.504 cidadãos votantes, filiados aos diversos 
partidos nacionais, pelas suas seções nos Estados, 
no Distrito Federal, nos Territórios e nos Municipios, 
que elegem os seus representantes". 

Ressalta, dêsse trecho, a distinção, que se 
faz, entre população global do País e população 
votante, como significando o caráter estritamente 
partidário da representação parlamentar. Entretanto, 
a Constituição, quando estabeIece o número de 
componentes da Câmara dos Deputados (art. 58). 
recomenda o cálculo com base na população global 
do País, e não na população votante. Assim também, 
o Senado Federal é composto de representantes das 
circunscrições federativas – Estados e Distrito 
Federal (art. 60 da Constituição). Não são os 
senadores, ao menos, representantes da população 
votante dessas circunscrições. Um dos postulados 
básicos da existência da federação no Brasil, 
entendeu-se, sempre, ser o da representação 
igualitária no Senado. 
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Ainda é de acentuar, no parecer, a insinuação 
de que os sete milhões e poucos cidadãos votantes 
são filiados aos diversos partidos nacionais. Seria 
impossível ao nobre relator a prova dessa 
circunstância, que a própria Constituição desmente, 
ao silênciar entre as condições de eIegibilidade para 
o Congresso Nacional, sôbre a filiação do candidato 
a determinado partido. Prescreve, com efeito, o 
artigo 38, parágrafo único, da nossa Constituição que 
são condições de elegibilidade para o Congresso 
Nacional ser brasileiro, estar no exercício dos direitos 
políticos, ser maior de vinte e um anos, para a 
Câmara dos Deputados e de trinta e cinco, para o 
Senado Federal. Por outro lado, não é condição para 
votar, ser filiado a um partido. Está dito no art. 131 
da Constituição que são eleitores os brasileiros 
maiores de dezoito anos, que se alistarem na forma 
da lei. Quer isso dizer que os requisitos para votar 
são o de nacionalidade brasileira, o da maioridade de 
18 anos, e o do alistamento. Entre os proibidos de 
votar, enumerados no art. 132 e parágrafo único, não 
estão os que não foram filiados a partido político. 

Pelo visto, qualquer cidadão pode ser 
apresentado ao Congresso Nacional por qualquer 
partido, e concorrer ás eleições, ainda que não 
pertença a nenhum partido, uma vez que preenche 
as .condições do art. 38, nacionalidade, idade e gôzo 
dos direitos políticos. Qualquer cidadão pode votar, 
sem que pertença a qualquer partido, assim satisfaça 
as condições de nacionalidade, maioridade politica e 
alistamento eleitoral. Ao votar, apresenta o votante o 
seu titulo de eleitor, não a sua carteira ou recibo de 
filiação a partido, nem mesmo como subsidiário ou 
equivalente ao titulo. 

A eleição do representante no parlamento é 
feita através dos partidos, pela inscrição, 
apresentação e propaganda dos partidos. Mas os 
partidos não são mais do que organismos para a 
convergência de idéias e de opiniões. São a 
estruturação de opinião pública para efeitos 
eleitorais, e para a boa marcha dos negócios 
públicos, confiados ao excutivo e ao legislativo. São 
o instrumento de contato entre os governantes e os 
governados, levando dêstes àqueles as aspirações e 
reclamações, trazendo daqueles a êstes as soluções 
e justificativas. Os partidos atendem à necessida- 
 

de de metodização, digamos assim, do processo 
eleitoral, para evitarmos, por exemplo, que, sendo 
obrigatório, como é, o voto, o cidadão use mal da 
sua liberdade de votar, escolhendo pessoas que não 
pleiteiam mandatos políticos. O partido indica ao 
eleitorado, mediante a inscrição, os nomes dos que 
desejam exercer tais funções e o eleitor que não 
queira submeter-se a essa disciplinação do processo 
eleitoral, – e não à disciplina partidária, – não 
comparece à eleição, ou vota em branco. Aqui 
abstenção de voto, ali, a própria abstenção de 
presença. 

Não importa, pelo atual sistema eleitoral o 
critério, para registro de candidatos e para votação, 
das legendas partidárias. Cada partido registra, com 
efeito, uma legenda, a sua legenda, e, com esta, 
tantos candidatos quantas as vagas a serem 
preenchidas. O povo examina as várias listas, e 
escolhe um nome, a que dá a cabeça da chapa da 
legenda. O eleito pelo voto preferencial colheu votos 
de elementos partidários e de elementos 
apartidários. E' impossível saber quem votou nesse 
candidato eleito. O voto preferencial é secreto. 

Acresce que é o eleitorado apartidário, sem 
dúvida, que assegura a vitória dos candidatos nas 
urnas. Ésse eleitorado dito flutuante é que decide 
entre os partidos. Ocorre, assim, na Inglaterra, 
democracia com base, por excelência, na vida 
partidária. Vejamos o que diz, num interessante livro 
sôbre o regime constitucional ingIês, o ilustre diretor 
da "Ceylon University College", profêssor Ivor 
Jennings: "êste rápido exame histórico revela que los 
partidos británicos representan positivamente punts 
de vista distintas em matéria de política general. 
Quinzás seria exagerado elevar estas opiniones a la 
categoria do posiciones filosóficas. E principio, son 
un reflejo de intereses económicos distintos. Sin 
embargo, estos "voto flotante" muy importante, que 
intereses no impidem que exista un se mueve de un 
lado a otro, determinando as en combinación con el 
sistema electoral inglés, el resultado de las, 
elecciones. "Qué amplitud tenga este voto flotante, 
es cosa que nadie sabe. Hay quien dice que 
constituye la mayoria de los electores (W Ivor 
Jennings – "El régimen constitucional inglés" – 
Versão espanhola de José Rovira – ed. 1943). 
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Eis aí: que expressão numérica tenha êsse 
voto flutuante, ninguém sabe. Há, quem diga, até, 
que constitui a maioria do eleitorado. Continua, 
porém, o ilustre publicista: "No obstante, examinando 
las estadisticas electoraies se saca la impresión de 
que no es superior a tres milones, y aun es probable 
que resulte inferior". E depois de estimar, à vista de 
dados estatísticos, em, cinco milhões, no máximo, 
êsses eleitores apartidiários, num eleitorado de trinta 
milhões, conclui: "Em realidade, como revela um 
estudio de los datos electoraies de los districtos, un 
numero mucho más reducido es suficiente para dar 
una mayoria". 

Analisemos, a seguir, a parte do parecer em 
que se declara que são os partidos que elegem 
representantes aos corpos leegislativos, porque o 
nosso sistema é o de representação proporcional 
partidária. 

Na Constituição Federal há três dispositivos 
em que se fala de representação proporcional. Um, 
no capitulo da cidadania, é o art. 134: "O sufrágio; é 
universal e direto; o voto é secreto; e fica assegurada 
a representação proporcional dos partidos politicos. 
nacionais, na forma que a lei estabelecer". 

Outro é o parágrafo único do artigo 40, no 
capítulo do Poder Legislativo: "Na constituição das 
comissões assegurar-se-á, tanto quanto possível, a 
representação proporcional dos partidos nacionais 
que participem da respectiva Câmara". E o terceiro, 
o do art, 56; "A Câmara dos Deputados compõe-se 
de representantes do povo, eleitos, segundo o 
sistema de representação, proporcional pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Territórios". 

A norma do parágrafo único do artigo 40 é 
dispositivo de ordem regimental. Figura como 
principio constitucional, pelo empenho dos 
constituintes, de garantirem essa representação dos 
partidos nas Comissões da Câmara e do Senado. 

A consequência máxima que poderiamos tirar 
em relação aos mandatos legislativos, do 
cancelamento do registro do partido comunista, seria 
a exclusão, das comissões da Câmara e do Senado, 
daqueles que pertencem a essa extinta agremiação 
política. 

O outro dispositivo constitucional indicado 
pelo parecer estabelece a representação 
proporcional, como o sistema eleitoral adotado 
pelo Brasil. Daí não se deduz, porém, 
que a representação política nos parlamentos se- 
 

ja representação especificamente partidária. O 
sistema de representação proporcional é, 
simplesmente, uma garantia para as minorias 
políticas. Existe no Brasil desde 1953. Antes, porém, 
as minorias também tinham assegurado o seu direito 
de se representarem nas assembléias. Apenas essa 
representação não se efetivava na medida em que é 
de desejar numa democracia, exatamente porque o 
sistema eleitoral então vigorante não era o melhor 
para isso. O melhor sistema é o proporcional que 
obriga por sua mesma natureza, à formação de 
partidos. Mas no regime eleitoral imediatamente 
anterior, partidos existiram, no Brasil, e conseguiam 
eleger candidatos ao parlamento, através do voto 
cumulado, que era, então, a maneira por que a lei 
buscava assegurar às minorias a sua representação 
política. 

Êsses dispositivos constitucionais, relativos à 
representação proporcional, devem ser, entretanto. 
apreciados e interpretados juntamente a vários 
outros dispositivos da mesma Constituição. É assim 
que, no seu preâmbulo, a Constituição diz: "Nós os 
representantes do Povo". A seguir, estabelece que o 
Brasil é uma" federação, sob o regime 
representativo. Depois, que todo poder emana do 
povo e em seu nome é exercido. Quando se reporta 
à composição da Câmara dos Deputados, refere-se 
aos representantes do povo, eleitos segundo o 
sistema de representação proporcional e, quando se 
reporta ao Senado, refere-se aos representantes dos 
Estados e do Distrito Federal. Não encontramos, 
portanto, senão, a idéia de representantes do povo. 
Aliás, essa idéia é, por assim dizer, universal, em 
nossos dias, na configuração da democracia 
representativa, afastados dos vocábulos "mandato a 
representação” o seu velho sentido, hoje apenas 
tradicional, como lucidamente expõe, no seu 
brilhante voto vencedor, o nobre Senador Ferreira de 
Souza. 

De fato, a democracia é representativa pela 
absoluta Impossibilidade material da sua realização, 
diretamente. Essa idéia da representação política, 
que não é dos nossos tempos, nem da nossa 
intuição sómente, readquiriu viva expressão com a 
Revolução Francesa, para constituir, desde essa 
época, o pensamento dominante, na teoria e prática 
da democracia. 

Mas na teoria do govêrno 
representativo, distingue-se, claramente, do 
mandato representativo o mandato 
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imperativo. Êsse mandato imperativo impõe ao 
mandatário tais obrigações, em relação aos 
mandantes, inclusive a entrega, ao partido, da 
renúncia em branco, que é fácil concluir pela sua 
inexistência no Brasil, a julgar, até, pelos usos 
políticos brasileiros. Não tem sido fato corriqueiro, 
na atual legislatura; sairem deputados e senadores 
de um partido para outro, continuando, no entanto, 
em pleno exercício do mandato? 

Do ponto de vista do mandato imperativo, 
entretanto, a perda do mandato do parlamentar 
que deixe o partido que o candidatou às eleições é 
conseqüência tão fatal quánto a da extinção de 
mandato, pelo cancelamento do registro do 
partido, como procura firmar o projeto em causa. 

Por outro Iado, às idéias do mandato 
representativo e do mandato imperativo, 
acrescenta-se a doutrina de que o parlamentar não 
exerce mandato do seu partido, nem de grupo de 
eleitores, nem de determinada circunscrição, nem 
mesmo mandato de tôda a Nação, porque não é 
mais do que componente de um dos poderes da 
Nação. Por essa teoria, de que se mostrou 
propugnador, no seu voto, o nobre Senador 
Ferreira de Souza, ainda menos se justificaria a 
cassação de mandatos, que se cogita. 

O ensinamento de Duguit sôbre a matéria 
não deve deixar dúvida no espírito dos mais 
recalcitrantes na negação de que o deputado e 
senador representam tôda a Nação. 

São palavras suas, no segundo volume do 
tratado de Direito Constitucional, 2ª edição: 

"Nas relações políticas modernas, a idéia de 
representação resume-se em que as 
manifestações da vontade, emanando de certos 
indivíduos, ou de determinados grupos de 
indivíduos, têm a mesma fôrça e produzem os 
mesmos efeitos, como se emanassem diretamente 
do corpo de cidadãos". 

E adiante, ainda mais explicitamente: 
"Segundo essa teoria, a Nação é uma pessoa, 
titular da soberania. Ela delega a outra pessoa, o 
parlamento, o exercício da soberania, em seu 
nome. Há um verdadeiro mandato; os dois sujeitos 
do mandato são, de uma parte, a Nação, que é o 
mandante, de outra o parlamento, que  
é o mandatário". E concluindo, neste ponto:  
"é todo o parlamento, formando uma pessoa 
jurídica, que recebe mandato para exercer  
essa soberania em nome de tôda a Nação. 
 

Por fim, encarando de perto o fato dos partidos 
políticos, afirma Duguit: "De direito, os deputados são 
os representantes de todo o país; é a Câmara inteira, 
que recebe um mandato do país todo. Na prática, pela 
fôrça mesma das coisas, laços particularmente 
estreitos unem os deputados às suas circunscrições. 
Esses laços se tornam mais fortes à medida que os 
partidos se organizam mais completamente, e, 
sobretudo, com o sistema da representação 
proporcional". Como se vê, o sistema de 
representação proporcional concorre, sôbremodo, 
para consolidar os laços entre o partido político e os 
parlamentares em exercício. Ninguém o negaria. São 
laços, todavia, e nunca subordinação legal do 
exercício do mandato à vontade ou existência do 
suposto mandante, isto é, o partido que inscreveu o 
candidato. 

Pelas razões expostas, e outras que a seu 
tempo possa trazer ao momentoso debate, voto contra 
o projeto. Precisamos encarar a vida política brasileira, 
em perfeita compreensão dos nossos deveres e leal 
garantia dos direitos que a Constituição assgura, 
indistintamnte. Cumpre-nos defender a democracia, 
dos seus inimigos, onde haja, mas dentro da 
legalidade. Uma defesa com a eiva de inconstitucional 
como está, mediante projeto de lei que visa, 
exclusivamente, a imediata cassação dos mandatos do 
senador e dos deputados do Partido Comunista do 
Brasil, em vez de consolidar, desprestigia e enfraquece 
a democracia, no Brasil, porque revela o temor da 
prática verdadeiramente democrática, com o severo 
respeito à Constituição e às leis. 

Sala das Comissões, em 1 de outubro de 
1947. – Aloysio de Carvalho. 
 

PROPOSIÇÃO 
 

Nº 198, de 1947 
 
(Projeto nº 245, de 1947, da Câmara dos 

Deputados). 
O Congresso Nacional Decreta: 
Art. 1º – Aos criadores e recriadores de gado 

bovino é assegurado o direito de pagarem seus débitos 
civis, comerciais e fiscais, anteriores a 19 de dezembro 
de 1946, ou posteriores, desde que se trate de suas 
novações ou reformas, pela maneira seguinte: 50% em 
seis prestações anuais iguais, exigíveis a partir de 31 
de dezembro de 1949, juros incluídos, calculados 
segundo o sistema da Tabela Price; 
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50% em duas prestações anuais iguais, exigíveis, 
respectivamente, com seus juros, em 31 de dezembro 
de 1955 e 31 de dezembro de 1956; 

Parágrafo único – Especializando devedor bens 
imóveis em garantia geral, e valendo êles, mais de 
30% do total da dívida, esta se pagará em doze anos, 
em prestações iguais, exigíveis desde 31 de 
dezembro de 1949 juros ainda na forma daquela 
tabela. 

Art. 2º – Os juros das operações beneficiadas 
por esta lei serão reduzidos de 1% ao ano e não 
poderão exceder à taxa anual de 8%. 

Art. 3º – Serão contemplados com o favor legal: 
a) – Os criadores e recriadores de gado bovino 

que exerciam a profissão em 10 de dezembro de 
1946, em caráter efetivo, ainda que tivessem também 
outra atividade; 

b) – Os invernistas, uma vez que na mesma 
data exercessem, como ainda exerçam, de modo 
principal, a profissão de criadores e recriadores de 
gado bovino; e 

c) – As parcerias e sociedades pastoris, desde 
que se enquadram, como organizações ou pessoas 
coletivas, no disposto pelas alíneas a e b, dêste artigo. 

Art. 4º – Provar-se-á a qualidade de criador ou 
recriador de gado bovino com um dos seguintes 
documentos: 

a) – certidão de registro no Ministério da 
Agricultura, nas Secretarias de Agricultura dos 
Estados, Distrito Federal e Territórios, ou repartições 
eqüivalentes; 

b) – contrato de penhor pecuário ainda em 
vigor; 

c) – certidão de um coletor de rendas da 
situação do imóvel pastoril ou do domicílio do 
devedor. 

Art. 5º – Não serão extensivos os benefícios 
desta lei: 

a) – aos industriais de carne, assim 
considerados os que exploram frigoríficos, 
charqueadas, ou estabelecimentos similares, ainda 
que sob a forma de cooperativa; 

b) – aos devedores que, segundo provado em 
juízo, hajam praticado atos ilícitos prejudiciais aos 
direitos do creador; e 

c) – aos criadores, pessoas físicas  
ou coletivas, que, além dos imóveis rurais  
e do gado de criar e recriar, 
 

tiverem bens patrimoniais que, avaliados 
separadamente, correspondam quatro vêzes ou 
mais, ao valor do referido gado. 

Art. 6º – Os benefícios desta lei são extensivos 
aos avalistas, endossantes, fiadores ou qualquer 
coobrigados, no que se referir às obrigações de 
criadores e recriadores. 

Parágrafo único – Se um dêsses coogrigados 
fôr executado por obrigação não referente a  
dívida de criadores ou recriadores, cessará,  
quanto a essa sua obrigação, a moratória,  
para efeitos de concorrência de credores ou de 
falência. 

Art. 7º – Sempre que ocorrer a hipótese do 
parágrafo único do artigo 1º, dar-se-á a exoneração 
do coobrigado, que a poderá, requerer ao juiz à vista 
de certidão das dívidas habilitadas e das avaliações 
a que se procedeu. 

Art. 8º – São igualmente extensivos  
os benefícios desta lei aos sucessores hereditários 
do criador ou recriador falecido depois de  
30 de agôsto de 1945 (mil novecentos e quarenta  
e cinco), desde que possam os herdeiros ajustar-se 
à atividade pastoril e administrar in solidum,  
com idoneidade, o acêrvo comum, ou a herança 
partilhada. 

Art. 9º – Enquanto gozarem dos favores aqui 
previstos, os devedores, não poderão alienar ou 
gravar quaisquer bens, existentes na data desta lei, 
sem expresso consentimento dos credores. 

Parágrafo único – Não se compreendem na 
proibição dêste artigo: 

a) exoneração de bens para garantia de novos 
empréstimos incluídos nas finalidades da Carteira de 
Crédito Agrícola e Industrial do Banco do Brasil S.A., 
assim como a que resultar de penhor rural 
constituído a favor de outras entidades jurídicas para 
fins de financiamento de produção agro-pastoril; 

b) a venda de bens imóveis, autorizada pelo 
juiz do domicílio do devedor, a requerimento dêste 
com citação dos credores, discriminando-se ditos 
bens com o preço convencionado e fixando-se prazo 
para as impugnações. Deferido o pedido, mandará o 
juiz que o preço seja rateado entre os credores, 
salvo os privilégios existentes; 

c) a oneração ou venda de produção agrícola, 
pecuária e industrial, assim como de  
quaisquer outros bens do co- 
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mércio habitual do criador ou recriador; e 
d) a alienação de bens gravados de  

penhor rural, realizada com o consentimento 
expresso do credor, para liquidação ou amortização 
da divida penhorática ou para aquisição de  
outros bens em substituição total ou parcial de 
garantia. 

Art. 10 – É facultada, a qualquer tempo, a 
renúncia aos benefícios previstos nesta lei, 
mediante: 

a) declaração expressa do interessado, 
dirigida a qualquer de seus credores, e transcrita no 
Registro de Títulos e Documentos do domicílio do 
renunciante; ou 

b) petição do devedor ao juiz, que, neste caso, 
homologará a renúncia, depois de ouvir o 
requerente. 

Art. 11 – Ao credor como a seus sucessores a 
qualquer título, embora tenham apenas garantia 
fidejussoria, fica assegurada, preferência eqüivalente 
à garantia real, em face das obrigações contraídas 
pelo devedor, após o ajuste previsto nesta lei, 
ressalvadas as de subsistência pessoal e de família, 
as de origem fiscal e as de custeio agro-pastoril da 
propriedade. 

Art. 12 – O débito ajustado constituir-se-á à 
base de garantias reais ou fidejussórias existentes e 
se pagará, anualmente, pena de vencimento, em 
prestações iguais, aos credores em solidariedade 
ativa, rateadamente, ou por inteiro ao que fôr 
expressamente indicado pela maioria dos credores. 

§ 1º – Não sendo combinado, entre os 
credores, o rateio, ou fixada qualquer forma de 
distribuição das prestações, serão destinados 70% 
de cada uma aos credores quirografários, até a 
extinção de seus créditos. 

§ 2º – para os casos de execução judicial, é 
fixada a cláusula penal em 10% sôbre o principal e 
acessórios da dívida. 

Art. 13 – O penhor pecuário sujeito ao regime 
de liquidação previsto nesta lei independe de 
reconstituição, para sua validade e vigência além dos 
têrmos prefixados no art. 13, parágrafo único, da Lei 
nº 492, de 30 de agôsto de 1937, e no art. 2º do 
Decreto-lei nº 4.360, de 5 de junho de 1942. 

Art. 14 – Aos estabelecimentos bancários que, 
por fôrça desta lei, tiverem de fazer ajuste de dívidas 
ativas, é assegurado o direito de recor- 
 

rerem à Caixa de Mobilização Bancária nos têrmos do 
Decreto-lei número 9.201, de 26 de abril de 1946, 
ficando, para êsse efeito, modificada para 31 de 
dezembro de 1946 a data fixada pelo art. 1º do 
referido Decreto-lei nº 9.201 e prorrogado para 31 de 
dezembro de 1954 o prazo a que se refere o art. 3º do 
Decreto-lei nº 8.493 de 28 de dezembro de 1945. 

Art. 15 – E' assegurada ao devedor penhorático 
a liberação das crias, desde 1945, inclusive, 
ressalvadas as substituições necessárias à 
recomposição do rebanho. 

Art. 16 – São declaradas insubsistentes os 
protestos cambiais, como as execuções ou quaisquer 
medidas judiciais, intentados contra o devedor com 
infração do disposto pelo Decreto-lei nº 9.686, de 30 
de agôsto de 1946, e pela Lei nº 8, de 19 de 
dezembro do mesmo ano, assim como ficam de 
nenhum efeito as garantias que, sob a vigência 
daqueles diplomas legais, hajam os devedores 
constituído em fraude de credores, que o eram em 30 
de agôsto de 1945 (mil novecentos e quarenta e 
cinco). 

Art. 17 – As obrigações garantidas com penhor 
pecuário, cujos devedores não sejam beneficiados 
pela presente lei, terão o seu vencimento prorrogado 
pelo prazo de um ano, desde a data em que ela entrar 
em vigor. 

Parágrafo único – Não se aplica o disposto 
neste artigo aos devedores incursos na sanção 
prevista pelo artigo 5º, letra b. 

Art. 18 – Nas garantias anteriormente 
oferecidas ao Banco do Brasil S.A. e que serão objeto 
de nova especialização por fôrça da composição aqui 
prevista, será tolerada, desde que não dolosa, uma 
falta máxima de 20% dos indivíduos apenhados. 

Art. 19 – Na avaliação do gado de criar e 
recriar, para os efeitos da presente lei, serão mantidos 
os valores básicos adotados nos financiamentos da 
Carteira de Crédito Agrícola e Industrial do Banco do 
Brasil S.A. até 10 de novembro de 1945 (mil 
novecentos e quarenta e cinco). 

Art. 20 – Caso os criadores e recriadores de 
gado bovino não cheguem a composição amigável 
com os seus creadores, nos têrmos desta lei, poderão 
realizá-la judicialmente, observado o processo aqui 
estabelecido. 

Art. 21 – E' competente a justiça comum do 
domicílio do devedor para aplicar e executar esta lei. 
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Art. 22 – Os devedores, ou seus coobrigados, 
deverão requerer ao juiz competente, dentro de 120 
dias da publicação desta lei os benefícios aqui 
assegurados, sob pena de caducidade. 

Parágrafo único. – O requerimento será 
assinado de próprio punho, firma reconhecida, ou por 
procurador com poderes especiais. 

Art. 23. O requerimento deverá expor a exata 
situação econômica do devedor e será instruido com 
os seguintes documentos: 

a) prova de qualidade de criador ou recriador 
de gado bovino; 

b) relação de todos os bens e direitos do 
devedor contendo a estimativa do valor de cada um 
e a indicação precisa dos que por ventura se achem 
em poder de terceiros, a título de guarda, depósito, 
penhor ou retenção; 

c) lista nominativa de todos os credores, com o 
domicílio e residência de cada um, natureza e 
importância dos créditos, e, se fôr o caso, das 
garantias que os asseguram; 

d) relação de bens de terceiros em poder do 
devedor, com indicação minuciosa das 
circunstâncias que para isso concorreram. 

e) estimativa do custeio anual da propriedade, 
assim como dos encargos essenciais à subsistência 
do devedor e da família; e 

f) garantias oferecidas. 
Art. 24. Se o devedor não instruir desde logo o 

pedido nos têrmos do art. 23, marcará o juiz um 
prazo, nunca inferior a cinco nem superior a quinze 
dias, para cumprimento daquelas formalidades. 

Parágrafo único. Se, porém, o requerimento 
estiver regular e em têrmos de ser deferido, o juiz: 

a) mandará tornar público por edital afixado no 
forum e, também por uma vez publicado, no órgão 
oficial do Estado e num dos jornais de maior 
circulação da região, um aviso referente ao pedido 
do devedor para que os interessados possam 
reclamar o que lhes parecer de direito; 

b) fará expedir uma carta-notificação, sob 
registro postal, a cada credor indicado; 

c) marcará o prazo de 30 dias, e, no máximo, 
improrrogável, de 90 dias, para os credores 
apresentarem declarações de seus créditos. 

Art. 25. Dentro no prazo marcado pelo  
juiz, os credores do requerente, 
 

por qualquer título, inclusive os particulares dos 
sócios, no caso de sociedade, serão obrigados a 
apresentar em cartório uma declaração escrita, com 
firmas reconhecidas, mencionando sua profissão, 
domicílio e residência; a importância exata do 
crédito, e sua origem; as hipotecas que lhes foram 
outorgadas, especificando minuciosamente os bens 
e títulos do devedor em seu poder, os pagamentos 
recebidos por conta e o saldo definitivo, acrescido 
dos juros vencidos no dia da entrada do pedido de 
convocação dos credores. 

§ 1º A declaração será acompanhada dos 
títulos ou de quaisquer documentos em que o credor 
possa fundar o seu direito. 

§ 2º Os títulos poderão ser apresentados em 
cópias fotostáticas, devidamente conferidas e 
autenticadas. 

§ 3º O escrivão dará recibo das declarações 
de crédito e dos documentos recebidos. 

Art. 26 – Findo o prazo a que se refere o art. 
25, o juiz nomeará um perito para proceder a 
avaliação, podendo as partes indicar assistentes. 

§ 1º – O avaliador observará, rigorosamente, o 
critério do justo valor dos bens, ressalvado o 
disposto no art. 19. 

§ 2º – Para outros bens que não os rurais, 
será apurada a renda líquida que os mesmos 
produzam, computados todos os elementos que 
possibilitem uma conclusão positiva. 

Art. 27 – Concluída a avaliação, os credores e o 
devedor terão o prazo comum de 10 dias, que correrá 
em cartório, para provar ou impugnar o laudo, os 
créditos declarados, oferecendo documentos ou 
requerendo diligências para justificar o alegado. 

§ 1º – Poderá ainda o juiz ordenar quaisquer 
diligências que se realizarão dentro em 155 dias, 
decidindo, nos 5 dias subseqüentes, as questões 
suscitadas. 

§ 2º – Preparado o processo e ouvido o 
Ministério Público, decidirá sôbre o pedido dentro em 
10 dias. 

Art. 28 – Dentro do prazo de 48 horas 
seguintes à decisão, o qual poderá ser prorrogado 
por igual tempo, organizará o contador do juízo a 
relação dos créditos, conforme julgado. 

Art. 29 – De decisão proferida, como  
do despacho que indeferir ini- 
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cialmente o requerimento, caberá recurso de agravo 
de petição, que será interposto no prazo de 5 dias, 
contado, conforme o caso, da data do indeferimento 
ou da publicação da sentença. 

Parágrafo único – Êste agravo, em qualquer 
das hipóteses, terá preferência para julgamento. 

Art. 30 – Sempre que o credor, regularmente 
citado, não fizer a declaração de seu crédito, na 
forma prevista pelo art. 24 letra "e", só poderá exigir 
a satisfação da obrigação depois que o devedor 
houver pago aos demais credores o total do passivo 
ajustado. 

Art. 31 – O processo de convocação dos 
credores, nos têrmos desta lei, não se suspende em 
férias e só admite os recursos expressamente 
mencionados no texto desta lei. 

Art. 32 – Todos os atos processuais, assim 
como as certidões, os traslados e as peças, 
necessários à instrução do processo, ou dêle 
extraído para observância desta lei, serão isentos de 
sêlo federal. 

Parágrafo único – Serão igualmente isentos de 
selos federais, bem como de quaisquer impostos ou 
taxas devidos à Fazenda Nacional, os atos e 
contratos derivados do ajuste aqui previsto. 

Art. 33 – São canceladas as dívidas fiscais 
federais, e multas que lhes disserem respeito, 
relativas exclusivamente às atividades dos criadores 
e recriadores até o corrente exercício, inclusive. 

Art. 34 – O Banco do Brasil S. A. e demais 
credores poderão transferir aos Estados, que o 
desejarem, os créditos provenientes dos 
empréstimos feitos aos criadores e recriadores 
beneficiados por esta lei, assinando, para êste efeito, 
os acordos necessários. 

Art. 35 – São isentos de pena criminal os que, 
antes ou depois de 19 de dezembro de 1946, 
houverem fraudado garantias outorgadas aos 
credores, desde que, dentro de um ano desta lei, as 
hajam restabelecido. 

Art. 36 – A presente lei entrará em vigor na 
data de sua publicação, revogadas, como ficam, as 
disposições que lhe forem contrárias. 

Às Comissões de Agricultura, Indústria e 
Comércio e de Finanças. 

PARECER 
 

Nº 351 – 1947 
 

Da Comissão de Educação e Cultura, sôbre a 
proposição número 175, de 1947. 

Relator – Sr. Cícero de Vasconcelos. 
Ao Professor João Otaviano Gonçalves, 

catedrático, padrão M, da Escola Nacional de 
Música, da Universidade do Brasil, foi concedido, por 
decreto de 8 de julho de 1946, o direito à gratificação 
de Cr$ 9.000,00, anuais, correspondentes a mais de 
10 anos de efetivo exercício, e de acôrdo com o 
Decreto-lei nº 2.895, modificado pelos Decretos-leis 
ns. 6.660 e 8.315, de 5 de julho de 1944 e 7 de 
dezembro de 1945, respectivamente. 

Posteriormente, porém, o referido professor 
provou contar 31 anos, 4 meses e 4 dias de efetivo 
exercício adicionado ao tempo anteriormente 
computado. Em virtude disso foi-lhe então concedida 
a gratificação de magistério de Cr$ 18.000,00 anuais, 
relativa a mais de 20 anos de exercício. 

No ano de 1946, sòmente lhe foi paga a 
importância de Cr$ 9.000,00 por mais de 10 anos de 
exercício, quando além dessa diferença, já lhe cabia 
o direito à gratificação de.... Cr$ 48.000,00, referente 
ao período de 1 de janeiro de 1941 a 31 de 
dezembro de 1945, à razão de Cr$ 9.000,00 anuais, 
de vez que desde 1 de janeiro de 1941, já contava 
mais de 20 anos de exercício. 

E' o que esclareceu a mensagem número 195, 
de 26 de abril dêste ano, endereçada ao Congresso 
Nacional. 

Trata-se de direito certo e reconhecido por lei. 
A espécie de crédito baseia-se em resoluções 

adotadas em casos semelhantes. 
Opinamos pela aprovação da proposição nº 

175, de 1947. 
Sala das Comissões, 6 de outubro de 1947. – 

Flávio Guimarães, presidente. – Cícero de 
Vasconcelos, Relator. – Aloysio de Carvalho. 
 

PARECER 
 

Nº 351-A – 1947 
 

Da Comissão de Finanças, sôbre a proposição 
nº 175, de 1947. 

Relator – Sr. Salgado Filho. 
João Otaviano Gonçalves, professor 

catedrático, padrão M, do Quadro Permanente  
do Ministério da Educação 
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e Saúde, com exercício na Escola Nacional de 
Música, da Universidade do Brasil, requereu o abono 
a que se julga com direito por possuir mais de 10 
anos de serviço de magistério. Era de Cr$ 4.800,00 
anuais, nos têrmos do Decreto-lei nº 2.895, de 21 de 
dezembro de 1940, segundo declara em sua petição. 

Ao informar o processo, em 27 de junho de 
1945, é declarado que "das certidões apresentadas 
verifica-se, porém, que ainda não tem os 10 anos de 
exercício, como professor". 

Replica o requerente pedindo o andamento do 
processo que fôra arquivado. 

Informando a réplica, em 21 de junho de 1946, 
é explicado que de fato o requerente completou 10 
anos exigidos pela lei, em 1 de janeiro de 1946, 
cabendo-lhe, desde aquela data, a gratificação 
mensal de Cr$ 750,00, correspondente à diferença 
entre os padrões M e N, segundo dispõe o Decreto-
lei nº 8.315, de 7 de dezembro de 1946. Entretanto, 
o funcionário requerente acentua que pelo Decreto-
lei nº 8.672, de 14 de janeiro de 1946, o cargo de 
Professor é do Padrão M. 

O Sr. Ministro da Educação, e Saúde, 
despachando o processo, reconhece que o 
requerente completou 10 anos de efetivo exercício 
em 1 de Janeiro de 1946, que lhe assiste o direito à 
gratificação de Cr$ 9.000,00 anuais, e que o Sr. 
Presidente da República sancionou por decreto de 8 
de julho de 1946. 

Retorna, porém, o requerente a 16 de outubro 
de 1946, afirmando ter completado 20 anos de 
serviço efetivo, conforme certidão a que se refere e 
que foram mandadas juntar, mas que não se 
encontram no processo. Surge o Professor agora 
com 31 anos, 4 meses e 4 dias, por ter lecionado 
como docente livre de 1915 a 1937, invoca uma 
deliberação do D.A.S.P. que assim conceitua. O Sr. 
Presidente da República, por decreto de 15 de 
janeiro do ano corrente, reconhecendo o direito de 
requerente à gratificação anual de .... Cr$ 18.000,00, 
com assento no artigo 2º, parágrafo 4º, do Decreto-
lei número 2.895, de 21 de dezembro de 1940, 
modificado pelo artigo 1º, do Decreto nº 6.660, de 5 
de julho de 1944 Decreto-lei nº 8.315, de 7 de 
dezembro de 1945. 

Havendo dúvida sôbre a aplicação do 
Decreto-lei nº 8.315, de 1945, sô- 
 

bre o caso concreto para ser computado o tempo 
que não fôsse de serviço efetivo do professor, e o 
pagamento por ele estipulado a partir de 1946, é 
conveniente ser ouvida a Comissão de Constituição 
e Justiça sôbre a legalidade do pedido. 

Sala das Comissões, 15 de outubro de 1947. – 
Ismar de Góes, vice-presidente. – Salgado Filho, 
relator. – Synval Coutinho. – Santos Neves. –
Vespasiano Martins. – Apolonio Sales. – Mathias 
Olympio. – Roberto Simonsen. – Alfredo Neves. – 
Durval Cruz. 
 

PARECER 
 

Nº 344, de 1947 
 

Da Comissão de Constituição e Justiça sôbre 
o projeto nº 17, de 1947. 

Relator: Sr. Arthur Santos. 
O Titulo IX, Livro II, artigo 263 usque 722 do 

Código do Processo Civil, trata das audiências, 
dispondo o artigo 271 e seu parágrafo que, 
encerrado o debate, o juiz proferirá a sentença, salvo 
se não se julgar habilitado a decidir a causa, caso 
em que designará, desde logo, outra audiência, que 
se realizará dentro de dez dias, a fim de publicar a 
sentença. 

Impressionado com os constante e já 
costumeiros abusos de juízes que deixam exgotar o 
prazo suplementar de dez dias, sem proferir 
sentença, não sofrendo qualquer sanção pela 
inobservância do preceito, o nobre Senador Lúcio 
Corrêa apresentou um projeto de lei, acrescentando 
os §§ 2º e 4º ao citado dispositivo, pelos quais, 
decorrido o prazo legal para proferir a sentença, e se 
esta não fôr publicada na audiência designada, 
perderá o juiz a competência para julgar o feito, não 
podendo, ainda, ser incluído em lista de merecimento 
para promoção à instância superior, na primeira vaga 
que ocorrer, se, por mais de uma vez decair da 
competência para sentenciar a causa, por aquêle 
motivo. 

Justas foram as críticas que, da tribuna do 
Senado, proferiu o nobre Senador contra a violação, 
sem sanção, da lei adjetiva, atingida, precisamente, 
em ponto essencial do sistema adotado pelo Código 
de Processo que tem, nas audiências de ins- 
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trução e julgamento, uma de suas características 
marcantes. 

Ressalvada a restrição de que à reforma de uma 
lei, como o Código de Processo Civil, deve presidir uma 
orientação geral para não lhe quebrar o sistema, 
desnaturando-lhe o aspecto doutrinário com alterações 
esporádicas, é inegável a valia da contribuição do atual 
projeto que, não obstante, merece acolhimento. 

Sala das Comissões, em 6 de outubro de 1947. 
– Attilio Vivacqua, com restrições quanto ao § 4º – 
Arthur Santos, relator. – Etelvino Lins. – Filinto Müller. – 
Augusto Meira. – Ferreira de Souza. – Aloysio de 
Carvalho, vencido na preliminar de inoportunidade de 
reforma parcial do C. P. – Carlos Saboya. 

 
PARECER 

 
Nº 345, de 1947 

 
Da Comissão de Constituição e Justiça sôbre 

a proposição nº 96 de 1947. 
Relator: Sr. Ferreira de Souza. 
O projeto, vindo da Câmara dos Deputados, 

autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da 
Agricultura o crédito de Cr$ 3.000.000,00, para atender 
a despesas com desapropriações novas, senão de 
obtenção de recursos para pagar os que já se 
processam, algumas com sentença em processo 
judicial referentes umas ao domínio útil e outras 
simplesmente a benfeitorias feitas por ocupantes sem 
título legítimo. Destinam-se as áreas desapropriadas 
parte às próprias instalações do Centro Municipal de 
Ensino e Pesquisas Agronômicas (útilidade pública) e à 
colonização das terras (interêsse social) fortemente 
melhoradas e valorizadas em virtude dos serviços ali 
realizados pelo Govêrno. Se, sob o regime das 
constituições anteriores, a constitucionalidade de tais 
desapropriações poderia ser objeto de discussões, 
dada a limitação constitucional ao poder de 
desapropriar aos casos de necessidade ou de utilidade 
pública (Constituição de 1937, art. 122, nº 14), tal 
dúvida desapareceu por completo, ex vi do art. 141 § 
16, combinado com o art. 147 da Constituição Federal. 

Trata-se de caso típico de desapropriação por 
interesse social. 

Por essas razões, não tem a Comissão  
de Constituição e Justiça dú- 
 

vida em opinar pela aprovação do projeto. 
Sala das Comissões, em 13 de outubro de 

1947. – Augusto Meira, presidente. – Ferreira de 
Souza, relator. – Arthur Santos. – Carlos Saboya. – 
Filinto Müller. – Etelvino Lins. – Aloysio de Carvalho. 
– Lúcio Corrêa. 

O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do 
expediente. 

Tem a palavra o Senador Pereira Pinto, orador 
inscrito. 

O Sr. Pereira Pinto (Lê o seguinte discurso): 
Sr. Presidente. Voltamos à tribuna do Senado 

para concluir as considerações que vimos opondo 
ao ante-projeto da reforma bancária na parte 
referente à organização do Banco Rural com a 
extinção do Instituto do Açúcar e do Alcool. Está 
claro que não somos nem poderíamos ser 
contrarios à criação desse Banco, cujo objetivo é 
ampliar o crédito agrícola no País, velha e justa 
aspiração da grande classe a que temos a honra de 
pertencer, como agricultor radicado no Estado do 
Rio de Janeiro. O que contestamos é a necessidade 
de ser extinta a autarquia açucareira, para que os 
seu fundos sejam transferidos ao projetado 
estabelecimento bancário, porque ela presta à 
lavoura de cana e à indústria do açúcar, além de 
mais vantajosa assistência financeira, como 
demonstraremos, adiante, muitos outros serviços 
que não poderão ser atribuídos nem àquele, nem a 
qualquer outro órgão, sob pena de se sacrificar a 
sua unidade de ação e a eficiência de sua 
execução. 

Da última vez que tratamos da matéria, já 
sintetizamos alguns desses serviços e hoje 
pretendemos terminar a sua exposição. Antes de 
fazê-lo, porém, devemos responder aos apartes com 
que nos honraram os ilustres, colegas, cujos nomes 
citamos com muito prazer, os Srs. Mello Vianna, 
Augusto Meira e Andrade Ramos, e que apenas 
traduzem equívocos de S. Ex.ª, com relação à 
política açucareira do País. 

Em primeiro lugar, cumpre-nos esclarecer  
o caso da atribuição dos engenhos. Não se  
trata de um impôsto e sim de uma taxa, que  
se destina, exclusivamente, à defesa do  
produto, através do seu financiamento, fomento  
e outros auxílios. E não incide só- 
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bre as fábricas, mas sôbre a sua produção efetiva. 
Quanto à sua cobrança realiza-se mediante  
simples declaração dos proprietários às coletorias 
federais. 

Os engenhos de rapadura estão isentos dessa 
tributação, bem como das formalidades essenciais 
de registro para fins estatísticos, além de terem 
liberdade de produção e instalação das fábricas.  
E os engenhos de açúcar, cuja produção seja  
inferior a 100 sacos por safra, estão igualmente 
isentos. 

Com relação aos Estados do Pará e de Minas 
Gerais, cujos ilustres representantes no Senado se 
manifestaram interessados no assunto, devemos 
acrescentar algumas informações colhidas na fonte 
mais autorizadas e que é o cadastro do Instituto do 
Açucar e do Alcool, onde podem ser examinados a 
qualquer tempo. 

No Pará existem 38 engenhos registrados e 6 
sem inscrição e dos primeiros sòmente 5 pagam 
taxa. Além disso, há ainda 6 turbinadores e nenhuma 
paga taxa. E em Minas Gerais, dos 5.287 engenhos 
registrados, apenas 777 pagam taxa. Aliás, idêntico, 
fenômeno se verifica em outras muitas unidades da 
Federação, o que demonstra a liberdade do Instituto 
com referência às fábricas de açúcar inferior. 

Relativamente à pesagem de cana, podemos 
afirmar que o Instituto não possui balanças para êsse 
fim, em qualquer ponto do País. As pesadas são 
operadas em balanças das usinas e dos 
fornecedores. E a lei permite até a fiscalização do 
ato, por intermédio do fornecedor ou seu procurador. 

Por último, reportando-nos aos apartes com 
que fomos honrados no discurso anterior, devemos 
responder a um do preclaro Senador Andrade 
Ramos, referente à precariedade dos transportes do 
açúcar. Argumentando com a existência de grandes 
estoques em determinadas zonas produtoras, 
quando em alguns dos centros consumidores falta o 
artigo, advogou Sua Ex.ª a permissão para 
montagem de fábricas locais, capazes de suprir as 
necessidades do meio. 

E' evidente que o reparo atinge os serviços de 
transportes, que são mesmo ineficientes em todo o 
País, e não o Instituto, que só poderia ser 
responsabilizado pela carência do produto. Depois, 
se se adaptasse nêste setor econômico o critério  
da auto-suficiência, o resultado seria acelerar o rítmo 
 

da superprodução, que já se esboça pois os grandes 
estoques não encontrariam colocação no mercado 
interno, reconduzindo a indústria açucareira à velha 
crise de que se liberou graças à política da limitação 
das usinas e do aproveitamento dos excessos da 
matéria prima. 

Retomamos agora o tema central das nossas 
considerações. Já dissemos como é organizado e 
administrado o Instituto de Açúcar e do Álcool, que 
vem alargando os seus serviços e multiplicando as 
suas realizações, em correspondências com os 
interêsses das classes e das regiões produtoras, dos 
centros consumidores ou da própria coletividade. 
Resumimos também as suas principais iniciativas 
nêsse sentido, promovendo o aumento da produção 
de açúcar de usina, garantindo as necessidades 
crescentes do consumo nacional, regulando as 
cotações do mercado interno e disciplinando a 
exportação dos excedentes para o exterior. Vejamos 
agora outra face de sua ação em proveito não só da 
economia canavieira como da própria defesa militar 
do País, porque lhe garante a utilização do 
carburante nacional à base de um produto brasileiro, 
que é o álcool-motor. 

Efetivamente, é de notar como tem crescido a 
produção alcooleira do País, aproveitando os 
excessos de matéria prima, representados pelos 
meios residuais, açúcar dissolvido ou o próprio caldo 
de cana, e criando a indústria de álcool carburante, 
formado com a mistura do álcool anidro e da 
gasolina, de sorte a transformar em benefício para a 
coletividade o antigo mal da superprodução 
açucareira. O álcool anidro ou absoluto, que é o mais 
indicado para essa mistura, não existia pràticamente 
no Brasil antes do Instituto. Graças ao financiamento 
das distilarias particulares, a fim de remodelarem as 
suas instalações, e à construção das distilarias 
centrais em vários Estados, para servirem às usinas 
sem distilarias de outras zonas, o seu fabrico 
ascendeu ao máximo de 82.169.591 litros em 1942, 
em plena guerra, suprindo em parte a escassez de 
combustível estrangeiro. 

No ano passado, o volume de álcool de todos 
os tipos foi de 115.789.445 litros, dos quais 
85.747.714 de hidratado e 30.214.731 de anidro, 
explicando-se a baixa cifra dêsse último pela difícil 
obtenção de desidratantes nas praças estrangeiras. 
Mas já no primeiro semestre dêste ano as entregas de 
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álcool anidro às companhias importadoras de 
petróleo acusam aumento, pois somaram 18.807.609 
litros, sendo de 20%, 10% e 5%, respectivamente a 
percentagem de sua mistura com a gasolina 
distribuída em Pernambuco, São Paulo e Distrito 
Federal. 

Convém assinalar que, à base. do valor da 
gasolina a bordo, a redução do volume que deixou 
de ser importado, correspondente à sua 
substituição pelo álcool anidro na mistura, deste o 
início da política alcooleira até hoje, representa a 
economia aproximada de 300 milhões de cruzeiros 
em ouro e divisas. A sua vantagem para o nosso 
comércio exterior cumpre reunir agora a das 
primeiras exportações do álcool para estrangeiro, 
entre as quais se destaca uma partida de 
Pernambuco para Portugal no valor de 6 milhões de 
cruzeiros. 

E' evidente que a lavoura de cana e a indústria 
do açúcar não teriam alcançado êsse grau de 
desenvolvimento e de prosperidade, se não fôssem 
eficientemente amparadas e incentivadas pelo órgão 
de sua defesa e propulsão. A assistência que lhes 
tem prestado êsse órgão é tão variada como 
vultosa. Desdobra-se em assistência financeira, 
técnica, jurídica e médico-social, cabendo essa 
última aos trabalhadores agrícolas e industriais. 
Como não nos seria possível nem mesmo preciso, 
perante uma assembléia tão culta como a que 
temos a honra de nos dirigir, justificar cada uma 
dessas modalidades de auxílio ás classes 
produtoras do açúcar e do álcool, bastará que 
concretizemos os respectivos resultados em cifras, 
cuja significação é sempre mais eloquente que 
quaisquer palavras. 

As operações de crédito realizadas pelo 
Instituto compreendem a vantagem do açúcar das 
usinas o banguês, o financiamento nas entre-
safras dos banguezeiros e fornecedores de cana e 
empréstimos para diversos fins a outros 
interessados na economia canavieira. A 
warrantagem e garantida por um contrato com o 
Banco do Brasil, cujo montante se elevou de 60 
milhões de cruzeiros em 1933 para 130 milhões 
em 1945, sendo destinada aos produtores de 
Pernambuco, Alagoas e Sergipe. O financiamento 
da lavoura canavieira é concedido aos engenhos e 
plantadores de cana, por intermédio das 
respectivas cooperativas, aos juros de 2% ao  
ano, sob condições de emprestarem aos seus as- 
 

sociados com juros, no máximo, de 4%, segundo 
essas, sem dúvida, as taxas mais baratas do crédito 
agrícola no Brasil. 

O quadro que a seguir submetemos à 
apreciação esclarecida de V. Exas., Sr. Presidente e 
Senhores Senadores, demonstra a posição de todo 
êsse movimento financeiro, ao encerrar-se o exercício 
de 1946. E êsse é o melhor argumento a favor da tese 
de que, em vez de ser necessária, seria grandemente 
condenável a extinção do Instituto, para assegurar 
crédito à coletividade canavieira do País, aliás, com os 
seus próprios fundos, transferidos ao Banco Rural, 
segundo o anteprojeto de reforma bancária, porque 
êle já desempenha êsse encargo, com a maior 
largueza, equidade e eficiência. E' êste o quadro a 
que nos referimos: 
 
  Cr$ 
a) Operações realizadas 

diretamente pelo Instituto do 
Açúcar e do Álcool. 
"Warrantagem" e 
adiantamentopara 
financiamento de açúcar......... 82.500.000,00 

 Empréstimo para a entre-
safra a banguezeiros e 
forneceros............................... 41.775.687,30 

 Idem de amparo pela redução 
de safra................................... 11.500.000,00 

 Idem para adubação............... 6.700.000,00 
 Idem para montagem de 

distilaria e tanques de álcool 
anidro...................................... 6.000.000,00 

 Idem para fundação de usinas 
nos núcleos coloniais do 
Ministério da Agricultura......... 4.000.000,00 

 Financiamentos diversos........     1.200.000,00 
 Total geral..................... 283.675.678,30 
b) Financiamentos realizados 

pelo instituto do Açúcar e do 
Álcool através do Banco do 
Brasil. "Warrantage" de 
açúcar..................................... 130.000.000,00 

 Total geral..................... 283.675.678,30 
 
Não menos valioso tem sido o concurso  

do Instituto no sentido de promover o 
aperfeiçoamento técnico da lavoura e da  
indústria, melhorando os processos de  
exploração agrícola, aumentando o rendimento dos 
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campos e das fábricas, fomentando a cultura das 
variedades mais ricas e resistentes às pragas, 
auxiliando a modernização das usinas e distilarias, 
favorecendo a produção tanto pela quantidade como 
pela qualidade. Exemplificam os seus esforços nêsse 
setor os acôrdos com o Ministério da Agricultura para 
a manutenção das Estações Experimentais de Cana 
de Açúcar, de Campos, no Estado do Rio, e de 
Curado, no de Pernambuco, em regime de 
cooperação, para o qual contribuem também os 
usineiros e fornecedores de cana dos mesmos 
Estados. Segundo êsses acôrdos, que estão em 
pleno vigor, são estas as contribuições das diversas 
entidades empenhadas no custeio dos referidos 
estabelecimentos técnicos: 

Estação Experimental de Cana de Campos: 
Ministério da Agricultura, Cr$ 150.000,00; Instituto de 
Açúcar e do Álcool, Cr$ 150.000,00; Sindicato da 
Indústria do Açúcar do Estado do Rio, Cr$ 
150.000,00; Sindicato dos Fornecedores de Cana, 
Cr$ 50.000,00. 

Estação Experimental de Cana do Curado: 
Ministério da Agricultura, Cr$ 150.000,00; Instituto do 
Açúcar e do Álcool, Cr$ 150.000,00; Cooperativa dos 
Usineiros de Pernambuco, Cr$ 150.000,00; 
Cooperativa dos Fornecedores de Cana de 
Pernambuco, Cr$ 50.000,00. 

Por outro lado, o Instituto resolveu concorrer 
para a cultura racional da cana de açúcar no 
Nordeste, cujas terras se ressentem de 
empobrecimento pela sua secular exploração, 
facilitando a compra e o emprêgo de adubos naquela 
região tradicionalmente açucareira. Com êsse fim, 
organizou um plano de fornecimento de adubos, pelo 
custo de aquisição e mediante razoável amortização, 
aos usineiros e plantadores de cana, na proporção de 
40% para os primeiros e 60% para os últimos. 

Durante 4 safras, destinará anualmente, para 
aplicação assim estabelecida, a importância de 10 
milhões de cruzeiros. De conformidade com êsse 
plano, já dispendeu seis milhões e setecentos mil 
cruzeiros no financiamento de adubação. 

Se com tais serviços o Instituto  
tem contribuído para melhorar as condições 
econômicas e financeiras das regiões e das  
classes produtoras de açúcar e de álcool, não  
menos decisiva tem sido a sua atuação junto  
às mesmas classes para regular-lhes as re- 
 

lações jurídicas e sociais. Nesse sentido, o Estatuto 
da Lavoura Canavieira, concretizado no Decreto-lei 
número 3.855, de 21 de novembro de 1941, cuja 
elaboração foi obra sua e cuja execução está a seu 
cargo, recomenda-se como um empreendimento de 
alto alcance moral. E' que tem por objetivo ordenar e 
disciplinar os interêsses de coletividade canavieira, 
harmonizando-a e fortalecendo-a como um modêlo de 
organização dentre os outros setores econômicos do 
País. Mas nem por isso deixa de ser susceptível de 
alterações, após alguns anos de experiências, 
tendentes a aproximá-lo ainda mais de sua própria 
finalidade, para não acarretar prejuízos nem provocar 
atritos de efeitos contraproducentes. 

A verdade, entretanto, é que não mais se 
verificam entre lavradores de cana e industriais de 
açúcar, em tôrno do fornecimento de matéria prima, 
as graves divergências que antes os separavam 
quase como dois grupos inimigos. Quando os 
recebimentos e pagamentos de cana não se 
processam normalmente, intervém os órgãos de 
conciliação instituídos por lei, ao apêlo direto dos 
próprios interessados, evitando litígios judiciais com 
as suas decisões satisfatórias e pacificadoras. 

Para se perceber a massa de interêsses 
amparados por essa organização, basta saber-se que 
o número de lavradores de cana inscritos no Instituto 
se eleva a 50.000 e que o total das cotas de 
fornecimento ascende à cifra de 3.400.000 toneladas. 

Graças aos sentimentos de solidariedade 
humana e à orientação progressista do atual Govêrno 
da República, pode o Instituto extender a órbita de 
sua ação benéfica até aos trabalhadores da indústria 
açucareira. Efetivamente o Decreto-lei nº 9.827, de 10 
de setembro de 1946, que autorizou a revisão geral 
das cotas de produção de açúcar de usina, manda 
aplicar a importância correspondente a 2 cruzeiros 
por saco em serviço de assistência 
médico-farmacêutica e social aos trabalhadores 
agrícolas e industriais. 

Aliás, a autarquia açucareira já cuidava  
de idêntica solução, por iniciativa própria, embora  
em proporções mais modestas, visando a empregar 
40% da arrecadação da taxa de um cruzeiro  
sôbre tonelada de cana, instituída pelo Decreto-lei  
nº 3.855, de 21 de novembro de 1944, na  
execução de um plano de melhoria das condi- 
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ções de vida dos trabalhadores rurais. Mas o ensejo 
de regulamentar o citado dispositivo do Decreto-lei nº 
9.827, do Presidente Eurico Dutra, que impõe aos 
usineiros a contribuição de 2 cruzeiros por saco de 
açúcar e cuja fiscalização atribui ao Instituto, permitiu 
à sua Comissão Executiva ampliar o plano anterior 
ou, melhor, elaborar outro de maior envergadura, 
assegurando às populações canavieiras os serviços 
de assistência médico-farmacêutica-odontológica e 
social. Os serviços da primeira categoria poderão ser 
prestados nas usinas ou grupos de usinas, através 
dos ambulatórios já existentes ou que venham a ser 
instalados e nos hospitais locais, regionais ou 
centrais, conforme o caso. E os de assistência social 
consistirão na fundação e manutenção de escolas e 
instituições recreativas e culturais. 

Como o pagamento de dois cruzeiros por saco 
de açúcar é a fonte dos recursos para a execução 
dêsse programa, a arrecadação correspondente à 
safra de 1946-47 será superior a 37 milhões de 
cruzeiros, devendo Pernambuco receber cêrca de 12 
milhões. São Paulo aproximadamente 8 milhões, o 
Estado do Rio quase sete milhões, AIagoas, pouco 
mais de quatro milhões, Sergipe, Bahia, Minas Gerais 
e Paraíba, mais de um milhão cada um. 

Para a safra em curso de 1947-48, pode-se 
prever uma arrecadação aproximada de 40 milhões 
de cruzeiros. E, como o Instituto só planeja para 
executar, já estão em andamento no Estado de 
Pernambuco os trabalhos destinados a converter em 
realidade, dentro de breve futuro, a assistência 
médico-farmacêutica-odontológica e social à 
população de 543.987 pessoas integradas na vida 
das suas 48 usinas. O fato de que isso se tenha 
tornado possível nos quadros ou política açucareira 
mostra quão firmes são os propósitos do Govêrno, 
através do Instituti do Açúcar e do Álcool, de amparar 
todos aqueles que empregam as suas atividades na 
economia canavieira. 

Poderíamos ainda realçar outros importantes 
empreendimentos do Instituto em favor das classes 
produtoras do açúcar e do álcool. Mas preferimos ceder 
a palavra a um ilustre político administrador e 
parlamentar paulista, o Sr. Luiz de Toledo Piza, 
ex-secretário da Agricultura de São Paulo, no Govêrno  
do saudoso Senhor Armando de Sales Oliveira, e atual- 
 

mente deputado pelo mesmo Estado, como 
representante da União Democrática Nacional, e que, 
em entrevista publicada no "Jornal do Brasil", de 13 
de agôsto de 1946, assim enalteceu um dos aspectos 
mais relevantes da ação desenvolvida pela autarquia 
açucareira: 

"A fundação do Instituto do Açúcar e do Álcool 
veiu estabelecer um equilíbrio desejado entre a 
economia do Norte e do Sul. Não digo nenhuma 
novidade afirmando que depois de criado o Instituto e 
estabilizados os preços em bases compensadoras, a 
balança comencial entre São Paulo e os Estados 
exportadores acusa extraordinário aumento de 
vendas de produtos de fabricação paulista, 
tornando-se isso possível pelo aumento de 
capacidade aquisitiva do Nordeste. O mecanismo é 
simples, como se vê. O que estou afirmando é 
comprovado pelas estatísticas paúlistas". 

Cremos, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que 
não precisamos prosseguir. Um organismo estatal 
que apresenta a inestimável fôlha de serviços, cuja 
síntese tentamos trazer ao conhecimento de V. Ex.ª 
reune credenciais bastantes para confiar nos seus 
destinos, sob o regime democrático, perante os 
dirigentes e os representantes da Nação. É que a 
necessidade de sua sobrevivência responde pela 
salvaguarda dos maiores interêsses que nos cumpre 
zelar e que não os da unidade política e econômica, 
da defesa militar, da organização técnico 
profissional, do fortalecimento financeiro e da paz 
social do País. (Muito bem; muito bem). 

O. SR. ETELVINO LINS (*): – Senhor 
Presidente, faleceu pela manhã de ôntemm, na 
cidade do Recife, o Desembargador João Paes de 
Carvalho Barros, antigo membro do Tribunal de 
Apelação e Presidente do Tribunal Regional Eleitoral 
do Estado de Pernambuco. 

Perdeu a magistratura pernambucana um dos 
seus grandes vultos. Pela inteligência privilegiada, 
pela cultura, pela coragem moral e independência de 
atitudes, honrou e dignificou o Desembargador João 
Paes de carvalho Barros todos os postos que teve 
ensejo de ocupar. (Muito bem). 
 
__________________ 
(*) Não foi revisto pelo orador. 
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Promotor público, advogado, Juiz municipal, 
juiz de direito no interior e na Capital, procurador geral 
do Estado e finalmente desembargador, em tôdas 
essas funções deixou traços marcantes de seu valor 
moral e intelectual. 

Coube-lhe dirigir naquêle Estado os renhidos 
pleitos eleitorais de 2 de dezembro de 1945 e 19 de 
janeiro de 1947, na qualidade de Presidente do 
Tribunal Regional Eleitoral. Nesta alta investidura, 
portou-se o Desembargador João Paes com a 
dignidade de sempre, cercando o direito de voto das 
necessárias garantias e mantendo em elevado nível o 
prestígio da justiça eleitoral. 

Por êsses motivos, Sr. Presidente, venho 
requerer, nos têrmos do art. 9, § 2º, do Regimento, a 
inserção em ata de um voto de profundo pesar pelo 
desaparecimento do ilustre magistrado pernambucano. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem; muito bem). 
Vem à Mesa, é lido e aprovado o seguinte: 

 
REQUERIMENTO 

 
Nº 158, de 1947 

 
Requeremos que, consultada a Casa e  

assentindo esta, seja consignado na ata da sessão, 
um voto de pesar pelo falecimento do Desembargador 
Francisco Bianco Filho, Presidente do tribunal de 
Apelação de Mato Grosso, ôntem ocorrido na Capital 
daquele Estado. 

Sala das Sessões, em 15 de outubro de 1947. – 
Vespasiano Martins. – João Villasbôas. 

Vem à Mesa e é lido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO' 
 

Nº 159 – 1947 
 

Considerando que o Sr. Presidente da 
República, em mensagem de 9 de junho ao Sr. 
Presidente da Câmara dos Deputados, submeteu ao 
estudo e deliberação do Congresso Nacional um 
projeto de lei em que são declarados os Municípios 
que constituem bases ou portos militares de 
excepcional importância para a defesa externa do 
País, a critério do Conselho de Segurança Nacional; 

Considerando que de tal mensagem resultou  
o projeto de lei nº 748-B de 
 

1947, já aprovado pela Câmara dos Deputados, e ora 
em andamento nesta Casa; 

Considerando serem dezoito os municípios 
afetados pelo projeto de lei citado, entre os quais 
alguns de tão grande importância econômica e 
política, como sejam os de São Paulo e Santos, no 
Estado de São Paulo, os de Pôrto Alegre, Rio Grande 
e Santa Maria, no Estado do Rio Grande do Sul, os de 
Natal, Recife, Salvador, Niterói e Angra dos Reis; 

Considerando que entre os municípios 
afetados há alguns que se distinguem pelas gloriosas 
tradições de luta de seu povo pela autonomia 
municipal só agora, afinal, conquistada e reconhecida 
pelas cartas constitucionais estaduais que vêm de ser 
promulgadas; 

Considerando que a situação econômica 
precária que atravessa o País e os recursos 
financeiros de que pode dispôr o Govêrno federal não 
permitem de forma alguma, pelo menos por enquanto, 
a construção e o aparelhamento de tão numerosas 
bases ou portos militares de excepcional importância; 

Considerando que essa classificação de base 
ou de pôrto militar de excepcional importância 
constitui para a população de qualquer cidade ou 
município seria ameaça para o tempo de guerra, 
especialmente se a uma tal classificação não 
corresponder uma eficiente organização defensiva 
contra as armas modernas; 

Considerando que a mensagem presidencial 
não vem acompanhada de nenhum esclarecimento 
quanto ao critério adotado pelo Conselho  
de Segurança Nacional na seleção dos  
municípios que propõe sejam afetados pelo 
dispositivo constitucional do parágrafo 2º do art. 28; 

Considerando que o debate da matéria na 
Câmara dos Deputados não trouxe êsse 
esclarecimento; 

Considerando finalmente, que nos têrmos  
do parágrafo 2º do art. 28 da Constituição, a lei 
federal, que priva tão numeroso grupo de municípios 
do direito de ter perfeitos eleitos pelo sufrágio popular, 
deve ser elaborada "mediante parecer do Conselho 
de Segurança Nacional" e que êsse parecer é 
indispensável ao Senado Federal para  
que possa  com consciência cumprir o seu dever; 
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Requeiro ouvido o plenário, sejam solicitadas 
ao Poder Executivo as seguintes informações: 

1) Qual o parecer do Conselho de Segurança 
Nacional que determinou o projeto de lei enviado à 
mensagem presidencial de junho corrente? 

2) Qual o critério adotado na seleção dos 
municípios a serem considerados como bases ou 
portos militares de excepcional importância para os 
efeitos do parágrafo 2º do art. 28 da Constituição da 
República? 

3) Qual o vulto das obras a realizar nessas 
bases ou portos militares de excepcional 
importância, por conta de que verbas deverão correr 
e quais os créditos solicitados com o mesmo fim? 

4) Quais as providências já tomadas para 
assegurar a defesa, especialmente anti-aérea, das 
populações civis das grandes cidades incluídas na 
relação dos municípios afetados pelo projeto de lei nº 
748-B de 1947? 

Sala das Sessões, 15 de Outubro de 1947. –  
Carlos Prestes. – Vespasiano Martins. – João 
Villasbôas. – Adalberto Ribeiro. – Mathias  
Olympio. 

O SR. PRESIDENTE: – Estando devidamente 
apoiado o requerimento do Sr. Senador Carlos 
Prestes, submeto-o à discussão. 

O SR. CARLOS PRESTES: – Peço a palavra. 
O SR. IVO D'AQUINO: – Peço a palavra. 
O SR. PRESIDENTE: – Havendo pedido a 

palavra os Srs. Senadores Carlos Prestes e Ivo 
d'Aquino, a discussão nos têrmos do Regimento fica 
adiada para o fim da ordem do dia da sessão de 
amanhã. 

O SR. CARLOS PRESTES (*): – Sr. 
Presidente, o Senado, ainda ontem e hoje, teve 
ocasião de prestar justa homenagem a dois 
eméritos juízes: João Paes e Juiz Francisco Bianco 
Filho. 

Nunca talvez, Sr. Presidente, tenha sido tão 
necessário, quanto agora, exaltar em nossa Pátria o 
papel do verdadeiro juiz, daquele que dedica sua vida 
à cultura do Direito e que, como homem de caráter,  
é o defensor acima de tudo, da Iei e mais parti- 
 
__________________ 
(*) Não foi revisto pelo orador. 

cularmente da Constituição. Infelizmente, nem tidos 
os nossos juízes são capazes de elevar seu mandato 
à altura dos que hoje homenageamos. 

Se ocupo esta tribuna é para mais uma vez, 
lavrar meu protesto em defesa de uma das maiores 
conquistas do nosso povo e que é a liberdade de 
imprensa. Há poucos dias tive oportunidade de me 
referir aos desatinos do governador de Alagoas. 
Ontem o nobre colega pelo Ceará, Sr. Carlos Saboya, 
referiu-se a acontecimentos lamentáveis ocorridos no 
seu Estado. Hoje, novamente, trago ao conhecimento 
desta Casa uma sentença inominável e que é, sem 
dúvida, alarmante para todos nós, porque é sintoma 
de que a liberdade de imprensa não está de forma 
alguma, assegurada, em nossa Pátria. 

Juízes há, que ainda pretendem reviver, do 
monturo de leis do Estado Novo, talvez a pior de 
tôdas elas – a célebre lei de segurança – em virtude 
de cujos preceitos reacionários fascistas, milhares de 
brasileiros sofreram, nos cárreres da reação e pela 
qual foi garroteada a imprensa e a manifestação do 
pensamento, em geral. 

Refiro-me, Sr. Presidente, ao processo injusto 
a que foi. submetido o jornalista, escritor e grande 
poeta Aydano de Couto Ferraz. 

A propósito do caso o Senado já teve o prazer 
de ouvir a palavra, sempre ilustrada, do nobre Senador 
João Villasbôas, nas proximidades do julgamento. 

Conhecemos, agora, a sentença do Juiz 
Cristóvão Breiner autor de uma façanha, qual a de 
reviver a lei de segurança, para punir jornalistas e 
ameaçar a liberdade de imprensa em nossa Pátria, 
quando o Tribunal de Segurança Nacional já não 
mais existe. 

Não me referirei, Sr. Presidente, aos detalhes 
do processo. Êste representa perseguição pessoal a 
um jornalista por parte de homens que ocupam 
posições de importância, como o Sr. Pereira Lira, 
que se julga ofendido porque um jornalista se atreve 
a declará-lo "professor", escrevendo o vocábulo 
entre aspas. Realmente, no regime democrático, não 
pode ser professor da nossa mocidade um fascista, 
como o Sr. Pereira Lira. 

Mistér se faz salientar que o diretor do jornal, 
do qual é redator-chefe o jornalista Aydano do  
Couto Ferraz, assumiu inteira responsabilidade do 
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que publicou aquêle órgão de imprensa.  
A perseguição, porém, tinha que ser pessoal.  
O que o Sr. Pereira Lira deseja é ameaçar  
A ou B, a seu critério. E o Juiz Cristóvão Breiner 
prestou-se a ser instrumento de  
tão grande injustiça, de tão evidente violação  
da nossa Carta Constitucional. A lei de segurança, 
nos preceitos em que se baseou o Juiz Cristóvão 
Breiner, está pràticamente revogada pela 
Constituição de 18 de setembro de 1946. 

Sr. Presidente, vim à tribuna formular  
o meu protesto, e, antes de deixá-la,  
quero ler o protesto que ainda ontem, também,  
foi lavrado por centenas de membros do Segundo 
Congresso Brasileiro de Escritores,  
que se realiza atualmente, em Belo Horizonte, 
sôbre a presidência do Governador Milton Campos 
(lê). 

"O 2º Congresso Brasileiro de Escritores, 
tomando conhecimento da condenação  
de Aydano do Couto Ferraz, delegado da Bahia,  
a 6 meses de prisão – condenação baseada  
em dispositivos da Lei de Segurança  
que vem dos tempos da ditadura –  
resolve protestar enèrgicamente contra êsse  
fato que revela apenas a precariedade das 
instituições democráticas do BrasiI e demonstra a 
necessidade de uma permanente vigilância na 
defesa das liberdades públicas." 

O Congresso deseja acentuar que o  
Sr. Aydano do Couto Ferraz não foi condenado por 
crime de imprensa, mas, sim, por haver publicado 
em seu jornal, o nome do Secretário  
da Presidência da República, antecedido do título 
de professor entre aspas. Não constituindo o  
fato injúria, recorreu-se à Lei de Segurança 
fascista para castigar o jornalista e intimidá-lo  
no exercício de sua profissão. O Congresso 
protesta contra o fato e ratifica e aplaude  
a conduta da A.B.D.E. do Distrito Federal,  
que designou o advogado Clovis Ramalhete, 
membro desta Assembléia, para acompanhar  
a defesa do congressista Aydano do Couto Ferraz. 
– Belo Horizonte, 14 de outubro de  
1947". 

A moção foi votada por aclamação. 
Sr. Presidente, eram estas as palavras que 

desejava pronunciar. (Muito bem).  
O SR: PRESIDENTE: – Continua a hora do 

expediente. 

O SR. ARTHUR SANTOS (*): – Sr. Presidente, 
fui, ontem, procurado, nesta Casa, por numeroso grupo 
de moços, candidatos ao concurso de inspetor do 
trabalho, do Ministério do Trabalho, que vinham trazer 
seu protesto e manifestar sua estranheza em relação ao 
adiamento, sine die, daquele concurso. 

As alegações dêsses moços me parecem de 
absoluta procedência. Dizem eles que o concurso para 
inspetor do trabalho foi aberto em 1944, tendo nele se 
inscrito cerca de quatro mil e oitocentos candidatos; que 
os cargos se acham providos por funcionários interinos, 
os quais terão forçosamente de prestar concurso, pois, 
em caso contrário, perderão êsses postos; que por ordem 
do Senhor Presidente da República, depois de várias 
procrastinações foi marcado. Fixou-se o dia 20 do 
corrente para a realização das provas. Com surpresa 
geral, sem motivo algum, foram êles surpreendidos por 
uma determinação do diretor geral do Ministério do 
Trabalho, suspendendo o concurso. 

Procurando informações a respeito, naquela 
repartição, um secretário do diretor geral, sem maiores 
explicações, declarou que o concurso estava, de fato 
suspenso, e que não seria marcada data para sua 
realização. 

Ora, Sr. Presidente, se os acontecimentos são, 
realmente, êstes, merecem profunda estranheza. 

Trata-se de quatro mil e oitocentos candidateis, 
que desejam ingressar no Ministério do Trabalho pela 
porta larga do concurso, que é a maneira legal e 
constitucional do provimento dos cargos públicos, 
segundo dispositivo de nossa Carta Magna. 

Nestas condições, tomei a liberdade de dirigir a V. 
Ex.ª um requerimento, solicitando sejam pedidas 
informações ao Ministério do Trabalho sôbre a 
veracidade dos fatos, isto é, se o concurso foi mesmo 
suspenso, por que motivo e, em caso afirmativo, qual a 
data marcada para a sua realização, a fim de que 
possam manifestar a respeito, após o recebimento das 
explicações necessárias. (Muito bem). 

Vem à Mesa é lido e deferido pelo Sr. Presidente o 
seguinte: 

 
REQUERIMENTO 

 
Nº 160, de 1947 

 
Por intermédio da Mesa, requeiro  

do Ministério do Trabalho informa- 
 
__________________ 
(*) Não foi revisto pelo orador. 
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ções sôbre os motivos pelos quais o diretor geral 
mandou suspender o concurso que, por ordem da 
Presidência da República, estava aberto para o 
preenchimento dos cargos de inspetor do trabalho e 
cuja realização teria lugar no próximo dia 20 do 
corrente, aqui e nos Estados. 

Sala das Sessões, em 15 de outubro de 1947. – 
Arthur Santos. 

O SR. PRESIDENTE: – V. Ex.ª será atendido. 
É, sem debate, aprovado, o seguinte: 
 

PARECER 
 

Nº 340 – 1947 
 
Da Comissão de Redação de Leis. 
Redação final da proposição nº 105, de 1947. 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 É concedida isenção de direitos e demais 

taxas aduaneiras para dezoito (18) caixas com o pêso 
bruto de 4.270 quilos, contendo chapas de vidro e 
pasta para colagem de mapas, vindas pelo vapor 
"Mauá", destinadas ao Conselho de Geografia. 

Art. 2º É, igualmente, concedida isenção de 
direitos de importação e demais taxas aduaneiras para 
4.636 volumes, contendo tubos de ferro para água 
com o pêso bruto de 328.680 quilos, importados pelos 
Institutos de Aposentadoria e Pensões dos 
Comerciários para serem empregados nas 
construções de assistência social. 

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

A proposição vai à sanção. 
Comparecem mais os Senhores Senadores: 
Mathias Olympio. 
Ferreira de Souza. 
Pereira Moacyr. 
Waldemar Pedrosa. 
Salgado Filho. 
Marcondes Filho. 
Durval Cruz. 
Andrade Ramos. 

Alfredo Neves. 
Carlos Saboya. 
Pinto Aleixo (12). 
Deixam de comparecer os Senhores Senadores: 
Clodomir Cardoso. 
Vergniaud Wanderley. 
Cícero de Vasconcelos. 
Walter Franco. 
Henrique de Novaes. 
Levindo Coelho. 
Dario Cardoso. 
Pedro Ludovido. 
Alfredo Nasser. 
Roberto Glasser (10). 
O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do 

expediente. 
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Sr. Presidente, 

pedi a palavra para comunicar à Casa que a comissão 
designada por V. Ex.ª para representar o Senado 
Federal nas homenagens póstumas à Exma. Sra. D. 
Carmela Dutra, espôsa do Sr. Presidente da República, 
desincumbiu-se da sua missão. 

O SR. PRESIDENTE: – A Mesa fica inteirada e 
agradece a comunicação de V. Ex.ª que constará, da ata 
dos nossos trabalhos de hoje. 

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a 
sessão, designando para a de amanhã a seguinte: 

 
ORDEM DO DIA 

 
Discussão única do requerimento nº 159, de 1947, 

solicitando informações ao Poder Executivo, referente ao 
projeto que declara, para fins do § 2º do art. 28 da 
Constituição, os Municípios que constituem bases ou 
portos militares para a defesa externa do País. 

Discussão única do requerimento número 139, de 
1947, solicitando um voto de congratulações com as 
Repúblicas da Guatemala, Costa Rica e Nicaragua, pelo 
transcurso do dia de sua Festa Nacional. (Com parecer 
favorável da Comissão de Relações Exteriores, sob nº 
338). 

Levanta-se a sessão às 15 horas e 20 minutos. 
 



145ª SESSÃO, EM 16 DE OUTUBRO DE 1947 
 

PRESIDÊNCIA DOS SRS. GEORGI NO AVELINO, 1º SECRETÁRIO E NEREU RAMOS, PRESIDENTE 
 

Às 14 horas compareceram os Senhores 
Senadores: 

Waldemar Pedrosa. 
Severiano Nunes. 
Augusto Meira. 
Victorino Freire. 
José Neiva. 
Joaquim Pires. 
Màthias Olympio. 
Ribeiro Gonçalves. 
Plinio Pompeu. 
Fernandes Tavora. 
Georgino Avelino. 
Adalberto Ribeiro. 
José Americo. 
Novaes Filho. 
Etelvino Lins. 
Apolonio Sales. 
Cícero de Vasconcelos. 
Góes Monteiro. 
Durval Cruz. 
Maynard Gomes. 
Aloysio de Carvalho. 
Pinto Aleixo. 
Pereira Moacyr. 
Attilio Vivacqua. 
Henrique de Novaes. 
Santos Neves. 
Alfredo Neves. 
Sá Tinoco. 
Hamilton Nogueira. 
Carlos Prestes. 
Andrade Ramos. 
Bernardes Filho. 
Marcondes Filho. 
Euclydes Vieira. 
Roberto Simonsen. 
Filinto MülIer. 
Flávio Guimarães. 
Arthur Santos. 
Ivo d'Aquino. 
Francisco Gallotti. 
Lucio Corrêa. 
Salgado Filho. 
Synval Coutinho. 
Azevedo Ribeiro. 
Ismar de Góes. 
Camilo Mércio (46). 

O SR. PRESIDENTE: – Acham-se presentes 
46 Srs. Senadores. Havendo número legal está 
aberta a sessão. Vai-se proceder à leitura da ata. 

O Sr. 2º Suplente (servindo de 2º Secretario), 
procede à leitura da ata da sessão anterior, que, posta 
em discussão, é sem debate aprovada. 

O Sr. 4º Secretario (servindo de 1º), lê o 
seguinte: 

 
EXPEDIENTE 

 
Mensagem do Sr. Presidente da República: 
– Nº 121, de 1947, devolvendo autógrafos da 

Proposição nº 109, de 1947, já sancionada, que 
dispõe sôbre o Salão Nacional de Belas Artes. – Ao 
arquivo. 

Ofícios: 
 – Do Sr. Ministro do Trabalho, informando 

nada ter aquele Ministério a opôr a que constem da 
concorrência pública para aquisição de projetores 
cinematográficos, os filmes educativos mencionados 
no pedido de informações que lhe foi dirigido pela 
Comissão de Educação e Cultura desta Casa, e que 
sòmente cabe ao Ministério da Educação entrar na 
apreciação do assunto. – A Comissão de Educação e 
Cultura. 

– Do Sr. Ministro do Trabalho, transmitindo 
informações que lhe foram solicitadas sôbre nomes e 
proventos recebidos do Tesouro Nacional por 
pessoas civis ou militares, pensionistas reformados 
ou aposentados as quais dizem ser o assunto da 
atribuição exclusiva do Ministério da Fazenda. – 
Publique-se. 

– Do Sr. Presidente da Ordem dos Advogados 
do Brasil, Seção de São Paulo, remetendo  
ao Senado cópia do trabalho do Sr. Conselheiro 
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Dr. Fernando Rudge Leite sôbre: "A Lei 81 e o 
Adicional do Impôsto de Renda." – À Comissão de 
Finanças. 

– Do Sr. Presidente da Assembléia Legislativa 
do Estado do Espírito Santo, oferecendo ao Senado 
cinco exemplares da Constituição do Estado. – 
Arquive-se. 

– Do Sr. Governador do Estado do Amazonas, 
agradecendo a comunicação de haver sido aprovado 
requerimento do Senador Severiano Nunes, 
solicitando voto de congratulações com o povo 
amazonense, pela promulgação de sua Constituição. 
– Inteirado. 

– Do Sr. Vice-Provedor da Irmandade de Santa 
Casa da Misericórdia de Pôrto Alegre, remetendo ao 
Senado um exemplar do seu relatório relativo ao ano 
de 1946. – Arquivo. 

Telegramas: 
– Do Sr. Presidente da Assembléia Constituinte 

do Estado do Rio Grande do Norte, comunicando 
haver sido aprovado o substitutivo do Deputado Creso 
Bezerra, apelando para os poderes competentes a fim 
de que seja remetido àquele Estado um crédito de um 
milhão de cruzeiros destinado à edificação e 
instalação do Hospital de Alienados de Natal. – 
Inteirado. 

– Do Sr. Cunha Gonçalves, Deputado 
português, apresentando ao Senado as suas 
despedidas, por ocasião de sua retirada do Brasil, de 
volta a Portugal. – Inteirado. 

São lidos e vão a imprimir os seguintes 
pareceres: 

 
PARECER 

 
Nº 346, de 1947 

 
Da Comissão Diretora sôbre a indicação nº 9, 

de 1947. 
 
Relator: Senador João Villasbôas. 
A presente indicação visa a equiparação dos 

vencimentos dos funcionários do Senado aos dos das 
Câmara dos Deputados. 

Essa igualdade de proventos sempre existiu 
entre os servidores de ambas as Casas. 

A iniciativa, portanto, tomada  
neste momento pelos cinqüenta Senhores 
Senadores que firmam a indicação 
 

em apreço, merece parecer favorável da Comissão 
Diretora. 

Sala da Comissão Diretora, em 14 de outubro 
de 1947. – Mello ViIanna, presidente. – João 
ViIllasbôas, relator. – Georgino Avelino. – Plinio 
Pompeu. – Adalberto Ribeiro. 
 

PARECER 
 

Nº 347, de 1947 
 

Da Comissão de Finanças, sôbre a indicação nº 9, de 
1947. 

 
Relator: Sr. Mathias Olympio 

 
À Comissão de Finanças foi submetido o 

estudo da indicação nº 9, de 1947, apresentada por 
cinqüenta Srs. Senadores e referente à elevação do 
padrão de vencimentos dos funcionários da 
Secretaria do Senado Federal. 

Essa indicação o sofreu, preliminarmente,  
a apreciação da Comissão Diretora que, 
reconhecendo o direito à igualdade de vencimentos 
que sempre existiu entre os funcionários das duas 
Casas do Legislativo, emitiu seu parecer pela sua 
aprovação. 

A Câmara dos Deputados, tendo em vista uma 
melhor distribuição de serviços para atender às 
necessidades dos seus trabalhos, iniciou a 
reorganização da sua Secretaria, dotando-a de 
vencimentos julgados compatíveis com a situação 
atual. Esta reorganização será completada com a 
reforma do respectivo Regulamento, a ser feita em 
ocasião oportuna. 

O Senado também pretende, em tempo habil, 
expedir o seu Regulamento, conforme determina o 
Projeto de Regimento, ora em curso. 

A Comissão de Finanças, por sua.vez, 
entendendo de inteira justiça a equiparação, dos 
vencimentos desses funcionários aos dos seus 
colegas da Câmara dos Deputados, pensa que, por 
equidade, lhes devem os mesmo ser conferidos, a 
partir da data em que foi concedida igual vantagem 
aos daquela Casa, pelo que sugere seja dada a 
seguinte redação à indicação em causa: 

Art. 1º Fica elevado de uma, letra, a partir de 1º 
de fevereiro de 1947, o padrão de vencimentos dos 
funcionários do Senado Federal. 
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Art. 2º Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala das Comissões, em 15 de outubro de 
1947. – Ivo d'Aquino, presidente. — Mathias 
Olympio, relator. – Apolonio Sales. – Durval Cruz. – 
Roberto Simonsen. – José Americo, – Ismar de 
Góes. – Synval Coutinho. – Andrade Ramos. – 
Salgado Filho. – Santos Neves. – Vespasiano 
Martins. – Alfredo Neves. 

 
PARECER 

 
Nº 348, de 1947 

 
Da Comissão de Educação e Cultura, sôbre a 

proposição nº 151, de 1947. 
 
Sou de parecer que esta Comissão de 

Educação a Cultura, cuja atribuição é a de 
conhecer das matérias relativas à educação e 
instrução e à cultura em geral (Reg. Interno do 
Senado), não cabe opinar sôbre a  presente 
proposição (nº 151; de 1947), que me foi 
distribuída, e que autoriza a abertura, pelo 
Ministério da Educação,  e Saúde, do crédito 
especial de .... Cr$ 1.030.000,00, para pagamento 
de despesas decorrentes da aquisição do 
equipamento de diversos leprosários. 

O Ministério por onde se abre o crédito é de 
Educação é de Saúde. Mas esta Comissão é de 
Educação. À Comissão de Saúde a que cumpre 
opinar, ex-vi do disposto no nosso Regimento 
Interno, ao lhe fixar a tribuição de se manifestar 
sôbre os projetos de lei referentes à  higiene e 
Saúde. 

Assim deve o processo ser encaminhado à 
Comissão de Saúde. 

S.C. em 6 de outubro de 1947. – Flávio 
Guimarães, presidente. – Aloysio de Carvalho, 
relator. – Cícero de Vasconcelos. 
 

PARECER 
 

Nº 349, 4de 1947 
 

Da Comissão de Finanças, sôbre a 
proposição nº 151, de 1947 – Relator – Sr. 
Vespasiano Martins. 

 
Pela presente proposição, o Poder Executivo é 
autorizado a abrir, pelo Ministério da Educação e 
Saúde, o crédito especial de Cr$ 1.030.000,00 (um 
milhão e trinta mil cruzeiros), para atender ao 
pagamento de despesas decorrentes da aquisição 
de equipamentos de diversos leprosários. A 
mensagem presidencial à, Câmara dos Deputados, 
solicitando êsse crédito e o justificando, é de 4 de 
Janeiro dêste ano. 

A exposição de motivos do Sr. Ministro da 
Fazenda, depois de ouvir a da Educação e 
Saúde, que opinou favoràvelmente à,   
abertura dêsse crédito, esclarece perfeitamente 
as razões do mesmo. Ouvida a Comissão  
de Educação e Cultura do Senado, alegou 
 a mesma não se tratar de assunto de  
sua competência, ante o Regimento desta  
Casa, opinando que a remetesse à Comissão de 
Saúde. 

Entendo dispensável essa formalidade, pois 
se trata da abertura de um crédito especial, para 
despesas de leprosários, já efetuadas, 
perfeitamente esclarecidas pelo Ministério da 
Fazenda, em a exposição de motivos, que 
acompanha o processo, constando também do 
mesmo parecer do Departamento Administrativo 
do Serviço Público, que, ouvido, atestou 
favoravelmente. 

Qualquer outra providência tomada, 
sòmente viria retardar a marcha dêste  
processo, que necessita de urgência para sua 
aprovação. 

Ante o exposto e tendo em vista os fins a 
que se destina o crédito, somos pela averbação 
da presente proposição. 

Sala das Comissões, em 15 de outubro de 
1947. – Ivo d'Aquino, presidente. — Vespasiano 
Martins, relator. – Ismar de Góes, – Synval 
Coutinho. – Andrade Ramos. – Salgado Filho, – 
Santos Neves. – Apolonio Sales. – Mathias 
Olympio. – Durval Cruz. – Roberto Simonsen. – 
José Americo. – Alfredo Neves. – Ferreira de 
Souza. 

 
PARECER 

 
Nº 350, de 1947 

 
Da Comissão de Finanças, sôbre o projeto 

nº 3, de 1947. 
 
Relator – Senador Aloysio de Carvalho. 
A requerimento do Sr. Senador Adalberto 

Ribeiro, veio o presente projeto a esta Comissão, 
para que se pronunciasse sôbre o aspecto 
financeiro, salientado nos pareceres da Comissão 
de Constituição e, Justiça a da Comissão de 
Forças Armadas. 

Já tínhamos opinião formada sôbre o 
assunto, mas preferimos consultar o Ministério da 
Guerra, órgão competente para dizer sôbre o 
projeto em aprêço. 

Examinando-o, sob o ponto d e  vista 
econômico e financeiro, diz aquêle órgão. 

O objetivo do ilustre Senador  
consiste em minorar os males que o  
serviço militar acarreta, principalmente 
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os de ordem financeira e econômica. Parece, à 
primeira vista, que o referido pleito alcançará êsse 
objetivo. Na realidade, porém, concorrerá para 
agravar êsses males, em virtude das razões 
seguintes: 

a) se o serviço militar, tal como é hoje. 
executado, retira de suas lides naturais, na lavoura 
e em outras atividades de produção, N concritos, 
com a redução do serviço para seis meses e duas 
convocações anuais passará a retirar N vezes 
dois; 

b) o Ministério da Guerra paga o transporte 
dos conscritos do local onde residem ao quartel 
que os recebe, ida e volta. A letra a) demonstra 
que essa despesa, que é vultosa, terá de ser 
elevada ao dôbro; 

c) o sôldo e etapas dos conscritos  
também sofrerão aumento, porque, embora  
o tempo total teórico de permanência de  
duas turmas de seis seja igual a de uma turma  
de 12 meses, temos de levar em conta o 
quantitativa que cada conscrito recebe para sua 
manutenção durante a viagem, e, como a 
quantidade de homens a viajar é o dobro, passa o 
valor dessas etapas de viagem a ser, também, o 
dôbro. 

Como se vê, ràpidamente, no resumo acima, 
serão pelo menos duplicados sob os pontos de 
vista econômico a financeiro, os males que se 
desejam sanar". 

Poderíamos acrescentar aos argumentos 
acima, ainda, o aumento de despesa com 
fardamento que seria distribuído a um número 
maior de convocados. Isso, pela dificuldade e, em 
certos casos, impossibilidade, de se poder ajustar, 
a uma outra distribuição, as peças de uso, com 
duração maior de 6 meses. 

E, apesar de não sermos chamados a opinar 
sôbre o mérito, em se tratando de assunto de tão 
alto interêsse, não podemos silenciar sôbre as 
sérias dificuldades que viria trazer ao exército a 
aprovação do projeto em lide. 

Somos, pois, pela sua rejeição. 
Sala das Comissões, em 15 d 'e outubro de 

1947. – Ivo d'Aquino, – presidente. – Ismar de 
Góes, relator. – Synval Coutinho. – Salgado Filho. 
– Andrade Ramos. – Vespasiano Martins. – 
Ferreira de Souza, – Apolonio Sales. – Mathias 
Olympio. – Santos Neves. – Durval Cruz. – 
Roberto Simonsen. – José Américo. – Alfredo 
Neves. 

 

PARECER 
 

Nº 351 – 1947 
 

Da Comissão de Educação e Cultura, sôbre a 
proposição número 175, de 1947. 

Relator: – Sr. Cícero de Vasconcelos. 
Ao Professor João Otaviano Gonçalves, 

catedrático, padrão M, da Escola Nacional de 
Música, da Universidade do Brasil, foi concedida, por 
decreto de 8 de julho de 1946, a gratificação de Cr$ 
9.000,00, anuais, correspondentes a mais de 10 
anos de efetivo exercício, e de acôrdo com. o 
Decreto-lei nº 2.895, modificado pelos Decretos-leis 
ns. 6.660 e 8.315, de 5 de julho de 1944 e 7 de 
dezembro de 1945, respectivamente. 

Posteriormente, porém, o referido professor 
provou contar 31 anos, 4 meses e 4 dias de efetivo 
exercício adicionando ao tempo anteriormente 
computado. Em virtude disso foi-lhe então concedida 
a gratificação de magistério de Cr$ 18.000,00 anuais, 
relativa a mais de 20 anos de exercício. 

No ano de 1946, sòmente lhe foi paga a 
importância de Cr$ 9.000,00 por mais de 10 anos de 
exercício, quando além dessa diferença, já lhe cabia 
o direito à gratificação de Cr$ ........ 48.000,00, 
referente ao período de 1 de Janeiro de 1941 a 31 de 
dezembro de 1945, a razão de Cr$ 9.000,00 anuais, 
de vez que, desde 1 de Janeiro de 1941, já contava 
mais de 20 anos de exercício. 

É o que esclarece a mensagem número 195, 
de 26 de abril dêste ano, endereçada ao Congresso 
Nacional. 

Trata se de direito certo e reconhecido por lei. 
A espécie de crédito baseia-se em resoluções 

adotadas em casos semelhantes. 
Opinamos pela aprovação. da proposição nº 

175, de 1947. 
Sala das Comissões, em 6 de outubro de 

1947. – Flávio Guimarães, presidente. – Cícero de 
Vasconcelos. relator. – Aloysio de Carvalho. 
 

PARECER 
 

Nº 351-A, de 1947 
 
Da Comissão de Finanças, sôbre a proposição 

nº 175, de 1947. 
Relator: – Sr. Salgado Filho. 
João Otaviano Gonçalves, professor 

catedrático, padrão "M", do Quadro 
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Permanente do Ministério da Educação e Saúde, 
com exercício na Escola Nacional de Música, da 
Universidade do Brasil, requereu o abono a que se 
julgava com direito por possuir mais de 10 anos de 
serviço de magistério. Era de Cr$ 4.800,00 anuais, 
nos têrmos do Decreto-lei número 2.895, de 21 de 
dezembro de 1940, segundo declara em sua 
petição. 

Ao informar o processo, em 27 de junho de 
1945, é declarado que "das certidões 
apresentadas verifica-se, porém, que ainda não 
tem os 10 anos de exercício, como professor". 

Replica o requerente, pedindo o andamento 
do processo que fora arquivado. 

Informando a réplica, em 21 de junho de 
1946, é explicado que de fato o requerente 
completou 10 anos exigidos pela lei, em 1º de 
Janeiro de 1946, cabendo-Ihe, desde aquela data, 
a gratificação mensal de Cr$ 750,00, 
correspondente à diferença entre os padrões "M" e 
"N", segundo dispõe o Decreto-lei nº 8.315, de 7 
de dezembro de 1945. Entretanto, o funcionário 
seguinte acentua que pelo Decreto-lei nº 8.672, de 
14 de Janeiro de 1946, o cargo de Professor é do 
padrão "M". 

O Sr. Ministro da Educação e Saúde, 
despachando o processo, reconhece que o 
requerente completou 10 anos de efetivo exercício 
em 1 de janeiro de 1946, que lhe assiste o direito à 
gratificação de Cr$ 9.000,00 anuais, o que o Sr. 
Presidente da República sancionou por decreto de 
8 de julho de 1946. 

Retorna, porém, o requerente a 16 de 
outubro de 1946, afirmando ter completado 20 
anos de serviço efetivo, conforme certidões a que 
se refere e que foram mandadas juntar, mas que 
não se encontram no processo. Surge o Professor 
agora com 31 anos, 4 meses e 4 dias, por ter 
lecionado como docente Iivre de 1915 a 1937, 
invocada uma deliberação do D.A.S.P. que  assim 
conceitua. O Sr. Presidente da República, por 
decreto de 15 de Janeiro do ano corrente, 
reconhecendo o direito ao requerente à 
gratificação anual de Cr$.. 18.000,00, com assento 
no artigo 2º, parágrafo 4º do Decreto-lei número 
2.895, de 21 de dezembro de 1940, modificado 
pelo artigo 1º do Decreto-lei n º  6.660, de 5 de 
julho de 1944 e Decreto-lei nº 8.315, de 7 de 
dezembro de 1945. 

Havendo dúvida sôbre a aplicação  
do Decreto-lei n º  8.315, de 1945, sô- 
 

 

bre o caso concreto para ser computado o tempo 
que não fôsse de serviço o efetivo de professor, é 
conveniente ser ouvida a Comissão de 
Constituição a Justiça sôbre a legalidade do 
pedido. 

Sala das Comissões, em 15 de outubro de 
1947. – Ismar de Góes, vice-presidente. – Salgado 
Filho; relator.  – Synval Coutinho. – Santos Neves. – 
Vespasiano Martins. – ApoIonio Sales. – Mathias 
Olympio. – Roberto Simonsen. – Alfredo Neves. –
Durval Cruz. 
 

PARECER 
 

Nº 352, de 1947 
 

Da Comissão de Finanças, sôbre a proposição 
nº 180, de 1947. 

– Relator – Sr. Mathias Olympio. 
O presente projeto de lei vindo da Câmara 

dos Srs. Deputados visa a transferência,  
sem aumento de despesa, da. 2ª Coletoria 
Federal d e  Morretes, para Caviúna, próspero 
município do norte do Estado do Paraná,  
cujas rendas sobem a mais de Cr$ 500.000,00 
(quinhentos mil cruzeiros) anuais. Êste  
município, até bem pouco tempo, era servido  
pela segunda Coletoria de Londrina, que alí  
tinha sede. Acontece, porém, que essa  
coletoria foi recentemente transferida  
para Apucarava, cuja renda justificava a  
criação de uma coletoria, mas, nem por isso, 
deve ser desatinada a Justa pretensão da 
Caviúna, que pode ser satisfeita, sem despesa, 
nem prejuízo para Morretes, também no Paraná, 
onde existem duas coletorias federais, quando 
uma apenas atende às necessidades da 
população local. 

Essas ponderações são sugeridas pelo 
próprio coletor federal de Morretes, de modo que 
tudo indica que deve ser aceito seu alvitre, a que 
atende o projeto enviado da Câmara e contra o 
qual nada há a opôr.. 

Tal  é  o meu parecer. 
Sala das Comissões, em 15 de outubro de 

1947. – Ivo d'Aquino, presidente. – Mathias 
Olympio, relator. – Ismar de Góes. – SynvaI 
Coutinho. – Andrade Ramos – Apolonio Sales. – 
Salgado Filho. – Santos Neves – Vespasiano 
Martins, – Roberto Simonsen. – José Americo. – 
Alfredo Neves. 
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PARECER 
 

Nº 353, de 1947 
 

Da Comissão de Educação e Cultura, sôbre a 
proposição nº 153, de 1947. – Relator – Sr. 
Francisco Gallotti. 

Desde 1941 vem o Sr. Professor Ataliba 
Lepage pleiteando receber uma diferença de 
gratificação de magistério – pequeníssima – (Cr$ 
.... 8.229,20), merecendo, sempre, amparo dos 
poderes competentes e ainda em 1947 aguarda a 
solução do pedido. 

Ouso afirmar, dada a justiça, do pedido que, 
a rigor, o ilustre Professor deveria ser 
recompensado de juros de mora... 

O próprio DASP – sempre tão rigoroso – 
opinou favoràvelmente ao pagamento da diferença 
da gratificação pleiteada. 

Opino pela aprovação da proposição nº 153, 
de 1947. 

Sala das Comissões, em 29 de setembro de 
1947. – Flávio Guimarães, presidente, – Francisco 
Galletti, relator. – Cícero de Vasconcelos – Aloysio 
de Carvalho. 

 
PARECER 

 
Nº 354,d'e 1947 

 
Da Comissão de Finanças, sôbre a 

proposição nº, 153, de 1947. – 
Relator: Sr: Salgado Filho. 
O Professor Ataliba Lepage, catedrático da 

Escola Nacional de Química da Universidade do 
Brasil, requereu, em 1941, lhe fosse concedida a 
gratificação de 10% sôbre seus vencimentos, por 
ter 18 anos de exercício do magistério até 
dezembro de 1940, nos têrmos do Decreto-lei nº 
2.895, de 21 de dezembro de 1940. 

Confirmado pelas informações do Ministério 
da Educação e Saúde, possuir êle mais de dez 
anos de serviços, foi Ihe concedida gratificação 
solicitada, num montante de Cr$ 4.800,00, (quatro 
mil e oitocentos cruzeiros) anuais. 

Em novembro de 1944, novamente requereu 
o abono, mas agora de Cr$ 9.600,00 (nove mil e 
seiscentos cruzeiros), por contar mais de 20 anos 
de exercício efetivo no magistério federal, como 
preceitua o citado decreto-lei, computado nesse 
tempo o período de disponibilidade remunerada. 
Depois de indeferido o pedido, foi  
afinal reconhecido pelo Sr. Presidente 
 

 

gratificação adicional de Cr$ 400,00 
(quatrocentos cruzeiros) mensais, de 8 de 
setembro de 1943 a 25 de maio de 1945, véspera 
de sua aposentadoria, diferença entre a 
gratificação que já foi paga, correspondente  
a 10 anos de serviços no magistério  
e a de 20 anos. Feito o cálculo foi apurada a 
importância de Cr$ 8.229,20 a ser paga, e daí a 
solicitação do crédito especial pelo Poder 
Executivo. 

Encaminhada a mensagem solicitando a 
abertura do referido crédito à Câmara dos Srs. 
Deputados, foi aprovado o pedido, vindo agora ao 
Senado. Opinou a Comissão de Educação e 
Saúde.Pública sôbre a sua procedência,  
estando a cargo neste instante da Comissão de 
Finanças para falar sôbre a parte que lhe a 
pertencente. 

De conformidade com a opinião geraI, 
pensa, também, a Comissão de Finanças que tem 
cabimento a abertura do crédito resultante da 
sua fa l ta  no orçamento por ter sido reconhecido 
o direito ao mesmo depois de iniciado o atual 
exercício financeiro. 

Sala das Comissões, em 15 de outubro de 
1947, – Ivo d'Aquino, presidente. – Salgado Filho, 
relator. – Ferreira de Souza. – Vespasiano Martins. 
Santos Neves. – Mathias Olympio. – Durval Cruz. – 
Roberto Simonsen. – José Americo – Alfredo 
Neves. 

 
PARECER 

 
Nº 355, de 1947 

 
Da Comissão de Redação de Leis, redação 

final da proposição nº 72, de 1947. 
Relator: Sr: Cícero de Vasconcelos. 
Tomando conhecimento. da prorosição 

número 72, de 1947, (projeto de lei nº 91-A; de. 
1947, sou de parecer que seja aprovada a 
redação final que veio da Câmara dos Deputados, 
com uma pequena alteração que melhor 
esclarece quanto à verba citada, que é relativa 
ao, orçamento geral da República do corrente 
ano. 

Assim, no art. 1º, onde se diz: 
"Verba 4, Consignação VI, Subconsignação 

12-33, Obras, Letra 3 – Saneamento da Baixada 
Fluminense), etc...", diga-se: 

"Verba 4 (Obras, Equipamentos e Aquisição 
de Imóveis); Consignação VI (Dotações Diversas), 
Subconsignação 12 (Obras) – 33 (Departamento 
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Nacional de Obras e Saneamento letra e, (Saneamento 
da Baixada Fluminense do vigente orçamento geral da 
República) anexo nº 22 da Lei nº 13, de 2 de Janeiro de 
1947),... etc". 

Sala da Comissão de Redação de Leis, em 15 de 
outubro de 1947. – Clodomir Cardoso, presidente. - 
Cícero de Vasconcelos, relator. – Ribeiro Gonçalves – 
Augusto Meira. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – É o Poder Executivo autorizado a abrir, 

pelo Ministério de Viação e Obras Públicas, o crédito 
suplementar de Cr$ 12.000.000,00, (doze milhões de 
cruzeiros), para atender às obras do Departamento 
Nacional de Obras de Saneamento na Baixada 
Fluminense (Verba 4 (Obras, Equipamentos e Aquisição 
de Imóveis); Consignação VI.(Dotações Diversas), Sub-
consignação 12 (Obras) – 33 (Departamento, Nacional 
de Obras e Saneamento letra e (Saneamento da 
Baixada Fluminense do vigente Orçamento Geral da 
República) anexo nº 22 da Lei nº 13, de 2 de Janeiro de 
1947), realizando as necessárias operações de crédito. 

Art. 2º – Revogam-se as disposições em 
contrário. 

O SR. PRESIDENTE: – Está, finda a leitura do 
expediente. 

O SR. FERNANDES TAVORA (*): – Sr. 
Presidente, ante-ontem, o Senador Carlos Saboya leu 
ao Senado longo telegrama que lhe fôra expedido do 
Ceará, dando notícia de violências que teriam sido 
praticadas na Capital daquele Estado contra o Jornalista 
Jader de Carvalho. Nessa ocasião, limitei-me a dizer que 
não, acreditava fosse o Governador Faustino de 
Albuquerque, homem da lei e distribuidor da justiça, 
capaz de qualquer violência e aguardava – declarei 
então – informações do meu Estado para transmití-las 
ao Senado. 

E' o que ora faço, lendo o seguinte despacho do 
Sr. Governador do Estado do Ceará: 

"Acusando o. recebimento seu telegrama informo 
que Major Humberto Moura, no exercício funções 
Secretário Polícia, havendo sido informado Jornal Jader 
Carvalho ,divulgaria, edição inicial, violentíssimo artigo 
contra reputação privada Secretá 

 
__________________ 
(*) Não foi revisto pelo orador. 

 

rio Educação, determinou Delegado  
plantão verificasse procedência publicação  
artigo virtude constituir difamação e excesso 
liberdade assegurada Imprensa. Absolutamente 
falsas notícias respeito prática qualquer  
violência contra jornal, quais têm objeto . criar 
atmosfera contrária govêrno fins eleitorais. 
Respeito assunto Secretário Segurança dirigiu 
Ministro da Justiça, Presidente ABI, seguinte 
telegrama: 

"Excelentíssimo Senhor Ministro Justiça – 
Associação Brasileira Imprensa – Rio. 

A fim evitar explorações,  
comunico vossência que tendo sido anunciado 
prèviamente que comunista Dr. Jader Carvalho 
havia contratado com emprêsa jornal pessedista " 
O Estado" tiragem jornal "Diário do Povo",  
único fim atacar honra e dignidade  
Secretario Educação Saúde e sua família,  
mandei notificar Dr. Jader, a quem fazia vêr  
não permitiria publicação difamatória, 
incompatível liberdade imprensa, não podendo  
tal jornal circular senão após entendimento 
pessoal marcado oito horas hoje. Dr. Jader  
não compareceu e de parceria com redatores  
do Estado e proceres comunistas, todos  
inimigos declarados govêrno Ceará, propalam 
inverdades toda ordem, chegando até  
avançar empastelamento jornal. Nada  
houve senão medida preventiva evitar  
imprensa se transforme pelourinho reputação 
privada autoridades constituídas, atassalhadas 
por anarquistas, não cogitam meios atingir  
seus fins. Atenciosas saudações –  
Major. Humberto Moura Sales Ferreira – 
Secretário Polícia Segurança Publica.  
Abraço. Faustino de Albuquerque, Governador 
Ceará." 

Agora, Sr. Presidente, vou ler a nota 
publicada nos jornais de Fortaleza, fornecida pela 
Secretaria de Segurança Pública. 

E' a seguinte: (Lê) 
"Secretaria. de Polícia e Segurança 

Pública. Nota oficial.  
A Secretaria de Polícia e Segurança Pública, no 

intuito de desfazer explorações, torna pú- 
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blico que são absolutamente falsas as notícias de 
que tenha sido empastelado o jornal "Diário do Povo" 
de propriedade do Dr. Jader de Carvalho, que, 
deveria circular hoje à tarde. 

O que ocorreu foi o seguinte: informado de 
que aquele vespertino divulgaria, em sua edição 
inicial, um artigo difamatório contra a honra e 
dignidade do Exmo. Sr. Secretário de Educação e 
Saúde e de sua digníssima família, a Secretaria de 
Polícia e Segurança Pública determinou que o 
delegado de plantão ontem a tarde procurasse a 
direção do jornal para cientificá-la de que não 
consentiria na divulgação do mencionado artigo, 
por constituir o mesmo excesso da liberdade 
assegurada, à Imprensa. A autoridade competente 
cientificou o Dr. Jader de Carvalho da decisão 
desta Secretaria, informando-o, outros sim, de que 
a edição do seu jornal sòmente poderia circular 
depois de um entendimento com o Secretario de 
Segurança, marcado para as oito horas de hoje, e 
ao qual deixou de comparecer o Dr. Jader de 
Carvalho". 

O SR. VICTORINO FREIRE: – V. Ex.ª dá 
licença para um aparte? (Assentimento do orador) – 
No meu Estado o jornal da seção do Partido 
Republicano insulta, todos os dias, o Governador, o 
Presidente da República famílias, e tudo o mais; a 
nós absolutamente não nos incomodamos. 
Deixamos que o próprio jornal se desmoralize no 
conceito público. 

O SR. FERNANDES TAVORA: –  
Naturalmente, no Estado de V. Excelência o caso 
não é tão grave como no Ceará. No meu Estado, o 
objetivo a ferir a família do Secretário da Educação. 
E V. Ex.a compreenderá que a ação é de profilaxia, é 
preventiva. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Estou de pleno 
acôrdo com a medida preventiva. 

O SR. CARLOS PRESTES: – A Constituição 
não permite censura preventiva A noticia é realmente 
alarmante. 

O SR. FERNANDES TAVORA: – Não sei se é 
alarmante, mas é verdadeira. 

O SR. CARLOS PRESTES: – E' a instalação 
do DIP no Ceará: "Censura prévia" é a expressão 
empregada na nota do Delegado. 

O SR. FERNANDES TAVORA: –  Não diga isso! 
Não é ação de DIP Se V. Ex.ª fôsse Governador de um 
Estado e soubesse que um panfletário qualquer ia 
publicar artigo difamando sua família, não quedaria de 
braços cruzados. Mandaria proceder dessa forma. 

O SR. CARLOS PRESTES: –  Não quedar de 
braços cruzados; não é agir contra a Constituição? 
Qualquer censura é proibida pela Carta Magna. 

O SR. FERNANDES TAVORA: – Se houvesse 
apenas excesso da liberdade de imprensa.. 

O SR. CARLOS PRESTES: – Houve excesso 
por parte da autoridade. 

O SR. FERNANDES TAVORA: – ...estaria de 
acôrdo; mas têm sido publicados artigos 
terribilíssimos, que no entanto, vêm sendo tolerados. 
Quando se pretendeu infamar a família, foi que o 
Secretário de Segurança Pública, naturalmente, teve 
de tomar essa providência. 

O SR. CARLOS PRESTES: – A lei é 
suficiente. Basta punir dentro da lei. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Quero 
esclarecer a V. Ex.ª que estou de pleno acôrdo com 
a medida preventiva. Quando aparteei, foi apenas 
para observar que, no meu Estado, ocorre cousa 
pior. O Secretário da Segurança do Ceará fêz muito 
bem em agir dessa maneira, a fim de evitar se 
propalassem outras infâmias. Foi medida de 
resguardo de fatos mais graves. 

O SR. CARLOS SABOYA: – Se aprovarmos ato 
dessa natureza, estaremos assentindo na agressão à 
liberdade, e esta é garantida pela Constituição. 

O SR. CARLOS PRESTES: – A Carta Magna foi 
violada. Quando a autoridade foge à lei, o crime é pior. 

O SR. FERNANDES. TAVORA: – A imprensa 
tem o direito de criticar; não tem, porém, o de 
Infamar uma família; como vem fazendo, sobretudo 
quando se trata, realmente, de calúnia. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – V. Ex.ª tem tôda 
a razão. Não há, licenciosidade para insultos e para 
difamar a família dos odversários, como vêm fazendo. 

 



– 291 – 
 

O SR. CARLOS PRESTES: – A Constituição 
fornece os meios necessários para punir os 
culpados. 

O SR. CARLOS SABOYA: – Se as 
autoridades agiram dessa forma, deram a 
demonstração clara e nítida de que não acreditam 
nas leis e na Justiça do Brasil. 

O SR. CARLOS PRESTES: – Nem nas leis, 
nem na Justiça, nem siquer na Constituição 

O SR. FERNANDES TAVORA: – V. Ex.ª 
entende que deve ser permitida tôda a espécie de 
Infâmia? 

O SR. CARLOS PRESTES: – A Constição 
assegura os meios de punir os culpados. No entanto, 
não a respeitam. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Aliás, o 
Governador deva conhecer a lei melhor de que eu, 
porque foi desembargador. 

O SR. CARLOS SABOYA: – Deveria 
conhecer. 

O SR. FERNANDES TAVORA: – A lei tem 
limites além dos quais não se pode absolutamente 
tolerar. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Estou solidário 
com a medida preventiva. 

O SR. CARLOS PRESTES: – A infâmia 
aparece só depois de publicado o artigo. 

O SR. CARLOS SABOYA: – A lei não admite 
que alguém faça justiça pelas próprias mãos. 

O SR. CARLOS PRESTES: – O que se quer, 
é punir pela intenção. E' o velho crime levantado pelo 
DIP, no Estado Novo, um atentado à constituição. 

O SR. FERNANDES TAVORA: – V. Ex.ª sabe 
que, uma vez praticada a infâmia, não há livros 
capazes de desfazé-lá. 

O SR. CARLOS PRESTES: – Houve atentado 
contra a Constituição. E é realmente alarmante que 
se venha, nesta Casa, defender tese de tal maneira 
reacionária e anticonstitucional. 

O SR. FERNANDES TAVORA: – Já Ruy 
Barbosa dizia – aliás muito bem – que uma frase 
basta para denegrir uma reputação; e que livros 
inteiros não são capazes de destruir a Infâmia. 

O SR. CARLOS SABOYA: – A lei não 
faculta a nenhum cidadão fazer justiça pelas 
próprias mãos. 

O SR. CARLOS PRESTES: – Pior ainda: 
com violência policial. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – As 
autoridades agiram para evitar mal maio. A lei o 
permite. 

O SR. FERNANDES TAVORA: – Não 
houve violência; fei apenas ação preventiva 
contra atitudes positivamente ilegais. 

(Lendo): 
"O Govêrno do Estado jamais cogitou de 

cercear o direito de opinião e de crítica 
assegurado pelas Constituições do Estado e da 
República. Entretanto, não permitirá que, 
abusando dêste direito, se procure, pela 
imprensa, ferir a honra e a dignidade da família 
de qualquer autoridade constituída." 

Esta, a explicação que a Secretaria de 
Polícia e Segurança Pública tem a dar ao povo 
cearense em consideração aos seus sentimentos 
democráticos. 

Fortaleza, 13 de outubro de 1947. – Major 
Humberto Sales de Moura Ferreira, Secretário de 
Polícia e Segurança Pública". 

Eram estas, Sr. Presidente, as palavras que 
tinha a dizer, relativamente ao caso em apreço. 
(Muito bem; muito bem). 

O SR. MATHIAS OLYMPIO: – Senhor 
Presidente, acabam de ser lidos os pareceres da 
Comissão Diretora e da Comissão de Finanças 
sôbre a indicação nº 9. 

Pediria a V. Ex.ª consultasse o plenário 
sôbre se concede dispensa de interstício e de 
publicação, a fim de que o mesmo entre na ordem 
do dia da sessão de amanhã. 

O SR. PRESIDENTE: – Submeto a votos o 
requerimento do nobre Senador Mathias Olympio, 
pedindo dispensa de publicação e interstício para 
a indicação nº 9, a fim de que seja a mesma 
incluída na ordem do dia da sessão de amanhã. A 
referida indicação eleva de uma letra os 
vencimentos dos funcionários da Secretaria do 
Senado Federal, 

Os Senhores que aprovam o requerimento, 
queiram conservar-se sentados.(Pausa). 

Está aprovado. 
O SR. CARLOS PRESTES (*) :–  

Sr. Presidente, quero imediatamente 
 
_________________ 
(*) Não foi revisto pelo orador. 
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lavrar meu protesto contra a nota do Secretário da 
Segurança do Ceará, que acaba de ser lida pelo 
nobre Senador Fernandes Tavora. 

Ela é, realmente, alarmante para todos nós, 
que lutamos pela consolidação da democracia e pelo 
respeito à Constituição, em nossa Pátria. 

O SR. FERNANDES TAVORA: – Não vejo 
motivo de alarme. 

O SR. CARLOS PRESTES: – E' inadmissível, 
Sr. Presidente, que nesta altura da vida democrática, 
em nosso País, sé venha, da tribuna do Senado, 
defender a censura prévia á imprensa, medida que a 
Constituição de forma alguma admite. 

O Governador do Estado do Ceará e o 
Secretário de Segurança Pública cometeram crime 
contra a Constituição. Erraram. E é isto que desejo 
fique suficientemente esclarecido. Protesto da 
maneira mais veemente contra os têrmos da nota do 
Secretário de segurança do Ceará, assim como 
contra as violências que o Governador daquele 
Estado está praticando contra a liberdade de 
Imprensa. 

O SR. FERNANDES TAVORA: – V. 
Excelência dá licença para um aparte? 

O SR. CARLOS PRESTES: – Vossa Ex.ª terá 
a bondade de aguardar que eu termine meu 
pensamento. 

Devo corrigir um equívoco do Governador do 
Ceará: – o Sr. Jader de Carvalho não é, nunca foi 
membro do Partido Comunista. 

O SR. FERNANDES TAVORA: – Sempre o 
foi. 

O SR. CARLOS PRESTES: – Absolutamente. 
O SR. FERNANDES TAVORA: – Pelo menos, 

posso asseverar a V. Ex.ª que o Sr. Jader de 
Carvalho se proclama e sempre se proclamou 
comunista. 

O SR. CARLOS PRESTES: – Não é membro 
do Partido Comunista. Desde o ano de 1945, ataca o 
Partido e se agora silencia ou não nos ilegivel, não, 
é do meu conhecimento e não me interessa. 
Asseguro a V. Ex.ª, na qualidade de membro da 
direção do Partido Comunista do Brasil, que o Sr. 
Jader de Carvalho não pertence ao Partido; e se 
outras informações do Governador do Estado são 
tão verídicas quanto essa, relativa ao Sr. Jader de 
Carvalho, fácil é concluir da inverdade das mesmas. 

O SR. FERNANDES TAVORA: – E como tal, 
foi condenado pelo Tribunal de Segurança a vinte 
anos de prisão. Não sei se o Tribunal errou, mas 
proferiu essa condenação. 

O SR. CARLOS PRESTES: – Inicialmente, 
devemos considerar que aquêle Tribunal condenava 
muita gente e não sòmente comunistas. 

O SR. FERNANDES TAVORA: – Mas, êsse 
foi acusado de comunista e por isso condenado. 

O SR. CARLOS PRESTES: – Apesar do 
conhecimento que devo ter da atividade dos 
membros no meu Partido, ignoro que o Sr. Jader de 
Carvalho continue como comunista. 

O SR. FERNANDES TAVORA: – O Tribunal 
não o acusaria se não o fosse. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Foi o nobre 
orador quem indicou o desembargador Faustino de 
Albuquerque para Governadr do Estado. 

O SR. CARLOS PRESTES: – Apoiámos a 
candidatura do Sr. Faustino de Albuquerque para. 
governador do Ceará, e confesso a V. Ex.ª que para 
nós constituiu surpresa e lamentamos, mesmo sua 
atitude. No entanto não posso silenciar diante de tão 
flagrantes e repetidos atentados à liberdade de 
imprensa. 

Ainda hoje esperava receber noticias mais 
detalhadas sôbre fatos ocorridos em Alagoas. 

Os jornais de hoje, inclusive o "Correio da 
Manhã", publicam telegramas de Maceió, dizendo da 
situação difícil por que passam os jornalistas 
alagoanos, sob o govêrno dêsse bárbaro, que é o Sr. 
Silvestre Péricles. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Bárbaro não. 
Protesto. Trata-se de um homem de bem, de um 
homem digno e de coração. 

O SR. CARLOS PRESTES: – Os bárbaros 
podem ser homens de bem. Disse bárbaro, no 
sentido estrito da palavra. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Conheço S. 
Ex.ª e sei que é um homem de bem. 

O SR. FERNANDES TAVORA: – V. Ex.ª 
permite um novo aparte? 

O SR. CARLOS PRESTES: – Pois não. 
O SR. FERNANDES TAVORA: – Devo 

esclarecer a V. Ex.ª que não sei se o Sr. Jader de 
Carvalho está incluído no fichário do seu partido. 
Mas todos sabem que êsse cavalheiro não só 
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se proclama, como é proclamado chefe comunista no 
Ceará. Além disso, devo acrescentar – esqueci-me 
de dizé-lo antes – que me parece não estar o Sr. 
Jader com a razão, pois requereu um habeas-corpos 
preventivo que lhe foi negado, por 8 votos contra 1, 
pelo Tribunal do Ceará. Posso dizer a Vossa 
Excelência com tôda a sinceridade, 
independentemente de qualquer laiva de política, 
que êste Tribunal é composto de homens dignos, 
não só ilustres, mas de grande honradez. Por  
conseguinte, só o fato de lhe ter, sido negado tal 
habeas-corpos, já Indica que o Sr. Jader de Carvalho 
não está com a razão. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Aliás, o Sr. 
Senador. Carlos Prestes será o primeiros a fazer 
justiça, ao desembargador Faustino de Albuquerque, 
seu candidato ao Govérno de Estado. 

O SR. CARLOS PRESTES: – O nobre 
Senador Fernandes Tavora há de compreender que 
para mim não está em jogo a pessoa do Sr. Jader de 
Carvalho, Há de convir, também, não ter sido eu 
quem levantou a questão, Se estou na. tribuna é 
para protestar não só contra os têrmos da nota do 
Secretário de Segurança do Ceará, como também 
contra a doutrina que V. Ex.ª defendeu desta tribuna, 
da censura prévia 3 imprensa, o que é realmente 
inconstitucional. 

O SR. FERNANDES TAVORA: – Defendi 
apenas o ato preventivo do chefe de Policia do 
Ceará. Se não procedesse dessa maneira, hoje 
estaríamos recebendo notícia de acontecimentos de 
suma gravidade. A esta,hora já teria havido muitas 
mortes. Por conseguinte o chefe de ;polícia, agindo 
como agiu, praticou, ato preventivo que só merece 
louvores, porque se não o tivesse feito, teríamos que 
lamentar fatos verdadeiramente lastimáveis, 

O SR. CARLOS PRESTES: – A Constituição 
não admite o crime de intenção, Só pode haver. 
punição para um crime, quando êle é cometido. A 
censura prévia é inadmissível. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Conheço o 
Secretário de Segurança do Ceará. E' homem digno 
e sereno. 

O SR. CARLOS APRESTES: – Sr. 
Presidente, deixo de me pronunciar, desde logo, a 
respeito dos últimos acontecimentos verificados 
em Alagoas, aos quais fazem referência  
os telegramas divulgados pela imprensa, 
 

porque aguardo informações mais detalhadas. 
Eram estas, Sr, Presidente, as palavras que 

tinha a pronunciar. (Muito bem) . 
O SR. CARLOS SABOYA (*): – Sr. 

Presidente, quando cheguei a esta Casa, já o nobre 
Senador Fernandes Tavora estava em meio à sua 
oração.. 

O SR. FERNANDES TAVORA: – Oração, 
não, fiz apenas a leitura de orçamentos. 

O SR. CARLOS SABOYA: – Acato de ser 
informado de que S. Ex.ª fez a leitura de uma nota 
do Departamento de Segurança do Ceará em que 
relatara apreensão prévia da edição do "Jornal do 
Povo''. 

Também eu, Sr. Presidente, não estou aqui 
para fazer a defesa do jornalista Jader de Carvalho. 

Citei apenas um fato, que contraria as normas 
jurídicas e constitucionais o qual me foi comunicado 
do Ceará e patenteia violência, praticada contra um 
jornalista. 

Não sei, Sr. Presidente, o que determinou 
essa violência, como também ignoro se o Sr. Jader 
de Carvalho é ou não comunista. Sei apenas que foi 
colaborador na campanha a favor da candidatura do 
Sr. Faustino de Albuquerque. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – O 
desembargador Faustino de Albuquerque era, então, 
candidato do Partido do Senador Carlos Prestes. 

O SR. CARLOS PRESTES: – Candidato não; 
o Partido Comunista o apoiava. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – O Senador 
Fernandes Tavora, aliás, já declarou que êsse apoio 
foi prejudicial ao candidato, que, por isso,.muitos 
votos perdeu. 

SR. FERNANDES TAVORA: – Perdemos 
cêrca de quarenta mil votos. Realmente a impressão 
foi essa. 

O SR. CARLOS SABOYA: – O Partido 
Comunista, durante a campanha presidencial, apoiou 
muita gente, muitos partidos, inclusive a U. D. N. na 
Bahia. O fato é perfeitamente conhecido. Tratava-se 
de partido, que, pelo menos na ocasião, possuia 
todas os foros de legalidade, sendo, portanto, 
permitido a qualquer um aceitar, ou não, seu apoio. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Perfeitamente. 
Mas meu partido não o aceitou. 
__________________ 
(*) Não foi revisto pelo orador. 
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O SR. CARLOS SABOYA: – Era o que tinha a 
dizer. (Muito bem). 

Compareceram mais os Senhores Senadores: 
Carlos Saboya. 
Ferreira de Souza. 
Clodomir Cardoso. 
Alvaro Maia. 
Mello Vianna. 
João Villasbôas. 
Ernesto Dornelles (7). 
Deixaram de comparecer os Senhores 

Senadores: 
Vergniaud Wanderley. 
Walter Franco. 
Pereira Pinto. 
Levindo Coelho. 
Dario Cardoso. 
Alfredo Nasser. 
Vespasiana Martins. 
Roberto Glasser (9). 
O SR. PRESIDENTE: – Comunico ao Senado 

que, ontem, esteve em visita a esta Casa o Professor 
Pereira Lira, Chefe da Casa Civil da Presidência da 
República, para agradecer, em nome de S. Ex.ª o 
General Eurico. Gaspar Dutra, as homenagens desta 
alta Câmara do País durante a doença .e depois do 
falecimento de sua Exm.ª espôsa. 

Continua a hora do expediente. (Pausa). 
Não havendo mais quem queira usar da 

palavra, passa-se a 
 

ORDEM DO DIA 
 
Discussão única do requerimen nº 159, de 

1947, solicitando informações ao Poder Executivo, 
referente ao projeto que declara para fins do § 2º do 
art. 28 da Constituição, os Municípios que constituem 
bases ou portos militares para a defesa externa do 
Pais. 

O SR. CARLOS PRESTES: – Sr. Presidente, 
algumas palavras, sòmente, para justificar meu 
requerimento, às quais aliás, constam dos 
consideranda que o precedem. 

Como se sabe, o Sr. Presiednte da 
República submeteu ao estudo e deliberação  
do Congresso Nacional um projeto de lei em  
que são declarados os municípios que constituem 
bases ou portos militares de excepcional 
importância para a defesa externa. do 
 

Pais, a critério do Conselho de Segurança 
Nacional. 

De tal anteprojeto, enviado com mensagem , 
presidencial, resultou o projeto de lei nº 748-B, de 
1947, já aprovado pela. Câmara dos Deputados e 
ora em andamento nesta Casa, no momento na 
Comissão de Constituição e Justiça. 

Entre os dezoito municípios afetados pelo 
projeto de lei, alguns são de grande importância 
econômica e política, como sejam São Paulo, 
Santos, Pôrto Alegre, Rio Grande, Santa Maria, 
Natal, Recife, Salvador, Niterói, Angra dos Reis 
etc. Muitos dêles têm uma velha tradição de luta 
pela sue. autonomia, como Recife, por exemplo, e 
podemos dizer que a consquistaram agora com a 
promulgação das novas Cartas Constitucionais dos 
Estados. 

E' claro que considerar tão grande número 
de municípios bases ou portos militares de 
excepcional importância implica uma série de 
medidas complementares, indispensáveis .para 
lhes assegurar justamente o caráter de 
excepcionalmente importantes. Necessito sabê-lo 
realmente, para poder votar. 

Quanto ao próprio projeto nº 748, que dentro 
de alguns dias estará nesta Casa quero ter 
conhecimento dos recursos financeiros de que 
pode dispor o Govêrno federal para iniciar a 
construção e o aparelhamento de tão numerosas 
bases militares. 

O SR. BERNARDES FILHO: – Não parece a 
V. Ex.ª que esse ponto envolve matéria secreta? 

SR. CARLOS PRESTES: – Creio, Sr. 
Senador, que todos os membros desta Casa têm o 
direito de pedir informações para bem votar em 
consciência. Se a matéria fôr secreta, as 
informações virão com a nota de secretas. 

SR. BERNARDES FILHO: - Não há negar. 
V. Ex.ª tem todo direito. Apenas acho que se o 
requerimento de V. Ex.ª ficasse no nº 2 estaria 
certo mas, como V. Ex.ª se estende até os nsº 3 e 
4 indo, mesmo, para esclarecimentos que não 
interessam à votação do. projeto cabe êste meu 
reparo. 

SR. CARLOS PRESTES: – Chegarei lá; A 
verdade, Sr. Presidente, é que a. mensagem 
presidencial que enviava o ante-projeto 
solicitando declarações de tanta importância, 
quanto a de considedar dezoito municípios 
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no País, entre os quais cidades das maiores, 
como bases militares de excepcional importnâcia, 
essa mensagem presidencial, não vem 
acompanhada de nenhum parecer do Conselho 
de Segurança Nacional. E êsse parecer, nos 
têrmos da própria Constituição, é Indispensável. 
No parágrafo 2º do artigo 28, a Constituição 
declara que essas bases serão determinadas em 
lei federal, mediante parecer do Conselho de 
Segurança Nacional. Quer dizer que quem decide 
é o Congresso Nacional. Êste concordará ou não, 
e para poder elaborar a lei, precisa do parecer do 
Conselho de Segurança Nacional. 

No item nº 2, a que se referiu o nobre 
Senador Bernardes Filho, solicita-se o motivo por 
que foram escolhidas êssas e não outras cidades, 
êsses e não outros municípios. 

O primeiro. Item do pedido de informações 
refere-se justamente ao parecer do Conselho de 
Segurança Nacional, indispensável que é, nos 
têrmos da própria Constituição. 

Refiro-me ainda a dois outros itens. O 
terceiro pergunta qual o vulto das obras a serem 
realizadas nessas bases ou portos militares de 
excepcional importância; por conta de que verba 
deverão correr e quais os créditos solicitados 
para êsse fim, O objetivo desta pergunta é 
simplesmente evidenciar que as condições 
econômicas do País, a situação financeira que 
atravessamos não as admitem. Vossas Ex.ªs  
sabem que os três orçamentos militares já . 
absorvem 40% de tôda a receita do País, sem 
construção de nenhuma base militar. 

O SR. FERNANDES TAVORA: – Vossa 
Ex.ª permite um aparte? – (Assentamento do 
orador) – Essa proporção está sendo mantida há 
muitos anos. No exercício passado foi ainda 
superior. Em discurso demonstrei que, realmente, 
mais de 40% da receita pública era consumido 
com as Fôrças Armadas e não seria possível. 
deixar de fazer essas despesas V, Ex.ª 
compreende que têm de ser elevadas as 
despesas com, o aparelhamento militar do pais. 

O SR. CARLOS PRESTES: – Em  
segundo lugar o orçamento de 1948, feitos  
todos os cálculos, deu, como resultado, o  
deficit de mais de um bilhão e seiscentos milhões 
de cruzeiros, que a Comissão de Finanças  
está procurando cobrir com o aumento do 
 

impôsto sôbre a renda e do aduaneiro. 
Não crendo possível, portanto, Sr. 

Presidente, em obra do vulto da que possa 
transformar realmente tantos municípios em bases 
militares de excepcional importância... 

O SR. BERNARDES FILHO: – Muitas das 
quais já o são. 

O SR. CARLOS PRESTES: – ...foi que 
julguei excessivo o pedido do Govêrno, embora 
não tenha as informações necessárias. Se vierem 
informações suficientes para justificar tal 
declaração, estarei de acôrdo. O que desejo é 
obter esclarecimentos que facilitem a elaboração e 
votação da lei pelo Congresso Nacional. 

O SR. BERNARDES FILHO: – V 
.Excelênc ia  se  lembra do dispositivo 
constitucional a respeito? 

O SR. CARLOS PRESTES:  – Já, o l i .  
O SR. BERNARDES FILHO: – Sabe então 

que não faz a restrição a que V .  E x . ª  se refere 
relativamente ao Conselho de Segurança 
Nacional? 

O SR. CARLOS PRESTES: – O  dispositivo 
determina que serão declaradas as bases 
militares, em lei federal, mediante parecer do 
Conselho de Segurança Nacional, parecer êsse 
que não acompanhou o processo e que, no 
entanto, é indispensável ao Senado para que êle 
possa cumprir seu dever. Quem delibera, afinal, é 
o Congresso e êste não o poderá saber sem 
conhecer as razões do citado parecer. 

O quarto item do meu pedido de informações é 
relativo às providências necessárias para assegurar a 
defesa das populações civis das grandes cidades 
incluídas na relação dos municípios afetados pelo 
projeto de lei. O Senado conpreenderá. esta minha 
exigência porque, na maioria senão na ,totalidade 
dêsses municípios, se encontram cidades 
importantíssimas como Pôrto Alegre, Recife e São 
Paulo. Ao receberem elas a declaração legal de que 
são bases militares de excepcional importância, 
perderão as. garantias de. cidades abertas e não 
poderão mais, em casos de guerra ser consideradas 
senão como praças fortes. A sua população, e os 
bens da mesma ficarão sujeitos às ameaças de um 
atacante armado de tôda a técnica moderna. 

Podem estar certos os Srs.  
Senadores que não se trata sòmente do  
interêsse na eleição de prefeitos.... 
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O SR. BERRARDES FILHO: – V. Ex.ª ainda 
acredita em cidades abertas nos tempos que correm, 
com bases ou sem bases? V. Ex.ª bem sabe que 
isso é conversa fiada. 

O SR. CARLOS PRESTES: – V. Ex.ª sabe 
que, tanto Paris, como Roma consideradas cidades 
abertas, não foram bombardeadas. 

O SR. BERNARDES FILHO: – Por motivos 
muito sérios, mas não diante das garantias de 
cidades abertas. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Várias cidades 
que não constituiam objetivos militares foram 
bombardeadas. 

O SR. CARLOS PRESTES: – Senhor Senador 
Bernardes Filho, sou menos cético do que V. Ex.ª. 

O SR. BERNARDES FILHO: – Sou realista. 
O SR. CARLOS PRESTES: – Sou menos 

cético do que V. Ex.ª repito, quanto à fôrça do Direito 
Internacional e quanto aos tratados internacionais. 
Ainda creio nêles. 

O SR. BERNARDAS FILHO: – V. Ex.ª bem 
viu como durante a guerra na Europa esses tratados 
não tiveram valor algum. 

O SR. VICTORINO. FREIRE: – Basta citar o 
caso das cidades abertas que foram bombardeadas. 

O SR. CARLOS PRESTES: – Ainda creio nos 
tratados internacionais como também creio que S. 
Ex.ª o Senhor. Presidente da República e seu ilustre 
Ministro do Exterior Doutor Raul Fernandes. ao 
assinarem, como ainda agora, há, poucos dias 
assinaram tratados internacionais, acreditam na 
eficiência dêsses tratados. 

O SR. BERNARDES FILHO: – Aqui o caso foi 
diferente. 

O SR. CARLOS PRESTES: – O que desejo 
apenas é saber se o Govêrno tomou as providências 
devidas, porque declarar apenas que Pôrto Alegre é 
base militar de excepcional importância constitue 
ameaça das mais sérias à integridade de sua 
população e,de seus bens. 

Neste sentido, peço licença para repetir desta 
tribuna o telegrama já lido pelo nobre Senador Sr. 
Salgado Filho, sôbre decisão adotada por unanimidade 
na Assembléia do Estado do Rio Grande do Sul e com 
cujos têrmos estou de inteiro acôrdo. 

Diz o telegrama: 
"Tenho honra dar conhecimento V. Ex.ª 

Assembléia Legislativa Estado Rio Grande do Sul 
voto unânime representantes todos partidos 
politicos, resolveu formular, nome povo rio-
grandense seu veemente apêlo a essa Comissão 
no sentido não aprovar projeto lei declara cidade 
Pôrto Alegre base militar excepcional importância 
defesa interna País, com qual imolará sua 
autonomia retirando culta esclarecida população 
capital elementar direito escolher seus próprios 
administradores confere Estatuto Federal todos 
municípios. Fundamento esta Assembléa sua 
decisão circunstância ser Pôrto Alegre siquer base 
militar; face fraqueza efetivos a guarnecem e 
ausência qualquer instalação ou estabelecimento 
fabril de interêsse militar. Lembra ainda declaração 
pretendida contrária propósitos pacíficos 
constituem tradição política externa Brasil, 
reafirmados forma eloquente e confortadora 
recentes Conferências Internacionais..." 

A parte que se segue é extensiva a tôdas as 
grandes cidades do Brasil, como São Paulo., 
Santos, Recife, Salvador e Natal (lê). 

"Ainda mais, entende povo rio-grandense ser 
inconveniente tirar. cidade sua capital, constituída 
até. seu florescimento atual trabalho árduo 
gerações e gerações de rio-grandenses, seu 
caráter de cidade aberta, protegida pelo direito 
internacional, tão bem sintonisa sentimentos 
pacífico povo. brasileiro. Ats. Sds. (a) Edegar Luis 
Schneider, Presidente da Assembléia". 

São êsses, Sr. Presidente, os motivos por 
que solicito á Casa aprovar um simples pedido de 
informações, o qual será, naturalmente 
respondido pelo Executivo, na medida do 
possivel, de maneira a ficarmos suficientemente 
esclarecidos e em condições de votar o projeto 
de lei ora na Comissão de Constituição Justiça. 
(Muito bem;muito bem). 

O SR. IVO D'AQUINO (*): –  
Senhor Presidente, sou obrigado a ma- 
 
__________________ 
(*) Não foi revisto pelo orador. 
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nifestar-me contra o requerimento apresentado à 
Casa pelo Sr. Senador Carlos Prestes. 

O pedido de S. Ex.ª ao plenário foi 
submetido, em outros têrmos, à consideração da 
Comissão de Justiça, a qual, pela maioria dos 
seus componentes, o rejeitou. 

O Sr. Carlos Prestes: – V. Ex.ª permite um 
aparte? 

O SR. IVO D’ AQUINO: – Com todo o 
prazer. 

O Sr. Carlos Prestes: – Será a primeira 
vez que o Senado da República recusará pedido 
de informações ao Poder Executivo. 

O SR. IVO D’ AQUINO: – Responderei ao 
aparte de . V. Ex.ª. 

Eu próprio, nesta Casa, sempre tenho dado 
meu voto a todos os pedidos de informações 
apresentados. Entretanto, tenho para mim como 
um dever opor-me ao requerimento do Senador 
Carlos Prestes. A Comissão de Constituição e 
Justiça já o rejeitou. 

Trata-se de projeto larga e amplamente 
debatido na Câmara dos Deputados. Foi seu 
defensor e se me não engano, relator do parecer 
na respectiva Comissão que o apoiou, um dos 
mais ilustres oficiais generais do nosso Exército, 
o Deputado Euclydes de Figueiredo. 

O SR. CARLOS. PRESTES: – O que não 
quer dizer que S. Ex.ª não .possa errar 

O SR. IVO D’AQUINO: –S. Ex.ª como todos 
sabem, além de representante do povo na 
Câmara, é, ao mesmo tempo técnico de 
reconhecida competência. 

O requerimento de informações ora 
apresentado não pode. ter outro objetivo senão o 
de protelar de liberação urgente, a qual, nesse 
caráter, já foi votada pela Câmara dos 
Deputados. 

O SR. CARLOS PRESTES: – V. Ex.ª  
fez-me uma injustiça. Não é  
essa absolutamente minha intenção. E não  
creio que o Poder Executivo, através do Conselho 
de Segurança Nacional, protele o 
encaminhamento de informações tão fáceis de 
prestar. 

O SR. IVO d'AQUINO: – O conselho de 
Segurança Nacional já manifestou sua opinião a 
respeito, e esta só poderia ser conclusiva porque – é 
evidente – não poderia apresentar relatório sôbre 
assunto que até certo ponto, encerra sigilo, em benefício 
da própria defesa nacional. 

Entre os itens do pedido apresenta-do, há 
perguntas e solicitações que, evidentemente não podem 
ser esclarecidas pelo Conselho de Segurança Nacional, 
órgão responsável pela defesa e segurança do Brasil. 

O SR. CARLOS PRESTES: – Não crê V. Ex.ª 
que essa responsabilidade pesa, igualmente, sôbre os 
meses ombros? Ela não pesa também sôbre o 
Congresso Nacional? 

O SR. IVO D’AQUINO: – Como parlamentares, 
estamos no dever de acreditar que o Conselho de 
Segurança Nacional, com os altos encargos, que possui, 
jamais seria capaz de resolver, politicamente, assunto 
que só pode ser orientado pelo superior interêsse 
nacional, que lhe cumpre defender e resguardar. 

O SR. CARLOS PRESTES: – V. Ex.ª aceita a 
tese de que o Conselho de Segurança Nacional é 
infalível? 

O SR. IVO D’AQUINO: – Não há nada, nem 
ninguém, infalível, neste mundo. 

O SR. CARLOS PRESTES: – Os Interêsses de 
nossa Pátria nos colocam no dever de considerar uma 
possível fabilidade. E os militares estão muito sujeitos a 
êrros. V. Ex. conhece a experiência recente. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Não são infalíveis nem 
o Conselho de Segurança Nacional nem o Poder 
Judiciário, nem o Legislativo, nem o Executivo, Mas a 
todos nós cumpre legalmente, acatar as decisões de 
cada um. 

O SR. CARLOS PRESTES: – Neste ponto, é que 
discordo de V. Ex.ª: temos o direito de examinar a 
matéria para poder votá-la. 

O SR. IVO D’AQUINO: – Pelos. argumentos de 
V. Ex.ª não acataría-mos decisão alguma. Desde que 
qual quer decisão obedeça às formalidades legais, 
cumpre-nos aceitá-las, visto como foram respeitadas as 
exigências da Constituição e das Leis. 

O SR. CARLOS PRESTES: – V. Excelência Sr. 
Senador, poderá votar em consciência, porque confia 
em A ou B. 

 



– 298 – 
 
Mas outros Senadores, outros representantes 

do povo, têm a faculdade de não confiar e, portanto, 
necessitarão conhecer, pelo menos, qual o critério 
seguido para uma deliberação, sub-metida a seu 
voto. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – O critério, 
evidentemente é o da segurança nacional. 

O SR. CARLOS PRESTES: – Porque foram 
escolhidas essas cidades e não outras? 

O SR. BERNARDES FILHO: – O critério é o 
da defesa nacional. 

O SR. IVO D'AQUINO: – V. Excelência Sr. 
Senador Carlos Prestes, não acredita tenha a 
escolha de bases obedecido a êsse critério, mas 
estou certo de que o Senado da República acreditou, 
como acreditou a Câmara dos Deputados. 

O SR. CARLOS PRESTES: – V. Ex.ª 
compreenderá que o posso da defesa nacional 
esteja sujeito a contingências apreciações. 

O SR. BERNARDES FILHO: – Mas os 
técnicos militares são muito poucos, aqui. 
(Apoiados). 

O SR. CARLOS PRESTES: – Senhor 
solicitassem o nosso voto, estaria de acôrdo. Mas, 
tendo que dar o meu voto, só posso fazê-la era 
consciência. 

O SR. IVO D’AQUINO: – Assim, Sr. 
Presidente, manifesto-me contra requerimento 
apresentado pelos razões que expus, apoiado nas 
da Comissão de Constituição e Justiça desta Casa. 
(Muito bem; muito bem). 

O SR. ARTHUR SANTOS – (*): Senhor 
Presidente, devo ao Senado uma explicação. 

Fui e sou relator, na Comissão de Constituição 
e Justiça do projeto que vaiu da Câmara dos 
Deputados, declarando, bases ou portos militares de 
excepcional importância para a defesa externa do 
País várias cidades do território nacional. 

O projeto em apreço originou-se de 
mensagem do Senhor Presidente da República, 
remetendo do Parlamento Nacional um ante-projeto, 
organizado pelo Conselho de Segurança Nacional, 
que aprovou estudos nêsse sentido efetuados pelo 
Ministro da Guerra e pelo Estado Maior Geral das 
Fôças Armadas do País. 

Na Comissão de Constituição de Justiça, 
Senhor Presidente, manifes- 
__________________ 
(*) Não foi revisto pelo orador. 

tei-me, favoràvelmente ao projeto e votei contra o 
requerimento dos nobres Senadores Carlos Prestes 
e Aloysio de Carvalho, que pretendiam solicitar do 
Conselho de Segurança Nacional os motivos pelos 
quais as cidades, mencionadas no projeto, foram 
assim consideradas. 

O SR. CARLOS PRESTES: – V. Ex.ª 
permite um esclarecimento? (Assentimento do 
orador) O requerimento é do Senador Aloysio de 
Carvalho; eu, apenas, concordei com êsse nobre 
colega. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – Aceito e 
agradeço a retificação do V. Ex.ª 'Manifestei-me 
contràriamente. Se-Presidente, por dois motivos. 
Primeiro, porque compreendo o caráter sigiloso que 
levou o Conselho de Segurança Nacional e o 
Estado Maior Geral das Fôrças Armadas do Brasil e 
se manifestarem no sentido de considerar 
determinadas cidades de território nacional bases 
aéreas ou militares de singular importância para a 
defesa externa do Brasil. Em segundo lugar, Senhor 
Presidente, porque considero êsse parecer em 
obediência a um dispositivo constitucional, auto-
aplicável, que, dispõe que serão nomeados pelos 
governadores das Estados ou territórios os prefeitos 
dos Municípios que a lei federal, mediante parecer 
do Conselho de Segurança Nacional de-portos, 
bases aéreas ou militares, de excepcional 
importância para a defesa externa do País. 

Considero êsse um dispositivo constitucional 
auto-aplicavel e o parecer do Conselho de 
Segurança Nacional conclusivo, porque não tenho, 
nem posse ter elementos para julgar da 
necessidade de se estabelecer ou serem 
consideradas, no Brasil, cidades ou portos, bases 
aéreas ou militares, de singular importância para a 
defesa externa do Brasil, sendo aquelas assim 
julgadas ou consideradas pelos órgãos supremos 
da defesa nacional do Brasil, no caso o Conselho 
de Segurança Nacional e o Estado. Maior Geral das 
Forças Armadas do Brasil. 

O SR. CARLOS PRESTES: – Mas se êsse 
plano ou essa conclusão do Conselho de 
Segurança Nacional estiver errada? Se for 
contrária aos interesses nacionais? V. Ex.ª sabe e 
a história recente, aí está, monstrando quanto os 
militares estão sujeites a errar. E’ conhecido, ainda 
há pouco tempo, o exemplo da linha Mágirot e de 
todo o plano de defesa da França. Conhecemos, 
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agora, os depoimentos dos generais nazistas, 
relativamente ao erro do Grande Estado Maior ao 
Exército Alemão, que levou o País a derrotar. 
Vamos votar na base de um parecer. Como votar, 
em consciência de cidadãos, que devem cumprir o 
seu dever, se não temos para tanto um só 
elemento, se temos que nos basear 
exclusivamente no que dizem A ou B? 

O SR. BERNARDES FILHO: – De fato o 
Senador Carlos Prestes – tem razão. Os militares 
não são infalíveis. Mas como são técnicos, é de 
presumir que tenham mais probabilidade de 
acertar do que nós, que somos leigos. (Muito 
bem). 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – E’ claro. 
O SR. ARTHUR SANTOS: – Sr. Presidente, 

V. Ex.ª terá nas minhas palavras e nas, aqui 
proferidas, por nobres colegas, respostas às 
considerações e aos apartes do Sr. Senador 
Carlos Prestes. Declaro que em primeiro Iugar 
compreendo o caráter sigiloso que levam o Estado 
Maior Geral das Fôrças Armadas do Brasil e 
Conselho de Segurança Nacional a considerar 
determinados pontos do território nacional bases 
aéreas ou militares de singular importância. Em 
segundo lugar, julgo conclusivo o parecer porque 
se êsses órgãos responsáveis pela defesa externa 
do País são passíveis de êrros, muita mais 
seremos nós, Sr. Presidente, que somos leigos e 
que não temos em mãos elementos capazes de 
nos orientar no sentido de uma definição precisa 
ou de um julgamento a respeito dos pertos ou das 
zonas do território nacional, que sejam, pelo 
próprio órgão encarregado da, defesa do País, 
definidas, ou considerados pontos vitais para a 
defesa externa do Brasil. 

O SR. CARLOS PRESTES: – V. Ex.ª me 
permite mais um aparte? (Assentimento do orador) 
– Talvés, data vênia, V. Ex.ª não tenha muita 
razão na  tese que defende. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – E’ possível. 
O SR. CARLOS PRESTES: – Porque a 

própria sabedoria popular nos ensina que é mais 
fácil um errar do que dois. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – Mas, no caso, 
não se trata de um, porque estão em causa o 
Conselho de Segurança Nacional e Estado Maior  
Geral das Fôrças Armadas do Brasil. 

Além disso, nunca ouvi dizer que, na Rússia, na 
Inglaterra ou nos Estados Unidos, os órgãos 
encarregados da defesa nacional desses países 
tornem público, levem ao parlamento e à imprensa 
declaração dos motivos determinantes da escolha de 
cidades para instalação de bases aéreas ne-
nessárias, à defesa nacional. 

O SR. CARLOS PRESTES: – Mas quem disse 
tornar públicas? 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Se V. Ex.ª quer 
conhecer os motivos, tem que saber dos planos de 
defesa nacional. 

O SR. CARLOS PRESTES: – Não se trata de 
tornar públicos os planos de defesa. Querem-se 
informações mínimas. Se tiverem caráter secreto, elas 
serão apresentadas em sessões secretas. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – Se informações 
são dadas ao Parlamento Nacional, elas se tornam 
públicas. 

O SR. CARLOS PRESTES: –  O Congresso 
Americano, mais do que qualquer outro, chama todas 
as autoridades do Poder Executivo, para explicarem 
detalhes, minúcias da defesa nacional. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – O requerimento 
ora em debate, Sr. Presidente, vai mais longe: – quer 
saber, até, dos motivos, que levaram êsses, órgãos a 
considerar bases aéreas e militares de excepcional 
importáncia para a defesa do Pais, e tornar público 
esses motivos, que são até de caráter internacional. 

O SR. CARLOS PRESTES: – Queremos 
conhecer o critério adotado para a escolha. Quem 
falcu em tornar público os planos de defesa? 

O SR. ARTHUR SANTOS: – V. Ex.ª não pede 
outra coisa, senão que tais informações sejam 
trazidas ao Senado, e sejam publicadas. 

O SR. CARLOS PRESTES: – Quantas vêzes o 
Poder Executivo nos envia informações de caráter 
secreto conhecidas em sessão secreta. Por que não 
agora? 

O SR. BERNARDES FILHO: – Não há 
Parlamento algum no mundo que receba plano secreto 
de defesa nacional. Nem mesmo nos Estados Unidos. 

O SR. CARLOS PRESTES – V. Ex.ª está, 
exagerando. Não se pedem planos de defesa 
nacional. 

O SR. BERNARDES FILHO: – E muito menos 
na Rússia. Na Rússia, V. Ex.ª sabe, não há sequer 
quem peça. (Riso) 
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O SR. CARLOS PRESTES: – Não estamos na 

Rússia; estamos no Brasil. 
Preciso das informações para poder votar e 

cumprir o meu dever. 
O SR. BERNARDES FILHO: – Parlamento 

nenhum do mundo conhece os planos de defesa 
nacional dos Estados Maiores. 

O SR. CARLOS PRESTES: – Só no Brasil, 
pode-se votar sem as necessárias informações do 
Poder Executivo. Como votar assim em consciência? 

O SR. BERNARDES FILHO: – Se Vossa Ex.ª 
provar que se levam ao Parlamento Americano os 
planos do Estado Maior dêsse país, comprometo-me 
a votar a favor do requerimento de Vossa Mas V. 
Ex.ª não o provará. 

O SR. CARLOS PRESTES: – Trarei a V. Ex.ª 
informações a respeito. Ao Comité do Congresso 
Nacional Americano foram prestadas informações, 
em plena guerra, pelos generais Marshall e 
Eisenhower, a respeito dos planos militares. 

O SR. BERNARDES FILHO: – Chamo, a 
atenção de V. Ex.ª para a minha declaração: – sou 
ignorante das coisas da Rússia, mas, pelo que sei, 
na Rússia, êsse assunto não é levado ao Parlamento 
e não há mesmo quem tome a iniciativa de propô-lo. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Porventura, 
no Parlamento Americano, foi revelado o segredo da 
bomba atômica antes do ataque de Hiroshima? 

O SR. CARLOS PRESTES – Compreendi, Sr. 
Senador Arthur Santos, a atitude de V. Ex.ª na 
Comissão de Constituição e Justiça. E’ uma opinião 
respeitável. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – Obrigado a V. 
Ex.ª. 

O SR. CARLOS PRESTES: – Mas tenho a 
minha diferente, embora respeite a de V. Ex.ª. 
Entretanto, acreditava que Vossa Ex.ª concordasse, 
em plenário, com o pedido de informações para que 
o Poder Executivo, respondesse ao mesmo, na 
medida do possível. Por que nada obriga o Poder 
Executivo a responder com detalhes, nem se pedem 
os planos de defesa nacional. Solicitam-se as 
informações mínimas. 

O SR. BERNARDES FILHO: – V. Excelência 
não solicita informações mínimas. Pede revelação de 
matéria sigilosa. E’ de extrema gravidade. 

O SR. CARLOS PRESTES: – Que o Poder 
Executivo informe na medida do possível. Desejo 
informações para poder votar em consciência. Seria a 
 

primeira vez, no Senado, que se rejeitasse pedido de 
informações. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – Senhor 
Presidente, não nego ao Senhor Senador Carlos 
Prestes o direito de apresentar o presente 
requerimento de informações. Mas o que pretendo 
explicar é o voto, que proferi na Comissão de 
Constituição e Justiça, e os motivos, pelos quais, de 
acôrdo com aquêle voto, sou contra o requerimento 
de S. Ex.ª. Porque, se afirmo compreender os 
motivos de caráter sigiloso, que levaram o Estado 
Maior Geral das Fôrças Armadas do Brasil a tomar 
essa deliberação dentro do meu ponto de vista, 
considero conclusivo o parecer do órgão 
encarregado da suprema defesa externa do Brasil, a 
respeito da matéria, constante do dispositivo 
constitucional, ora em debate, é lógico, Sr. 
Presidente, que, coerentemente com o critério, por 
mim adotado, terei de votar contra o requerimento 
apresentado, em plenário, como, na Comissão de 
Constituição e Justiça, votei, contra o requerimento 
do Sr. Senador Aloysio de Carvalho. 

Aliás, Sr, Presidente, este voto foi o bastante 
para que um jornal da imprensa desta cidade, que 
antes, elogiava o meu denodo, a minha galhardia e a 
minha independência – para usar expressões do 
próprio jornal – no tocante à defesa da inviolabilidade 
dos mandatos, em relação ao projeto Ivo d’ Aquino, – 
já, hoje, me increpasse como desejoso de ser 
agradável ao Poder Executivo a cujos interésses 
politicos eu servia. 

Não me magoei com o comentário; apenas 
tomei nota do mesmo por compreender e sentir, 
perfeitamente, o que valem muitas vêzes a critica ao 
Parlamento e a nós outros parlamentares, apontados 
como semi-deuses quando concordamos como 
ponto de vista de certos e determinados jornais, e de 
serviçais do Govêrno quando, acidentalmente, dêles 
divergimos. 

Conheço bem meu governismo que, não 
obstante a minha vida política de mais de 25 anos, 
me fez transpor, uma só vez, numa visita de 
simples cortezia, os umbrais do Palácio do Catete e 
que me fez desconhecer os salões do Palácio 
Guanabara e até mesmo a maioria dos gabinetes 
dos ministérios. 

O SR. JOSÉ AMERICO: – A vida política de 
V. Ex.ª está isenta de qualquer, suspeita, vá onde 
fôr, esteja onde estiver. 
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O SR. CARLOS SABOYA: – Muito bem. 
O SR. ARTHUR SANTOS: – Conheço bem 

meu governismo, mas não levo minha atitude de 
compromissos políticos – e de política de oposição – 
a ponto de fazer oposição sistemática em tôrno de 
assuntos que reputo ligados diretamente aos mais 
altos interêsses do meu País, pois que são 
referentes aos interesses sagrados da defesa do 
País. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Nem o nosso 
partido se coloca em oposição sistemática, V. Ex.ª 
está dentro dessa linha do partido. 

O SR. CARLOS PRESTES: – Nem ninguém 
faz oposição sistemática. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – Já atingi, 
felizmente, a idade filosófica e compreendo bem que 
essas críticas e êsses comentários são contigências 
da minha própria condição de homem público. 
Recebo os louvores e aceito as críticas, umas e 
outras oriundas do direito que tem a imprensa e a 
opinião pública de nos julgar no exercício de nossos 
mandatos. 

O SR. CARLOS PRESTES: – O que muito 
honra V. Ex.ª. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – Terminarei 
dizendo – Ego sum qui sum: nec major laude, nec 
minor vituperio. Muito bem; muito bem. Palmas. O 
orador é cumprimentado). 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO (para 
declaração de voto) (*): – Sr. Presidente, pedi a 
palavra para fazer uma declaração de voto 
antecipada à votação do requerimento do honrado 
Senador Carlos Prestes. 

Na Comissão de Constituição e Justiça 
levantei a preliminar de ser pedido ao Conselho de 
Segurança Nacional seu parecer, porque a 
Constituição Federal, quando manda que os 
prefeitos sejam nomeados pelos governadores dos 
Estados para os municípios que uma lei federal, 
mediante parecer do Conselho de Segurança 
Nacional, determinar que são bases militares de 
excepcional importância, pareceu-me que a 
Constituição queria que o Legislativo fizesse essa lei 
com fundamento num parecer do Conselho de 
Segurança Nacional, parecer que não está na 
mesma Constituição, declarando que seja secreto ou 
conclusivo. 
 
__________________ 
((*) Não foi revisto pelo orador. 

Nesse sentido, e uma vez que a Câmara dos 
Deputados votou o projeto de lei enviado pelo 
Conselho de Segurança Nacional, entendo que não 
exorbitamos das nossas prerrogativas de 
legisladores, pedindo o parecer, e nada mais. 

Assim, Sr Presidente, sinto-me à vontade para 
votar a favor do requerimento de informações do 
Senador Carlos Prestes e outros colegas, porém, 
simplesmente quanto ao número 1, que é o que 
solicita o parecer do Conselho de Segurança 
Nacional. 

Considero os números 3 e 4 não atinentes à 
matéria em debate na Comissão de Constituição e 
Justiça e que irá, posteriormente, à Comissão de 
Fârças Armadas. Quanto ao nº 2, relativo ao critério 
que teria sido adotado pelo Conselho de Segurança 
Nacional, na seleção dos Municípios considerados 
bases militares, parece-me desnecessária essa 
informação, uma vez ela está compreendida no nº 1. 

Se o que se quer é o parecer do Conselho de 
Segurança Nacional, êste virá ao Senado dando o 
critério ou não. Ao Conselho de Segurança Nacional 
é que compete dizer a esta Casa se as razões são 
sigilosas, se não podem ser conhecidas do público, 
nem mesmo do Poder Legislativo, através de uma 
sessão secreta. 

Ao Conselho de Segurança Nacional, neste 
parecer a ser remetido ao Senado, caberia, portanto, 
dar a orientação para a feitura da lei, declarando 
bases militares essas cidades. 

Fundamentei a preliminar, – não do ponto de 
vista militar, mas em relação à importância política 
das cidades consideradas bases militares – na 
estranheza de serem nomeados, pelos 
governadores, os prefeitos das Capitais, de 
Pernambuco, da Bahia, do Rio Grande do Sul e de 
S. Paulo. 

Sendo assim, Sr. Presidente, declaro votar a 
favor do 1º item do requerimento de informações, 
que está em discussão (Muito bem; muito bem). 

O SR. BERNARDES FILHO (*): – Sr. 
Presidente, as circunstâncias me têm posto  
na primeira linha das discussões, às vezes  
muito acaloradas, com o nobre Senador pelo  
Distrito Federal, Sr. Carlos Prestes. Nada  
me move contra S. Ex.ª, pessoalmente, –  
já o disse, e hoje repito – e tenho 
 
__________________ 
((*) Não foi revisto pelo orador. 
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até grande respeito e admiração pele passado de 
lutas, pelo orador, pela tenacidade e pela 
combatividade que S. Ex.ª revela nas pugnas em 
defesa de suas idéias. Quando o combato e coloco 
nas minhas palavras o calor de que elas, às vêzes, 
se revestem é porque sou radicalmente contrário às 
opiniões que S. Ex.ª a sustenta, a meu vêr, erradas e 
perigosíssimas. 

Esclarecido êste ponto, entro no requerimento 
pròpriamente dito. 

O nobre colega e eminente Senador Aloysio 
de Carvalho diz muito bem, e eu já o havia 
salientado em aparte, que o requerimento do 
Senador Prestes, constituído de quatro itens, a rigôr, 
deverá ficar circunscrito a um apenas. 

Não posso compreender que, no momento em 
que se vai discutir e votar o projeto de bases, 
possamos necessitar de quaisquer dados ou de 
quaisquer elementos que nos esclareçam para o 
voto que devemos dar e que se relacionem como o 
estabelecido nos itens 3 e 4 do seu requerimento, 
que passo a ler para o Senado. 

"Qual o vulto das obras a realizar nestas 
bases ou portos militares de excepcional 
importância? Por conta de que verba deverão correr 
e quais os créditos solicitados para o mesmo fim? 

E' fora de dúvida que tais informações nada 
tem a vêr com o que vamos votar. Além do mais, as 
verbas são orçamentárias e S. Ex.ª já o confessou 
prèviamente, quando aqui fez refereências aos 
orçamentos militares, que são excessivos para as 
necessidades brasileiras. 

O SR. CARLOS PRESTES: – Não disse isso. 
Afirmei, apenas, que os três orçamentos militares 
correspondem a 40% das despesas. Nas notas 
taquigráficas não se encontra palavra de crítica a 
êsse respeito. 

O SR. BERNARDES FILHO: – Peço 
desculpas a V. Ex.ª por não ter ouvido bem sua 
declaração. Mas se ela tivesse sido feita, diria a V. 
Ex.ª que não há brasileiro nenhum que, numa hora 
dessas, seja capaz de promover a redução dos 
orçamentos militares do País. 

O SR. PINTO ALEIXO: – Muito bem. 
O SR. CARLOS PRESTES: – Não se trata 

disso. 
O SR. BERNARDES FILHO: – V.  

Ex.ª já proporcionou o esclarecimen- 
 

to necessário e felicitei-o por não te proferido a 
declaração a que fiz referências. 

O SR. CARLOS PRESTES: – Ainda um 
aparte explicativo a êsse item 3, naturalmente em 
ligação com o item 4, Minha intenção, na base das 
respostas fornecidas pelo Poder Executivo, é mostrar 
que as obras nessas cidades ou nesses dezoito 
municípios não correspondem, absolutamente, à sua 
classificação, para mim excessiva, de bases ou 
portos militares de excepcional importância. Quer 
dizer, a declaração é excessivas para o pequeno 
vulto das obras. Desde que esteja acantonado  
um regimento ou esquadrão aéreo, em cidade  
ou municídio, ou também num pôrto, tal 
eventualidade não significa que possamos definir 
êsses municípios ou cidades como bases de 
excepcional importância. 

O SR. BERNARDES FILHO: – Respondo aos 
têrmos genéricos eu que V. Ex.ª coloca o item 3. Se 
outro fôsse o pensamento do nobre colega, S. Ex.ª 
com tôda franqueza, deveria ter individualizado o que 
pretende. 

Quanto ao item 4º: 
"Quais as providências já tomadas para 

assegurar a defesa, especialmente anti-arérea, das 
populações civis das grandes cidades incluídas na 
relação dos municípios afetados pelo projeto de lei nº 
748-B, de 1947? 

Ora, Sr. Presidente, êste é outro ponto 
importante, que nada tem a vêr com a questão do 
projeto em discussão. 

O SR. CARLOS PRESTES: – Permite o nobre 
orador um novo aparte? 

O SR. BERNARDES FILHO: – Com grande 
prazer. 

O SR. CARLOS PRESTES: – Peço  
desculpas ao nobre colega por interrompê-lo 
insistentemente, mas nossos pontos de vista são tão 
opostos que realmente é bem difícil nos 
compreendermos. 

O SR. BERNARDES FILHO: – E' verdade. 
O SR. CARLOS PRESTES: – O que há é o 

seguinte: as populações de Pôrto Alegre, Recife, 
Natal e São Paulo sentem-se alarmadas. 

Tive ocasião de ler, em discurso que proferi, 
trecho de moção aprovada unanimemente pela 
Assembléia do Estado do Rio Grande do Sul, cujo 
teor me foi enviado. 
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O SR. BERNARDES FILHO: – Também 
recebi. 

O SR. CARLOS PRESTES: – Sentem-se 
alarmadas com a classificação legal, feita  
pelo Congresso Nacional, com a sanção do 
Presidente da República, de que essas  
cidades passam a ser consideradas bases militares 
de excepcional importância, quando sabemos, Sr. 
Senador, que o Govêrno não toma um só  
medida para assegurar a proteção dessas 
populações contra raids aéreos e contra as armas 
modernas. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Quem  
disse a V. Ex.ª que o Govêrno não toma tais 
providências? 

O SR. CARLOS PRESTES: – O Govêrno 
brasileiro não tem nem recursos para isso. Há 
deficiência até para as grandes cidades. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Aliás, na última 
guerra, vimos o bombardeio indistinto de cidades, 
quer fôssem bases militares ou não. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Posso 
afirmar ao nobre orador que há exagero nas 
informações do Senador Carlos Prestes no tocante à 
cidade de Natal, cuja população não está alarmada 
com a idéia de constituir-se essa base militar, até 
porque base militar tem sido ela desde a guerra. 
Como representante do Rio Grande do Norte 
nenhuma reclamação recebi a respeito. 

O SR. CARLOS PRESTES: – Entendo ser um 
crime classificar essas cidades de tal forma, sem que 
sejam tomadas, simultâneamente, as necessárias 
medidas de precaução. 

O SR. BERNARDES FILHO: – Também  
eu, Sr. Presidente, recebi o telegrama que  
foi lido nesta Casa, em primeira mão,  
pelo nobre colega, o eminente Senador Salgado 
Filho. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Ninguém se 
sente alarmado. 

O SR. BERNARDES FILHO: – Ninguém 
lamenta mais do que eu que esta ou aquela  
cidade tenha sido incluída como base  
militar, por fatalidades que independem da nossa 
vontade. 

Os nobres representantes da Assembléia 
Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul hão de 
convir que lamentamos, com êles, a circunstância de 
se transformar Pôrto Alegre em base militar e que vá 
ficar a nobre e culta polulação daquela cidade pri- 
 

vada do direito de escolher livremente seu 
governador. 

O SR. MELLO VIANNA: – Aliás, está na 
Constituição: se o governador quiser nomear o 
prefeito, pode. 

O SR. BERNARDES FILHO: – Não é 
obrigado. 

O SR. CARLOS PRESTES: – A Constituição 
do Estado assegura a autonomia do Município. 

O SR. BERNARDES FILHO: – Ninguém mais 
do eu lamenta; mas a fatalidade é que determina 
seja considerado base militar. 

O SR. MELLO VIANNA: – Permita-me nobre 
Senador Carlos Prestes que o diga, mas o assunto, 
agora, não é mais militar, e, sim, de advogado, de 
jurista. As Constituições estaduais não podem 
restringir a Constituição Federal. Aliás não lhes é 
licito, sob pena de ficarem anuladas – como o estão 
sendo pelo Supremo Tribunal Federal – tirar ao 
Governador do Estado a faculdade de nomear, se 
assim o entender os prefeitos das capitais. As 
Constituições que dispuserem o contrário, serão 
tornadas nulas, como aconteceu com a de São 
Paulo, por que se trata de um direito conferido pela 
Constituição Federal ao Governador e que o 
Congresso Estadual não pode cassar. Ai, o assunto 
não é de base militar, mas de base jurídica, e esta 
está certa. 

O SR. CARLOS PRESTES: – V. Ex.ª dá uma 
interpretação... 

O SR. MELLO VIANNA: – Eu não dou. 
O SR. CARLOS PRESTES: – ...por demais 

literal ao preceito do § 1º do art. 28 da Constituição. 
O SR. MELO VIANNA: – Que diz êle? 
O SR. CARLOS PRESTES: – Que o Poder 

Constituinte Estadual tem autoridade para conceder, 
ou não, autonomia aos municípios. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Absolutamente. 
O SR. MELLO VIANNA: – V. Ex.ª está 

enganado. Não precisava que o Poder Constituinte a 
desse. Estava dada pela própria Constituição 
Federal. 

O SR. CARLOS PRESTES: – E' a 
interpretação. Os demais municípios, pela Carta 
Magna, têm a autonomia assegurada. As capitais 
dos Estados poderão ter seus prefeitos, a critério de 
quem? Do Poder constituinte do Estado. 

O SR. MELLO VIANNA: – V. Ex.ª está 
discutindo obra feita. O Supremo Tribunal  
Federal já declarou nulo esse 
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dispositivo da Constituição estadual de São Paulo. 

O SR. BERNARDES FILHO: – Senhor 
Presidente, quando a Constituição Federal permite 
ao governador nomear o prefeito, é para efeito dêste 
dispositivo constitucional: “Nos casos em que 
determinadas capitais sejam declaradas bases 
militares”. 

Mas, por outro lado, ouvi o aparte do nobre 
Senador Ferreira de Souza. 

O SR. SALGADO FILHO: – V. Ex.ª dá licença 
para um aparte? 

O SR. BERNARDES FILHO: – Com muito 
prazer. V. Ex.ª sabe que o ouço sempre com muita 
satisfação. 

O SR. SALGADO FILHO: – Muito obrigado a 
V. Ex.ª, a satisfação é recíproca. 

V. Ex.ª diz que o dispositivo que dá  
faculdade ao Governador de nomear os prefeitos, 
está subordinado àquele que estabelece  
a condição de ser considerado base militar, por lei 
federal? 

O SR. BERNARDES FILHO: – Foi 
exatamente o que declarei: que o dispositivo é 
conseqüência de ser, ou não, base militar. 

O SR. SALGADO FILHO: – Então, estou de 
acôrdo com V. Ex.ª. 

O SR. MELLO VIANNA: – Peço licença para 
divergir de ambos os Senadores. Está na 
Constituição Federal o princípio da liberdade e 
autonomia dos municípios. Entretanto, nos 
parágrafos do art. 281 há duas hipóteses,  
duas execeções. Pelo § 1º, os governadores dos 
Estados poderão nomear os prefeitos. E’ uma 
faculdade. Pelo § 2º, a medida é imperativa, desde 
que o Conselho de Segurança Nacional declare 
bases ou portos militares de excepcional importância 
para defesa externa do País. Aí, imperativamente, 
deve ser nomeado o prefeito, ao passo que, pelo § 
1º se trata de uma faculdade do governador. Êle o 
fará, se o quiser. São casos inteiramente  
diversos. 

O SR. BERNARDES FILHO: – Não há dúvida 
alguma. Estou discutindo o segundo caso. 

O SR. MELLO VIANNA: – O Supremo 
Tribunal Federal acaba de anular o dispositivo da 
Constituição de São Paulo, que tirou  
ao governador do Estado o direito de  
nomear, se assim o entender, o prefeito da  
Capital. E fêz bem o Supremo Tribunal Fe- 
 

deral, baseado na Constituição Federal, que as 
constituintes estaduais não podem alterar. 

O SR. BERNARDES FILHO: – Senhor 
Presidente, voltando às minhas considerações e aos 
meus argumentos, verifico que os itens 3 e 4 contém 
matéria de incontestável competência ou atribuição 
exclusiva do Estado Maior Geral das Fôrças 
Armadas Brasileiras. Eu não poderia, portanto, votar 
o requerimento incluídos êsses três itens. 

Passando à leitura do primeiro e do segundo, 
eu, no lugar do Conselho Nacional de Segurança, já 
os daria por respondidos, porque o nobre Senador 
Carlos Prestes pergunta qual o critério adotado na 
seleção dos municípios. Ora, é fora de dúvida que o 
critério foi o da segurança nacional. 

Quanto ao primeiro, eu, que estivera até 
agora, de acôrdo com o meu nobre colega Senador 
Aloysio de Carvalho, negarei meu voto ao 
requerimento, por isso que o senador Carlos Prestes 
pede se diga qual o parecer do Conselho de 
Segurança Nacional. 

Compreendo se queira conhecer as 
conclusões; mas já constam da proposição oriunda 
da Câmara dos Deputados. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – O projeto foi 
redigido pelo próprio Estado Maior Geral das Fôrças 
Armadas. 

O SR. CARLOS PRESTES: – Pelo Conselho 
de Segurança Nacional. 

O SR. BERNARDES FILHO: – Se 
quiséssemos conhecer os fundamentos do parecer, 
estaríamos entrando em matéria secreta. E o 
Senado só poderia votar o requerimento do Senador 
Carlos Prestes, dentro do ponto de vista do Senador 
Aloysio de Carvalho, se preliminarmente se 
pronunciasse sôbre se considera, ou não, matéria 
secreta os fundamentos do parecer. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – V. Ex.ª 
permite um aparte? 

O SR. BERNARDES FILHO: – Com muito 
prazer. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – A 
Constituição Federal, no parágrafo 2º do art. 28, 
condiciona, evidentemente, a uma lei federal a 
declaração das cidades ou portos militares que 
interessam à Segurança Nacional. Essa lei federal 
seria ditada, mediante parecer... 

O SR. ARTHUR SANTOS: – Já  
existe parecer, aliás, conclusivo. O ante-pro- 
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jeto foi elaborado pelo próprio Conselho de 
Segurança Nacional. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Permita 
V. Ex.ª conclua o aparte ao meu eminente amigo, o 
nobre Senador Bernardes Filho. 

O SR. BERNARDES FILHO: – Os apartes de 
V. Ex.ª sempre me esclarecem. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – A lei só 
poderia ser elaborada mediante parecer do Conselho 
de Segurança Nacional. 

A questão limita-se ao seguinte: o projeto que 
o Conselho de Segurança Nacional enviou à Câmara 
dos Deputados é simples indicação, ou é o parecer 
que a Constituição exige? 

O SR. BERNARDES FILHO: – Responderei a 
V. Ex.ª. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Penso 
que não é o parecer. 

O SR. BERNARDES FILHO: – E’ a conclusão. 
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – É um 

projeto de lei e não a conclusão. Não há nenhuma 
conclusão tão sumaríssima como esta: são bases 
militares as cidades tais e tais. Meu ponto de vista é o 
seguinte: aceitaria que o Conselho mandasse parecer 
secreto e dissesse não poder dar maiores explicações 
por se tratar de defesa nacional. Não prescindo, porém, 
em face do dispositivo constitucional do parecer. Só se 
a Constituição Federal determinasse que os 
governadores dos respectivos Estados nomeariam os 
prefeitos dos municípios que o conselho considerasse 
como bases militares. 

O SR. CARLOS PRESTES: – Muito bem. 
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Neste 

caso, não seria preciso lei federal. 
O SR. ARTHUR SANTOS: – O nobre orador, 

permite um aparte? 
O SR. BERNARDES FILHO: – Com muito 

prazer. 
O SR. ARTHUR SANTOS: – A Constituição, 

de fato, declara que serão nomeados pelos 
governadores os prefeitos das cidades consideradas 
bases ou portos militares, de importância 
fundamental para a defesa do País, mediante 
parecer do Conselho de Segurança Nacional. Êsse 
parecer existe e é conclusivo. A própria mensagem 
do Presidente da República declara que o ante 
projeto foi organizado pelo Conselho de Segurança 
 

Nacional, que aprovou o estudo feito pelo 
Ministério da Guerra e pelo Estado Maior  
Geral das Fôrças Armadas do País. Portanto, é 
claro que existe o parecer e que o mesmo é 
conclusivo. 

Negar-lhe a existência, seria negar a luz solar. 
E é conclusivo em que sentido? No sentido de que 
essas cidades constituem bases militares 
indispensáveis à defesa do País. Está, portanto, 
atendido o dispositivo constitucional. 

O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – O 
dispositivo constitucional não pode levar o legislativo 
a uma situação meramente passiva, à atitude de 
sancionar simplesmente os atos do Estado Maior das 
Fôrças Armadas. 

O SR. CARLOS PRESTES: – Reduzindo o 
Congresso a aprovar os atos governamentais. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – O Senado pode 
negar, como V. Ex.ª também o póde. 

O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – Não se trata 
de negar. Apenas obriga-se o Senado a votar uma 
proposicão, sem conhecer os fundamentos do 
parecer. 

O SR. CARLOS PRESTES: – Perfeitamente. 
O SR. SALGADO FILHO: – Ao Senado 

assiste o direito de pensar e decidir. 
O SR. BERNARDES FILHO: – E’ justamente 

o ponto que quero ferir. Não desejo que a decisão 
do Senado importe pura e simplesmente sua 
possibilidade. A meu vêr, se agora, ou se amanhã, 
representantes que somos da Nação, julgarmos 
indispensáveis conhecer, não a opinião secreta do 
Estado Maior, mas os fundamentos de pareceres 
secretos como êste do Conselho Nacional de 
Segurança; desde que o Senado decida solicitá-
los, o Conselho de Segurança Nacional só tem  
um dever: mandar a esta Casa o parecer. (Muito 
bem). 

Antes, porém, do Senado votar esta 
deliberação, deve, a meu vêr, manifestar-se sôbre a 
preliminar, no caso de ter que opinar sôbre o 
requerimento do Senador Carlos Prestes. Neste 
caso, darei meu voto no sentido de se conhecer não 
só o parecer como as conclusões, porque não sei se 
foram enviadas justamente com o anteprojeto. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Só foi 
enviado o anteprojeto. 
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O SR. BERNARDES FILHO: – Neste caso, 
Sr. Presidente, o Senado deve manifestar-se, 
preliminarmente, sôbre se deve ser mantido o 
pedido de remessa do parecer; porque, a meu ver, 
deve conter matéria secreta, e ao Senado é livre 
dizer se quer ou não conhecê-la. (Muito bem; 
muito bem). 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Sr. Presidente, 
o debate tem realmente grande importância, não só 
pela própria natureza da matéria, que diz respeito à 
defesa nacional, como também no que interessa a 
aplicação, pela primeira vez, de dispositivo – o art. 
28 da nossa Constituição. 

Quero, entretanto, chamar a atenção do 
Senado para um ponto que considero 
esclarecedor. O requerimento do nobre Senador 
Carlos Prestes tem por objetivo a elucidação do 
Senado, a fim de que, com conhecimento de 
causa, possa deliberar sôbre a proposição oriunda 
da Câmara dos Deputados, e em que se 
estabelece quais municípios dever ser 
considerados base militar ou pôrto de excepcional 
importância para a defesa nacional. 

Trata-se de proposição em estudo na 
Comissão de Constituição e Justiça,  
onde já se deliberou – resolvendo a parte 
constitucional – que a proposição está perfeitamente 
instruída, no tocante a exigência do art. 28 sôbre o 
pronunciamento do Conselho Nacional de 
Segurança. 

Levantada a preliminar, deliberou-se  
que em face da remessa do anteprojeto  
mensagem do Presidente da República na qual se 
declara ter sido elaborado pelo próprio Conselho de 
Segurança Nacional, e de acôrdo com os estudos da 
Secretaria Geral do Estado Maior Geral a Comissão 
julgou que, no ponto de vista pròpriamente da 
exigência – digamos assim – formal, de ordem 
constitucional, estava o projeto em condições de ser 
aceito. 

Resta, agora, encarar o projeto não já sob o 
aspecto propriamente constitucional, isto é, saber se 
a proposição está devidamente instruída, de acôrdo 
com o artigo 28 da Lei Magna, mas de obtermos 
informações que nos possam orientar no tocante ao 
próprio mérito da proposição. Esta é a fase que 
pertence à Comissão de Fôrças Armadas, à qual 
deve a proposição ser enviada. 

O requerimento do ilustre Senador Carlos 
Prestes, portanto, constitue, a meu ver, precedente 
incomunidade ou condenável, sob o ponto de vista 
regimental, porque importa em interferir na marcha 
da elaboração legislativa do projeto. 

O órgão técnico, por execlência no caso é a 
Comissão de Fôrças Armadas; a ela compete opinar 
nêsse sentido. 

Enquanto a proposição caminha através dos 
trâmites regimentais, não devemos interpôr 
providências que, neste momento, cabem na 
competência dêsse órgão. 

O SR. CARLOS PRESTES: – V. Ex.ª permite 
um aparte? 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Apresentei um 
pedido de informações, na qualidade de Senador. Fi-
lo de pleno direito, uma vez que não obtive os 
esclarecimentos que desejava na Comissão, onde fui 
vencido. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Ninguém nega 
êsse direito a V. Ex.ª. 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – V. Ex.ª tem o 
direito de pedir informações, e eu também sou cioso 
dêsse direito – para efeito de votação. 

O SR. CARLOS PRESTES: – Para meu 
esclarecimento. 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Peço atenção 
da Casa para um ponto: mesmo que a matéria deva 
ir à Comissão de Fôrças Armadas – a quem compete 
examinar-lhe o mérito. Quando vier ao plenário, 
talvez ainda tenhamos oportunidade de solicitar as 
informações. 

O SR. CARLOS PRESTES: – Aí, Sr. Senador, 
seria tarde. Poderia parecer obstrução; quando não é 
êsse absolutamente meu desejo. 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Nêste instante, 
acho que tal procedimento é um precedente anti-
regimental. 

Quando a Comissão de Constituição e Justiça 
não aceitou o pedido de diligências, foi justamente 
por uma razão de ordem constitucional. 

Em face dos elementos constantes da própria 
mensagem do Presidente da República e da 
circunstância de ser um anteprojeto elaborado pelo 
Conselho de Segurança Nacional, entendemos que a 
exigência estava atendida. Ativemo-nos... 

O SR. CARLOS PRESTES: – A  
Comissão de Constituição e Justiça não 
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diz sómente da constitucionalidade da matéria, mas, 
também, de sua conveniência e oportunidade. 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – ...ao aspecto 
jurídico – constitucional, e por se tratar de matéria 
técnica, entedemos que devieriamos pedir a 
audiência da Comissão. 

Não se restringiram quaisquer direitos dos 
membros do Senado quanto a pedido de 
informações. Faço essas considerações, porque, em 
princípio sou favorável a todos os requerimentos de 
informações. Nêste caso, porém; aceito as 
determinantes razões aqui expendidas, pertinentes 
ao sigilo em matéria de defesa nacional. 

O SR. SALGADO FILHO: – V. Ex.ª dá licença 
para um aparte? (Assentimento do orador) Se bem 
percebo, o nobre colega está levantando uma 
questão de ordem. Neste caso, não acharia mais 
interessante decidí-la primeiro? 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Não estou 
levantando questão de ordem. 

O SR. SALGADO FILHO: – Parece-me que V. 
Ex.ª levantou uma questão prejudicial. 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Creio, até, que 
meu objetivo não se enquadraria dentro de uma 
questão de ordem. – Estou chamando a atenção do 
plenário, que é soberano e poderia deliberar no 
sentido da aprovação do pedido de informações. 
Mostro, sim, como semelhante atitude interferiria 
com as práticas da elaboração legislativa, criando 
precedente que, em vez de esclarecer, poderia 
tornar-se pertubador. 

A esta altura a proposição que hoje será 
discutida – dada, naturalmente, sua importância e 
urgência vai à ilustre Comissão de Fôrças Armadas, 
que poderá examiná-lá sob o aspecto técnico. 

Estou de acôrdo, Sr. Presidente, com algumas 
das considerações expendidas relativamente ao 
mérito do requerimento. Há matéria que, pela sua 
própria natureza, sòmente poderia ser tratada em 
caráter sigiloso, e até mesmo, não comunicada ao 
Parlamento. 

O SR. CARLOS PRESTES: – V. Ex.ª dá 
licença para um aparte? 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Com  
todo o prazer. 

O SR. CARLOS PRESTES: – V. Ex.ª 
concordaria com a apresentação do requerimento de 
informações, quando o projeto viesse a plenário? 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Concordaria. 
O SR. CARLOS PRESTES: – Seria, então, o 

caso de retirá-lo, neste momento, para apresentá-lo 
oportunamente. 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Estou 
apreciando duas faces da questão. Examinei, 
primeiramente, a de caráter regimental. Agora entro 
no mérito. Concordo com as restrições ao 
requerimento formulado pelo nobre Senador Carlos 
Prestes no tocante aos demais itens que envolvem 
matéria secreta. 

O Parlamento pode merecer a confiança da 
Nação para uma série de casos que digam respeito à 
nossa defesa. Mas existem fatos, planos, medidas 
que, sem dúvida, devem escapar a seu 
conhecimento, como escaparam ao Congresso 
Americano e permaneceram no recesso do maior 
mistério os segredos referentes à energia nuclear. 

Assim, Sr. Presidente, diante das ponderações 
aqui feitas, peço a atenção do plenário para o 
aspecto técnico da matéria, que deve ser apreciado, 
com a maior urgência possível, pela Comissão de 
Fôrças Armadas. 

Pelos fundamentos expostos, nego meu voto 
tendo, no entanto, a preocupação de assinalar que, 
em matéria de requerimento de informações, sou da 
mais ampla liberalidade. (Muito bem; muito bem). 

O SR. SALGADO FILHO (pela ordem): – Sr. 
Presidente, da exposição feita pelo ilustre  
Senador Attillio Vivacqua, deduzo uma  
questão de ordem. Considera S. Ex.ª  
inoportuno discutir-se e votar, no momento, o 
requerimento de informações, visto como a comissão 
técnica é que deve pronunciar-se sôbre o mérito da 
proposição. 

O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – V. Ex.ª dá 
licença para um aparte? 

O SR. SALGADO FILHO: – Com prazer. 
O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Apresentei dois 

fundamentos do meu ponto de vista: o  
primeiro achando que o requerimento importava em 
interferência na própria marcha dos tra- 
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balhos legislativos; o segundo, quanto ao mérito, 
dizia particularmente respeito a dois itens do 
requerimento do Sr. Senador Carlos Prestes. 

O SR. SALGADO FILHO: – V. Ex.ª suscitou 
uma questão prejudicial e discutiu logo o mérito. 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Não levantei 
questão de ordem. Dei, apenas, os fundamentos do 
meu voto. 

O SR. SALGADO FILHO: – Se V. Ex.ª 
entende que o mérito deve ser estudado pela 
comissão técnica da Casa, há uma prejudicial e é 
oportuno o requerimento, de informações, antes de 
se haver pronunciado a aludida Comissão, quando o 
que se debate, na Comissão de Constituição e 
Justiça, é exclusivamente a feição constitucional da 
matéria? 

Esta a questão de ordem sôbre a oportunidade 
da discussão. 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Refiro-me à 
inconveniência do precedente. Não levantei, repito, 
questão de ordem. V. Ex.ª é que a está formulando. 

O SR. SALGADO FILHO: – V. Ex.ª suscitou a 
questão de ordem e eu a levanto. 

Sr. Presidente, uma vez decidido o assunto, 
por V. Ex.ª ou pelo plenário, pediria a palavra para 
justificar meu voto sôbre o requerimento do nobre 
Senador pelo Distrito Federal. (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Decido a questão de 
ordem levantada pelo ilustre Senador Salgado Filho, 
da seguinte maneira: 

Qualquer comissão, bem como qualquer 
senador, tem o direito de submeter ao Senado os 
pedidos de informações que desejarem para 
fundamentar seu pronunciamento. 

A Comissão de Constituição e Justiça já 
considerou desnecessário esse pedido de 
informações. 

Levanta-se, agora, a questão de ordem da 
inoportunidade, porque a Comissão de Fôrças 
Armadas, – no caso o órgão técnico – ainda não se 
pronunciou. 

A mim quer parecer que não há 
inoportunidade para qualquer outra comissão, ou 
senador pedir informações a respeito de  
matéria sôbre a qual precise de esclarecimentos 
para deliberar. O Senado, na sua alta sa- 
 

bedoria é que deve deferir, ou não, o pedido. 
O SR. SALGADO FILHO (*): – Sr. Presidente, 

o requerimento, tal como está formulado, não pode 
ser votado por mim em todos os seus itens pelas 
mesmas razões aduzidas pelo ilustre Senador pela 
Bahia, Senhor Aloysio de Carvalho, que justificou 
plenamente seu pensamento. Mas desde que nos é 
licito adotar um dos itens dêsse requerimento, meu 
voto é favorável ao primeiro, porque entendo com S. 
Ex.ª – em seu voto emitido na Comissão de 
Constituição e Justiça e hoje reproduzido nêste 
plenário – que o parecer exigido pela Comissão não 
é decisório, mas elucidativo. Daí a necessidade do 
Senador, que tem o direito de pensar, porque vai 
colaborar, conhecer os têrmos dêsse parecer. A 
Constituição estabeleceu, nêsse dispositivo, uma 
restrição aos postulados da nossa organização 
federativa, que reside na autonomia dos municípios, 
estabelecendo que caberia a uma lei federal que 
elaboraria e estaria sujeita à sanção do Executivo, a 
faculdade de determinar quais as bases de 
excepcional importância para a defesa externa do 
Brasil. 

Há outro ponto ainda não abordado e que se 
me apresenta como de grande relevância. E’ que 
êsse dispositivo constitucional não pode ter o caráter 
permanente que se lhe está dando. Êle cogita da 
defesa do território nacional no caso de guerra, de 
ataque estrangeiro, a fim de que o País se possa 
defender. Não temos diante de nós nenhuma guerra 
nem mesmo ameaça de conflagração. Como fazer 
essa restrição à autonomia de dezoito municípios do 
Brasil sem razão relevante trazida aos nosso 
conhecimento? 

O SR. BERNARDES FILHO: – Parece que V. 
Sx.ª nesse ponto não tem razão, porque, nesse 
caso, só iríamos organizar bases quando 
estivessemos em guerra e aí não haveria mais 
utilidade; já seria tarde. Ademais bases não se fazem 
em dois dias. V. Ex.ª foi um grande Ministro da 
Aeronáutica e sabe disso. 

O SR. SALGADO FILHO: – V. Ex.ª, sempre 
gentil para com o seu grande admirador. 

 
__________________ 
(*) Não foi revisto pelo orador. 
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O SR. BERNARDES FILHO: – V. Ex.ª foi 
grande construtor de bases aéreas. 

O SR. SALGADO FILHO: – Nessa questão 
de bases militares não importa a construção 
imediata, porque a presunção é que elas já existem 
para a defesa da nossa integridade, da nossa 
soberania. De modo que não vamos contsruí-las, 
mas especificar quais as já existentes e quais os 
portos necessários à defesa externa do Brasil. 

Isso é o que vamos fazer. Não vamos votar 
verbas para construção dessas 18 bases nesses 18 
municípios. As bases militares já existem e compete-
nos examinar se exigem, para a defesa externa do 
País, a nomeação dos prefeitos dos Municípios, em 
que elas se acham, pelos governadores do Estado. 

Ora, Sr. Presidente, essa nomeação 
representa uma restrição à autonomia municipal. 

O SR. IVO D'AQUINO: – E' uma restrição 
constitucional. 

O SR. SALGADO FILHO: – Não o digo 
contrário, embora convicto de que essa  
restrição constitucional é um atentado à  
democracia e aos fundamentos básicos da nossa 
Federação garantidora da autonomia dos 
Municípios. 

Se a Constituição, porém, consagra êsse 
dispositivo, devemos obdecê-Io entretanto, para 
obedecê-lo, temos que usar da faculdade que essa 
mesma Constituição nos outorga, qual a de decidir 
segundo a nossa própria consciência e pelo nosso 
voto. 

O SR. IVO D'AQUINO: – E' o que estamos 
fazendo. 

O SR. SALGADO FILHO: – A Constituição 
não determina que o Conselho de  
Segurança Nacional – que não é um órgão  
técnico – diga quais as bases necessárias  
à defesa externa do Brasil. O que  
a Constituição deseja é que êsse  
Conselho nos indique, no seu parecer,  
quais os Municípios, no seu conceito, sujeitos à 
nossa apreciação – necessários à defesa externa do 
Brasil. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – V. Ex.ª 
dá licença para uma aparte? (Assentimento do 
orador). Não perca V. Ex.ª o argumento incidente no 
seu discurso de que o Conselho de Segurança não 
é órgão especificamente militar. E’ um conjunto. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Mas o Estado 
Maior é. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – O 
Conselho de Segurança Nacional é composto dos 
ministros de Estado, sob a presidência do presidente 
da República e das autoridades supremas das 
Forças Armadas do País. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – A mensagem 
diz que foi de acôrdo com os estudos feitos pelo 
Conselho de Segurança Nacional. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – V. Ex.ª dá 
licença para um aparte? 

O SR. SALGADO FILHO: – Com muito 
prazer, embora V. Ex.ª não estabeleça, às vêzes, 
essa recíproca (Risos). 

O SR. ARTHUR SANTOS: – Não estabeleço 
como? 

O SR. SALGADO FILHO: – V. Ex.ª às vêzes, 
considera os apartes impertinentes. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – V. Ex.ª me faz 
uma injustiça. Nunca achei que os apartes de 
qualquer senador fôssem impertinentes. Se alguma 
vez V. Ex.ª por uma questão de temperamento 
chegou a essa conclusão, posso dizer que V. Ex.ª se 
equivocou. 

O SR. SALGADO FILHO: – O erro é da 
humanidade. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – E' possivel que 
por uma questão temperamental V. Ex.ª chegasse a 
conclusão contrária. Mas – repito – é equívoco de V. 
Ex.ª, pois terei sempre prazer em ser aparteado, 
tanto por V. Ex.ª como por qualquer outro dos 
ilustres colegas. 

O que quero dizer é o seguinte: no caso das 
bases, não só há o parecer do Conselho de 
Segurança Nacional, como também há outro parecer 
dêsse mesmo Conselho, – que não é órgão técnico 
– aprovando estudos feitos pelo Ministério da Guerra 
e pelo Estado Maior Geral das Fôrças Armadas do 
Brasil. São portanto, três órgãos que opinaram: o 
Conselho de Segurança Nacional, que deu parecer 
e organizou o anteprojeto, aprovando estudos do 
Ministério da Guerra e do Estado Maior Geral das 
Fôrças Armadas do Brasil. Se estes não são órgãos 
técnicos para apreciar a matéria, não sei que órgãos 
técnicos seriam capazes de pronunciamento dessa 
natureza. E' o que consta da mensagem 
presidencial. 

 



– 310 – 
 

O SR. SALGADO FILHO: – Não discuto,  
Sr. Presidente, nem seria capaz de fazer  
essa questão. Seria uma heresia flagrante  
negar ao Estado Maior Geral das  
nossas Fôrças Armadas e ao Estado  
Maior do Exército a qualidade de órgãos  
técnicos. Ninguém tem mais veneração  
e maior admiração por êsses órgãos  
técnicos do que eu. Estou certo de que  
éles sempre se pronunciam dentro da  
técnica e consultando os altos interesses da defesa 
nacional. Mas aqui o que estou discutindo é a 
Constituição no que se refere ao parecer do 
Conselho de Segurança Nacional sujeito à nossa 
apreciação. 

Não discuto – porque as não conheço – as 
opiniões do Estado Maior Geral das Fôrças Armadas 
e do Estado Maior do Exército em seus particulares. 

O que estou discutindo, dentro da 
Constituição, é o desejo, a necessidade, mesmo, de 
conhecer o parecer sóbre o qual vamos calcar nosso 
voto, do Conselho de Segurança Nacional. 

Evidentemente; se os têrmos, os itens, os 
fundamentos désse parecer forem de natureza 
secreta o Conselho nos indicará a necessidade de 
uma sessão secreta para conhecer esses 
fundamentos. 

O que o Senado não pode é prescindir, a meu 
ver, para julgamento consciencioso, dentro do 
espírito e da letra da Constituição, de saber quais os 
termos do parecer porque a mensagem do honrado 
Sr. Presidente da República não os mencionou. 

Se S. Ex.ª – em cuja palavra acredito – 
tivesse transcrito, não votaria pelo primeiro item do 
requerimento formulado pelo nobre Senador Carlos 
Prestes, a fim de que viesse o parecer ao nosso 
conhecimento. 

Sr. Presidente, julgo de necessidade  
absoluta, para fundamentar meu voto  
consciencioso de indivíduo que pensa e o  
pode fazer dentro do Senado, conhecer  
os termos desse parecer. Darei meu  
voto pela sessão secreta desde que o Conselho de 
Segurança Nacional indique que há necessidade de 
sigilo. 

Agora, Sr. Presidente, só porque esse 
Conselho – que não é de técnicos, pois constituído 
de ministros civis não técnicos em assuntos militares 
e por sinal em maioria – declara necessárias essas 
bases à defesa externa do Brasil, nós, cegamente, 
só pelo que se nos alega vamos aprova- 
 

los? Acho demasiado. Meu voto, respeitando a 
opinião dos outros, é no sentido de que o Senado 
examine para deliberação consciente, o parecer 
sóbre cujos têrmos vai fundamentar o seu voto que 
importará em lei restritiva à autonomia dos 
municípios. 

Este é o meu voto. (Muito bem; muito bem). 
O SR. PINTO ALEIXO (*): – Sr. Presidente, jà 

vai longe a discussão travada em tôrno do 
requerimento nº 159. 

A meu ver, a questão resume-se em um 
problema muito simples. No seio da Comissão de 
Constituição e Justiça foi debatido o projeto 
mandado pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da 
República, ouvido o Conselho de Segurança 
Nacional, com o propósito de que fóssem fixados 
aqueles municípios em que estariam sediadas 
cidades consideradas bases ou portes militares. 

A Comissão de Constituição e Justiça 
pronunciou-se contràriamente ao requerimento do 
Senador Carlos Prestes e S Ex.ª não se 
conformando com a decisão da Comissão, recorreu 
ao plenário. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Vossa 
Excelência dá licença para um aparte? 
(Assentimento do orador) – Apenas para efeito 
histórico devo lembrar que a preliminar na Comissão 
de Constituição e Justiça foi minha, exclusivamente. 
O Senador Carlos Prestes apenas votou essa 
preliminar juntamente com o Senador Ferreira de 
Souza. 

O SR. PINTO ALEIXO: – Muito grato a V. 
Ex.ª, porque seu aparte veio restabelecer a verdade 
histórica. 

Em resumo, o Senador Carlos Prestes não se 
conformou com a decisão da Comissão de 
Constituição e Justiça, razão por que apelou para o 
plenário. 

O SR. CARLOS PRESTES: – Está certo. 
O SR. PINTO ALEIXO: – O assunto está 

ainda em estudo na Casa. A Comissão de Fôrças 
Armadas não foi sequer ouvida a respeito. 

Lamento que meu dileto amigo, Senador pelo 
Rio Grande do Sul, cujo nome declino com a maior 
simpatia, Sr. Salgado Filho, já se tenha pronunciado 
neste sentido. 

Tenho impressão, Sr. Presidente, de  
que o Senado decidiu constituir as 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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suas comissões especializadas para que o plenário 
tenha conhecimento de todos os assuntos através de 
estudos elaborados por êsses órgãos técnicos. Não 
devemos, de modo algum, invadir a seára da Comissão 
de Fôrças Armadas. O assunto será devidamente 
apreciado no seio daquela Comissão e se acaso forem 
julgados necessários êstes esclarecimentos pelos 
membros daquele órgão técnico, estou certo de que 
êles serão em tempo fornecidos. 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Êsse foi, aliás, o 
ponto de vista que sustentei. 

O SR. PINTO ALEIXO: – Resumo, portanto, a 
minha opinião no seguinte: 

Sob o aspecto constitucional não há o que dizer – 
o projeto já recebeu parecer favorável, por isso que a 
exigência estabelecida na Constituição está preenchida. 
A mensagem do Senhor Presidente da República foi 
acompanhada de um ante-projeto elaborado pela 
Conselho de Segurança Nacional. Está assim satisfeita 
a imposição da Constituição. Devemos, a meu ver, 
aguardar o pronunciamento da Comissão de Fôrças 
Armadas. 

O meu voto, pois, embora tenha que deixar de 
observar a tradição da Casa, será contrário ao 
requerimento do nobre Senador Carlos Prestes. (Muito 
bem, muito bem). 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI (*): – Sr. 
Presidente, desejo também fazer a minha declaração 
de voto contrário ao, requerimento do ilustre Senador 
Carlos Prestes e também contra o item 1º, defendido 
pelo ilustre Senador bahiano. 

O mundo inteiro sabe que houve, que há e 
haverá quintacolunas no universo. Não compreendo 
como um parecer que merece toda o sigilo, – quando 
sabemos que, os planos, os pareceres mais sigilosos 
dentro de todos os Estados Maiores, dos grandes 
Exércitos do mundo eram depois, pelo serviço e o 
trabalho da traição, conhecidos pelos adversários, – não 
compreendo como de um parecer desta natureza se 
venha a ter conhecimento. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Vossa Ex.ª 
confunde planos de defesa com bases  
militares que estão à vista de tôda a gente. Não quero 
os planos de defesa do Estado Maior; ninguém os está 
solicitando. Confio bastante nas 
______________ 
(*) Não foi revisto pelo orador. 

fôrças armadas e em que êsses planos de defesa do 
Brasil terão eficiência se houver a desgraça de um 
guerra. Agora, bases militares é cousa diferente. 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Então V. 
Ex.ª devia dar-se por satisfeito com as conclusões. 
Requerendo conhecer o parecer deseja entrar nas 
minúcias que levaram o Estado Maior, as Fôrças 
Armadas do Brasil a organizar êste portos como 
bases essenciais à defesa da nosso Pátria. 

O SR. CARLOS PRESTES: – V. Excelência 
permite um aparte? 

O SR. CARLOS PRESTES: – Não estamos 
pedindo isso, nem o requerimento cogita das 
minúcias, a que V. Excelência se refere. 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – V. Ex.ª 
pediu o parecer. 

O SR. CARLOS PRESTES: – Como Senador, 
estou solicitando o mínimo de informações, que me 
capacite a votar conscientemente o projeto. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – O conselho de 
Segurança Nacional agiu de acôrdo com o Estado 
Maior Geral das Fôrças Armadas. Esta é matéria 
sigilosa. 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – V. Ex.ª 
solicitou o máximo; não o mínimo. E V. Ex.ª recuou 
em três itens, depois dos debates do plenário, Mesmo 
assim, o primeiro item abrange os demais. 

O SR. CARLOS PRESTES: – O Conselho de 
Segurança dará as informações que julgar 
convenientes. 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Sou, pois, 
contra o requerimento do nobre Senador Carlos 
Prestes. (Muito bem; muito bem). 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Peço a 
palavra; pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE: – Antes de dar a palavra 
a V. Ex.ª, devo declarar que, usando da faculdade que 
me outorga o Regimento, vou submeter à, votação, 
separadamente os diversos itens do requerimento, a 
fim de que os Senhores Senadores possam 
pronunciar-se com liberdade. 

Tem a palavra o nobre Senador Aloysio de 
Carvalho. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – (pela 
ordem) – Sr. Presidente, a questão de ordem  
que pretendia levantar, está resolvida por V. 
Excelência. 
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O SR. IVO D’AQUINO: – Se não me engano, o 
destaque é do primeiro item. 

O SR. PRESIDENTE: – A Mesa não vai fazer 
destaque. De acôrdo com que lhe faculta o Regimento, 
vai submeter à votação, separadamente, os quatros 
itens. 

Em primeiro lugar vou submeter à votação o item 
número 1. 

O SR. BERNARDES FILHO (pela ordem) (*): – 
Sr. Presidente, há uma circunstância que faço questão de 
deixar bem esclarecida. 

Não necessito de nenhum informe do Conselho de 
Segurança Nacional para votar o projeto das bases. 

Mas o que visa o nobre Senador Carlos Prestes, 
com o item 1º do seu requerimento, é apenas um ato 
formal, isto é, fazer o parecer acompanhar a mensagem 
– o que não foi feito – e, nêste caso, eu não pediria um 
parecer co mos fundamentos, com os altos e graves 
motivos, que hajam levados o Conselho de Segurança 
Nacional a tomar essa decisão. 

Coloco a questão dentro destes têrmos. 
Há poucos dias, o nobre Senador Aloísio de 

Carvalho, levantou, aqui, uma questão de ordem sôbre 
uma mensagem de S. Ex.ª o Sr. Presidente da 
República. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Em sessão 
secreta. 

O SR. BERNARDES FILHO: – Já não passo 
prosseguir em meu argumento , Sr. Presidente. (Risos). 

Se se trata de mera formalidade, para que o 
Conselho de Segurança Nacional nos remeta um parecer 
em que nos diga dos motivos pelos quais chegou a tais 
conclusões, para êsse efeito apenas, dou a meu voto. 

Não peço nada mais do que isto. 
A meu ver, o dispositivo constitucional é realmente 

nesse sentido, quando diz: – mediante parecer do 
Conselho de Segurança Nacional porque nos foi enviado 
o projeto sem o parecer. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Mas o parecer 
decorre do estudo do Estado Maior Geral das Fôrças 
Armadas. 

O SR. BERNARDES FILHO: – E’ o ponto de vista 
que sustento. 
__________ 
(*) Não foi revisto pelo orador. 

O SR. CARLOS PRESTES: – Muito bem. 
O SR. BERNARDES FILHO: – Deixo também 

consignado, Sr. Presidente, que, negando a 
aprovação, com meu voto, não abro mão, do  
direito de, amanhã, enviar requerimento, seja de  
que natureza fôr, desde que, em sã consciência, 
julgue necessários esclarecimentos para poder  
votar. 

Era o que tinha a declarar, Sr. Presidente. 
(Muito bem; muito bem). 

O SR. CARLOS PRESTES – (para 
encaminhar a votação): – Sr. Presidente; é claro que 
a redação do item 1º, que está em votação, deixa ao 
critério do Conselho de Segurança Nacional as 
informações a dar. Não se exige mais do que o 
Conselho de Segurança juntar o parecer que, de 
acôrdo com a Constituição, é indispensável para que 
possamos votar, mesmo do ponto de vista 
estritamente formal, a que tão bem se referiu o nobre 
Senador Bernardes Filho. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Se o  
Conselho de Segurança Nacional se cingiu  
ao parecer do Estado Maior Geral das Fôrças 
Armadas, parece que teremos de pedir também êsse 
parecer. 

O SR. GEORGINO AVELINO: – Parece-me 
que o que se solicita do Conselho de  
Segurança Nacional é a íntegra do documento que 
determinou o ante-projeto, e, não, uma simples 
informação. 

O SR. CARLOS PRESTES: – O que solicito, 
Sr. Senador, é o parecer do Conselho de Segurança 
Nacional, que deu origem ao anteprojeto, enviado 
com a mensagem presidencial. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – De acôrdo com 
os estudos do Estado Maior Geral. 

O SR. CARLOS PRESTES: – É claro, que o 
Poder Executivo fornecerá as informações que a seu 
critério, puder prestar. O Senador, que pediu a 
informação, dar-se-á por satisfeito ou não e tomará as 
providências que entender, mais adiante. A 
informação está entregue ao critério do Poder 
Executivo. 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – A mensagem 
declara que o parecer do Conselho de Segurança 
Nacional é baseado nos estudos do Estado Maior Geral. 
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O SR. VICTORINO FREIRE: – E se o Conselho 
de Segurança disser isso, o Senador vai, então, 
solicitar os estudos... 

O SR. CARLOS PRESTES: – Conheço 
perfeitamente a mensagem. Ela se refere  
apenas às conclusões e não trata, nem é 
acompanhada, de nenhum parecer. Seria exagêro 
denominar parecer o que acompanha a mensagem. 
Esta trouxe exclusivamente o anteprojeto. Nada mais. 

O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – Trata- se 
mais de uma indicação, com que o Senado vai se 
manifestar de acôrdo, fugindo às suas atribuições 
constitucionais. 

O SR. CARLOS PRESTES: – Ora,  
Sr. Presidente, a Constituição da República  
não deu ao Conselho de Segurança Nacional  
o poder de decretar quais os municípios considerados 
bases militares de excepcional importância. 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – O parecer é 
elucidativo. 

O SR. CARLOS PRESTES: – Quem vai 
deliberar é o Congresso Nacional. 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Sem  
dúvida. Mas porque existe o elemento  
elucidativo. 

O SR. CARLOS PRESTES: – Senhor 
Presidente, nenhum congressista pode  
deliberar em consciência, frente a seus  
concidadãos, sem estar suficientemente  
informado. E eu não me sinto suficientemente 
informado... 

O SR. VICTORINO FREIRE: – V. Ex.ª não; 
mas nós, sim. (Muito bem). 

O SR. CARLOS PRESTES: –... e, por isso, 
solicito os elementos indispensáveis para que possa 
votar conscientemente. 

Por êstes motivos, Sr. Presidente,  
não posso, de forma alguma, concordar  
com a tese hoje levantada nesta Casa, não  
só pelo nobre Senador Attilio Vivacqua;  
como pelo ilustre Senador Pinto Aleixo, pois  
é direito de qualquer Senador, em  
qualquer oportunidade, a seu critério, exigir 
informações do Poder Executivo. A Carta  
decidirá. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem). 

E' rejeitado, item por item, o seguinte.  
 

REQUERIMENTO 
 

N° 159, de 1947 
 
Requeiro, ouvido o plenário sejam solicitadas ao 

Poder Executivo as seguintes informações: 
1) Qual o parecer do Conselho de Segurança 

Nacional que determinou o projeto de lei enviado junto à 
mensagem presidencial de 9 de junho corrente? 

2) Qual o critério adotado na seleção dos 
municípios a serem considerados como bases ou portos 
militares de excepcional importância para os efeitos do § 
2° do art. 28 da Constituição da República? 

3) Qual o vulto das obras a realizar nessas bases 
ou portos militares de excepcional importância, por conta 
de que verbas deverão correr e quais os créditos 
solicitados como mesmo fim? 

4) Quais as providências já tomadas para 
assegurar a defesa, especialmente anti-aérea, das 
populações civis das grandes cidades incluídas na 
relação dos municípios afetados pelo projeto de lei n° 
748-B, de 1947? 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Sr. Presidente, 
manda à Mesa uma declaração de voto justificando 
porque, tendo votado na Comissão de Constituição e 
Justiça pela proposta do Senador Aloysio de Carvalho, 
aqui votei contra o requerimento do Senador Carlos 
Prestes. 

Vem à Mesa e é lida a seguinte: 
 

DECLARAÇÃO DE VOTO 
 
Em sessão da Comissão de Constituição e Justiça 

votei pelo requerimento do Senador Aloysio de Carvalho, 
por entender requisito constitucional para se votar a lei 
sôbre base militares o parecer do Conselho de 
Segurança Nacional, que se compõe de militares e de 
civis. 

Trata-se de parecer e não de deliberação a ser 
homologada pelo Congresso. Não há mister revelar os 
segredos dos planos de defesa nacional, nem explicar a 
natureza das suas instalações, senão os fundamentos 
capazes de determinar o ato legislativo de restrição da 
autonomia municipal. 

Se o legislador tem de votar, deve  
fazê-lo com conhecimento de causa, 
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até porque a restrição só se justifica em se tratando 
de "bases militares de excepcional importância para  a 
defesa externa do País". Não basta a importância. Ela 
precisa ser excepcional. 

Neguei entretanto, o meu voto ao requerimento 
do Senador Prestes. O assunto consta de projeto de 
lei em trânsito pelas comissões, devendo ser remetido 
à Comissão de Fôrças Armadas, que deverá 
pronunciar-se a respeito. E estou ou certo de que ela; 
opinando com o costumado acôrdo, instruirá o 
assunto, por forma a habilitar o Senado a votar de 
acôrdo com os altos interesses da Pátria. 

Sala das Sessões, em 16 de outubro de 1947. – 
Ferreira de Souza. 

E' sem debate, aprovado, em discussão única, o: 
 

REQUERIMENTO 
 

N° 130, de 1947 
 
A Comissão de Relações Exteriores requer  

um voto de congratulações com as Repúblicas  
de Guatemala, Costa Rica e Nicaragua, pelo 
transcurso nesta data, do seu Dia de Festa  
Nacional. 

O SR. PRESIDENTE: – Está esgotada a 
matéria da ordem do dia. 

Nada mais, havendo a tartar, vou encerrar a 
sessão, designando para a de amanhã a seguinte: 
 

ORDEM DO DIA 
 
Discussão única da indicação número 9, de 

1947 que eleva de uma letra o padrão de vencimentos 
dos funcionários da Secretaria do Senado Federal. 
(Com parecer favorável números 346 e 347, das 
Comissões Diretoras e de Finanças). 

Discussão única da proposição número 63, de 
1947, que regula a situação dos reformados e 
aposentados pelo artigo 177 da Constituição de 1937, 
(Com pareceres favoráveis ns° 341 e 342 das 
Comissões de Constituição e Justiça e de Fôrças 
Armadas o primeiro com voto em separado do 
Senador Ferreira de Souza, oferecendo emendas que 
foram adotadas pela Comissão). 

Continuação da discussão única da proposição 
n° 124, de 1947, que isenta de direitos de importação 
e demais taxas aduaneiras os materiais importados 
pelos Estados do Maranhão, Bahia, Rio Grande do 
Sul, São Paulo e Rio de Janeiro. (Com pareceres 
favoráveis números 231 e 335, das Comissões de 
Finanças e de Constituição e Justiça, considerando 
desnecessária a lei proposta). 

Levanta-se a sessão às 16 horas e 45 minutos.  

 



146ª SESSÃO, EM 17 DE OUTUBRO DE 1947 
 

PRESIDÊNCIA DOS SRS. MELLO VIANNA, VICE-PRESIDENTE,  
GEORGINO AVELINO, 1º SECRETÁRIO E NEREU RAMOS, PRESIDENTE 

 
Às 14 horas comparecem os Senhores 

Senadores: 
Álvaro Maia. 
Augusto Meira. 
Victorino Freire. 
José Neiva. 
Joaquim Pires. 
Mathias Olympio. 
Ribeiro Gonçalves. 
Plínio Pompeu. 
Fernandes Távora. 
Georgino Avelino. 
Ferreira de Souza. 
Adalberto Ribeiro. 
José Américo. 
Novaes Filho. 
Etelvino Lins. 
Apolônio Sales. 
Cícero de Vasconcelos. 
Góes Monteiro. 
Durval Cruz. 
Maynard Gomes. 
Aloysio de Carvalho. 
Pereira Moacyr. 
Henrique de Novaes. 
Santos Neves. 
Alfredo Neves. 
Sá Tinoco. 
Hamilton Nogueira. 
Carlos Prestes. 
Andrade Ramos. 
Bernardes Filho. 
Euclydes Vieira. 
João Vilasbôas. 
Flavio Guimarães. 
Arthur Santos. 
Ivo d'Aquino. 
Francisco Gallotti. 
Lucio Corrêa. 
Ernesto Dornelles. 
Salgado Filho. 
Synval Coutinho. 
Azevedo Ribeiro. 
Ismar de Góes. 
Camilo Mercio (43). 

O SR. PRESIDENTE: – Acham-se presentes 
43 Srs. Senadores. Havendo número legal, está 
aberta a sessão. 

Vai-se proceder à leitura da ata. 
O Sr. 2º Suplente (servindo de 

2°secretário): – procede à leitura da ata da sessão 
anterior, que, posta em discussão; e sem debate 
aprovada. 

O Sr. 4° Secretário (servindo de 1°) lê o 
seguinte: 
 

EXPEDIENTE 
 
Ofícios: 
– Do Sr. 1° Secretário da Câmara dos 

deputados, encaminhando as seguintes 
proposições: 
 

PROPOSIÇÃO 
 

N° 192 – de 1947 
 

(Projeto n° 740 de 1947, da Câmara dos 
Deputados) 

 
Autoriza a abertura, pelo Ministério da 

Justiça, do crédito especial de Cr$ 762.610,00, à 
verba que especifica. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1°. E' o Poder Executivo autorizado a 

abrir, pelo Ministério da Justiça e Negócios 
Interiores, o crédito especial de Cr$ 762.610,00 
(setecentos e sessenta e dois mil, seiscentos e dez 
cruzeiros), para ocorrer às despesas de 
fornecimento de gêneros alimentícios aos 
estabelecimentos de menores e presídios 
subordinados àquele Ministério, realizadas no 
exercício de 1946. 

Art. 2°. Revogam-se as disposições em 
contrário. 

À Comissão de Finanças. 
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PROPOSIÇÃO 
 

N° 193, de 1947 
 

(Projeto n° 750, de 1947, da Câmara dos 
Deputados) 

 
Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo 

Ministério da Agricultura, o crédito especial de Cr$ 
2.102.529,20, para pagamento à Caixa de Crédito 
da Pesca. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1°. E' o Poder Executivo autorizado a 

abrir, pelo Ministério da Agricultura, o crédito 
especial de Cr$ 2.102.529,20 (dois milhões,  
cento e dois mil, quinhentos e vinte e nove 
cruzeiros e vinte centavos), para constituição  
de parte, do capital, da Caixa de Crédito, da Pesca, 
de acôrdo com o disposto no art. 2° letra b, do 
Decreto-lei nº 9.022, de 26 de fevereiro de 1946. 

Art. 2°. Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Às Comissões de Agricultura Indústria e 
Comércio e de Finanças. 
 

PROPOSIÇÃO 
 

N° 194, de 1947 
 

(Projeto n° 751, de 1947 da Câmara dos 
Deputados) 

 
Autoriza a abertura pelo Ministério da Viação 

e Obras Públicas, do Crédito de Cr$ 3.600,00, para 
pagamento de indenização por acidente do 
trabalho. 

O Congresso Nacional decreta: 
Artigo único. E' o Poder Executivo autorizado 

a abrir, pelo Ministério da Viação e Obras Públicas, 
o crédito especial de  
Cr$ 3.600;00 (três mil e seiscentos cruzeiros), para 
pagamento da indenização devida a Francisco 
Cardoso Monteiro e sua mulher,  
em virtude do falecimento de seu filho  
Valdir Cardoso Monteiro, ex-mensageiro da 
Diretoria Regional de Correios e Telégrafos, no 
Estado de São Paulo, ocorrido em 2 de novembro 
de 1935, em conseqüência de acidente de 
trabalho. 

À Comissão de Finanças. 

PROPOSIÇÃO 
 

N° 195 – 1947 
 

(Projeto, n° 283, .de 1947, da Câmara dos Deputados) 
 
Concede anistia aos eleitores que não votaram no 

pleito de 19 de janeiro de 1947. 
Art.1°. E' concedida anistia aos eleitores que não 

votaram na eleição realizada no dia 19 de janeiro de 
1947. 

Art. 2°. Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

À Comissão de Constituição e Justiça. 
 

PROPOSIÇÃO 
 

N° 196 – 1947 
 

(Projeto n° 743, de 1947, da Câmara dos Deputados) 
 
Cria três cargos de porteiro dos auditórios para as 

varas da Fazenda Pública. 
Congresso Nacional decreta: 
Art. 1°. São criados três cargos de porteiro dos 

auditórios (números 7°, 8° e 9°), para as varas da 
Fazenda Pública, sem ônus para os cofres públicos, os 
quais ficarão extintos quandos os serventuários para êles 
nomeados, ou, por qualquer, forma; vagarem os ditos 
cargos. 

Art. 2°. Revogam-se as disposições em contrário. 
Às Comissões de Constituição e Justiça e de 

Finanças. 
 

PROPOSIÇÃO 
 

N° 197 – 1947 
 
Concede vantagens a militares que participaram 

de operações de guerra. 
 

(Projeto nº 342, de 1947, da Câmara dos Deputados) 
 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º. O oficial das Fôrças Armadas que serviu no 

teatro de operações da Itália, ou tenha cumprido missões 
de patrulhamento de guerra em qualquer outro teatro de 
operações, definidas pelo Ministério respectivo, quando 
transferido para a reserva remunerada ou reformado, 
será previamente promovido ao pôsto imediato, com os 
respectivos vencimentos integrais.  
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Art. 2°. Os subtenentes, sub-oficiais e 
sargentos da FEB, FAB e Marinha de guerra, que 
preencherem as condições exigidas no art. 1º, 
gozarão das mesmas vantagens concedidas aos 
oficiais. 

Parágrafo único. Aos sargentos que possuírem 
curso de comandante de pelotão, seção ou 
equivalente, serão transferidos para a reserva no 
pôsto de segundo tenente, com os vencimentos 
integrais dêste. 

Art. 3°. Os militares que já tenham sido 
transferidos para a reserva remunerada, ou 
reformados, gozarão destas vantagens, desde que 
satisfaçam as exigências, dos artigos anteriores. 

Art. 4°. Os militares, inclusive os convocados, 
incapacitados fisicamente para o serviço, em 
conseqüência de ferimentos recebidos, ou de 
moléstias adquiridas no teatro de operações da última 
guerra, serão promovidos ao pôsto imediato ao que 
tinham quando receberam os ferimentos ou 
adquiriram a moléstia, e reformados com os 
vencimentos da última promoção, na forma estatuída 
pelo Decreto-lei n° 8.795, de 1946. 

Art. 5°. Os funcionários públicos federais, 
estaduais, municipais, de entidades autárquicas ou de 
sociedades de economia mista, que tenham 
participado das referidas operações de guerra; ao se 
aposentarem, gozarão das vantagens estabelecidas 
na presente lei. 

Art. 6°. Idênticas vantagens serão concedidas 
aos civis e militares que foram incorporados na 
missão médica que o Brasil enviou à França, em 
caráter militar, na guerra de 1914 a 1918 com direito a 
receber os vencimentos correspondentes ao pôsto da 
promoção, conferida por esta lei, sòmente a partir de 
sua vigência. 

Art. 7°. Revogam-se as disposições em 
contrário. 
 

PROPOSIÇÃO 
 

N° 198, de 1947 
 

(Projeto n° 245, de 1947, da Câmara  
dos Deputados) 

 
Dispõe sôbre a forma de pagamento dos 

débitos civis e comerciais dos criadores e recriadores 
de gado bovino. 

 
(A proposição será publicada depois) 
À Comissão de Finanças. 

PROPOSIÇÃO 
 

N° 199, de 1947 
 
(Projeto n° 677, de 1947, da Câmara dos Deputados) 

 
Autoriza o Ministro da Fazenda a mandar 

cunhar, na Casa da Moeda, a importância de Cr$ 
64.000.000,00, em moeda divisionária. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1°. E' o Ministro de Estado dos Negócios da 

Fazenda autorizado a mandar cunhar, na Casa da 
Moeda, a importância de Cr$ 64.000.000,00 
(sessenta e quatro milhões de cruzeiros), em moeda 
divisionária, de que trata o art. 3° do Decreto-lei 
número 4.791, de 5 de outubro de 1942. 

Parágrafo único. Far-se-á a cunhagem na 
seguinte base: 

 
Quantidade Importância 

 Cr$ 
80.000.000 8.000.000,00 
80.000.000 16.000.000,00 
80.000.000 40.000.000,00 
240.000.000 64.000.000,00 

 
Art. 2°. A cunhagem, de que trata o artigo 

anterior, terá inicio imediatamente, em, 
prosseguimento às referidas nos Decretos-leis ns. 
6.283, 6.848 e 7 671, de 4 de setembro de 1944 a 25 
de junho de 1945, observados, às moedas, os 
característicos estabelecidos nos Decretos-leis ns. 
4.791, de 5 de outubro de 1942, 5.375, de 5 de abril 
de 1943, e 6.283 (art. 2°), de 17 de fevereiro de 1944, 
excetuando o anverso, que deverá conter uma efígie 
do Presidente da República dos Estados Unidos do 
Brasil, General Eurico Gaspar Dutra, orlada com a 
inscrição "República dos Estados Unidos do Brasil". 

Parágrafo único. A moeda de dez centavos 
deverá ter no anverso a efígie de José Bonifácio; a de 
vinte centavos a efígie de Ruy Barbosa, e a de 
cinqüenta centavos a efígie do atual Presidente da 
República. 

Art. 3º. As moedas, mandadas cunhar na forma 
desta lei, destinar-se-ão a trocos e substituições de 
seu equivalente em cédulas do papel moeda, 
diaceradas, que serão recolhidas à Caixa de 
Amortização e incineradas, e, ainda, à substituição de 
moedas metálicas do cunho existente, quando do 
Decreto-lei n° 4.791, de 5 de outubro de 1942. 
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Art. 4º Esta lei entrará em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário. 
À Comissão de Finanças. 
São lidos e vão a imprimir os seguintes 

pareceres: 
 

PARECER 
 

Nº 356, de 1947 
 

Da Comissão de Relações Exteriores, sôbre a 
proposição número 159, de 1947. 

Relator: Sr. Bernardes Filho. 
O projeto de lei nº 553, de 1947, originário da 

Câmara, autoriza a abertura do crédito de Cr$ 
65.000,00 ao Ministério da Relações Exteriores à verba 
para aluguéis ou arrendamentos de imóveis. 

O pedido inicial foi de Cr$ 470.000,00 tendo se 
reduzido à cifra acima, depois de indagações e 
entendimentos do Relator da Comissão de Finanças 
da Câmara com o Departamento de Administração do 
Ministério do Exterior. 

Nada temos a opor à abertura do crédito 
solicitado. 

Êste o parecer. 
Sala das Comissões, em 30 de setembro de 

1947. – Alvaro Maia, presidente. – Bernardes Filho, 
relator. – Mathias Olympio – Arthur Santos – Flávio 
Guimarães – Pinto Aleixo 

 
PARECER 

 
Nº 357, de 1947 

 
Da Comissão de Finanças, sôbre a proposição 

n° 159, de 1947 
Relator: Sr. Alfredo Neves. 
Em mensagem dirigida ao Congresso Nacional, 

o Senhor Presidente da República solicitou a abertura 
do crédito suplementar de quatrocentos e setenta mil 
cruzeiros (Cr$ 470.000,00) para atender as despesas 
de aluguel de casa de missões diplomáticas e 
repartições consulares, ainda no corrente exercício. A 
razão dessa suplementação está no fato de ter a 
proposta orçamentária consignado verba para aluguel 
de casa das missões diplomáticas em Beirute, 
Camberra, Organização das Nações Unidas e União 
Pan-Americana, na importância de quatrocentos e 
cinco mil cruzeiros (Cr$ 450.0$0,00) e para os 
consulados em Tanger, Wellington, Castilhos, Pedro 
Juan Caballero e Cochabamba, na quantia de 
sessenta e cinco mil cruzeiros (Cr$ 65.000,00),  
sem que a lei de meios tivesse homologado essa 
 

proposta. Daí as dificuldades com que o Ministério 
das Relações Exteriores se tem havido para solver 
compromissos contratuais dentro da verba normal do 
Ministério. 

A Câmara dos Deputados, entretanto, 
examinando a proposta ministerial e as possibilidades 
ainda da referida rubrica orçamentária, chegou à 
conclusão de que se poderia reduzir o referido crédito 
apenas na parte referente a aluguel de casas, 
destinado às repartições consulares acima 
enumeradas, para o que seria necessário apenas a 
importância de sessenta e cinco mil cruzeiros Cr$ 
65.000,00, que é a consignação na proposição ora em 
exame nesta Comissão. 

Assim, pois, nada se tem a opôr a que o 
Senado Federal dê o seu assentimento à proposição 
da Câmara dos Deputados, nº 159, de 1947, abrindo o 
crédito suplementar de sessenta e cinco mil cruzeiros 
(Cr$ 65.000,00) à verba 2, subconsignação 31, 
aluguéis ou arendamento de imóveis do Ministério 
das Relações Exteriores. 

Sala das Sessões, em 15 de outubro de 1947. – 
Ismar de Góes, vice-presidente. – Alfredo Neves, 
relator. – Santos Neves. – Apolônio Sales. – Durval 
Cruz. – Mathias Olympio. – Roberto Simonsen. 

 
PARECER 

 
Nº 358, de 1947 

 
Da Comissão de Constituição e Justiça sôbre a 

proposição n° 21, de 1947. 
Relator: Sr. Attilio Vivacqua. 
O projeto nº 71-47, de autoria do ilustre 

Deputado Odilon Soares, cria nas Faculdades 
Federais de Medicina a Cadeira de Tisiologia  
e dispõe sôbre a respectiva lotação e dotação para  
o material destinado à instalação dêsse novo  
serviço. 

Trata-se de providência legislativa, cuja 
conveniência e necessidade foi brilhantemente 
demonstrada no discurso em que aquele ilustre 
parlamentar e eminente professor a justificou. O 
projeto institui um serviço novo, não cria cargos em 
serviço existente, e, assim, como entendeu o ilustrado 
Relator, nosso eminente colega Senador Augusto 
Meira, nada há a objetar-se do ponto de vista de sua 
constitucionalidade em face do artigo 67, § 2º da 
Constituição. 

A divergência, com o parecer do relator, 
surgida no seio da Comissão, limita-se à emenda 
oferecida por S. Ex.ª ao art. 1º do projeto, mandan- 
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do extender a criação da nova cátedra às Faculdades 
estaduais equiparadas, de acôrdo com a emenda 
formulada. 

A Constituição atribui à União competência 
para legislar sôbre diretrizes e bases de educação 
nacional (artigo 5º, nº XV, letra b), conferindo, porém, 
aos Estados e ao Distrito Federal competência para 
organizar seus sistemas de ensino art. 171). O 
sistema federal de ensino passou a ter caráter 
supletivo, estendendo-se, a todo país nos estritos 
limites das deficiências locais (parágrafo único do art. 
170). 

Modificou-se, portanto, o regime unitário  
e centralizador baseado na Carta de 1937, e  
adotou-se a orientação do ensino em moldes 
federativos, dentro do princípio de unidade, 
resguardado pela lei fundamental de diretrizes, a 
mesma que, como observa o ilustre Prof. Raul 
Bittencourt, se chamaria Plano Nacional de 
Educação, na terminologia da segunda Constituição 
Republicana. 

No debate travado no seio da Grande 
Comissão Constitucional, entre as duas correntes, 
uma defendendo a capacidade legislativa plena da 
União em matéria de ensino e outra ampliando a 
competência dos Estados, assinalou o Senador Ivo 
d'Aquino. 

"o plano nacional de diretrizes do ensino não 
entrava a ação dos Estados e dos Municípios. O plano 
traça normas fundamentais para guiar a únião, os 
Estados e os Municípios. Essa diretriz é essencial ao 
ensino primário". 

A exigência de uma disciplina de Tisiologia nas 
Faculdades estaduais equiparadas ainda não  
faz parte da estrutura educacional básica do  
país, e o artigo 1º do projeto não vista a êsse objetivo. 

O projeto, por sua própria natureza, não tem  
o alcance de estabelecer uma norma padrão  
para as unidades federativas, o que deve ser regulado 
nos têrmos do art. 5º, nº XV, letra d da Constituição, 
por uma lei complementar, como foi considerada pela 
Comissão Mista. Enquanto não  
se dispuser, nêssa lei, sôbre a matéria do  
projeto, providências legislativas como as que  
êle propõe, simplesmente atinentes a organização  
do sistema federal de ensino, serão observadas pelos 
Estados como regras supletivas (parágrafo único do 
art. 170). 

Augusto Meira, vencido nos têrmos do 
Em face do exposto, a Comissão opina pela 

constitucionalidade do projeto, sem a emenda, muito 
embora esta encerre iniciativa cuja utilidade e importância 
se acha, sob êste aspecto, justificada pelos próprios 
fundamentos que serviram de base a apresentação do 
projeto. – Attilio Vivacqua, presidente e relator. – 
Waldemar Pedrosa. – Carlos Saboya. – meu parecer. – 
Aloysio de Carvalho. – Ferreira de Souza, pela 
conclusão. – Carlos Prestes. – Etelvino Lins. 
 

VOTO EM SEPARADO 
 
O projeto nº 71 de 1947 criando, nas 

Faculdades de Medicina, a cadeira de Tisiologia, pela 
sua natureza, deve ser aceito pela Casa com a 
seguinte emenda ao art. 1º: Onde está "Faculdades 
Federais" acrescente-se: "e estaduais equiparadas". 

Sala das Comissões, em 4 de julho de 1947. – 
Augusto Meira. 
 

PARECER 
 

Nº 359, de 1947 
 
Da Comissão de Finanças, sôbre a proposição 

nº 21, de 1947 – 
Relator – Sr. Mathias Olympio. 
Com o parecer favorável da douta Comissão de 

Justiça, volta à Comissão de Finanças, para 
apreciação do seu aspecto financeiro, a proposição nº 
21 de 1947, que cria nas Faculdades Federais de 
Medicina a cadeira de Tisiologia. 

O projeto prevê um aumento de despesa de Cr$ 
482.400,00, em cada Faculdade, assim discriminada: 
Pessoal – Cr$ 422.400 e Material – Cr$ 60.000,00. 

Apurou, entretanto, esta Comissão que na 
elaboração das tabelas referentes ao vencimento do 
pessoal lotado, houve ligeiro engano, tanto no que 
concerne aos funcionários do padrão "G", que foram 
calculados na base de Cr$ 1.600,00, em lugar de Cr$ 
...1.650,00, conforme prescreve a lei número 284, de 
28 de outubro de 1946, modificada pelo decreto-lei 
número 8.512, de 31 de dezembro de 1945, como 
quanto ao total, em virtude da diferença verificada que 
deverá ser de Cr$ 486.600,00 e não como está na 
proposição. 

Assim sendo, somos de parecer que o projeto em 
lide, corrigido o equívoco verificado com as emendas que 
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apresentamos, merece ser aprovado, dada sua 
patriótica finalidade que vai de encontro a "clamante 
imperativo nacional como bem acentuou o ilustrado 
relator da Comissão de Educação e Cultura, Sr. 
Alvaro Maia. 
 

EMENDA 
 

Nº 1 
 
Ao artigo 2º. 
Onde se diz: 
 

  Cr$ 
4 enfermeiros, padrão "G"................... 76.800,00 
2 escriturários, padrão "G".................. 38.400,00 
1 arquivista, padrão............................ 19.200,00 
 "G"....................................................     19.200,00 
 Total.......................................   422.400,00 

 
Diga-se, respectivamente: 
 

  Cr$ 
4 enfermeiros, padrão "G".................. 79.200,00 
2 escriturários, padrão "G"................. 39.600,00 
1 arquivista, padrão "G".....................     19.800,00 
 Total......................................   426.600,00 

 
Nº 2 

 
Ao artigo 3º. 
Onde se lê: 
 

 Cr$ 
       Total..............................................    482.400,00 

 
Leia-se: 
 

 Cr$ 
        Total............................................   486.600,00 

 
Sala das Comissões, em 15 de outubro de 

1947. – Ivo d'Aquino, presidente. – Mathias Olympio, 
relator. – Alfredo Neves. – Apolonio Sales. – 
Vespasiano Martins. – Santos Neves. – Salgado 
Filho. – Synval Coutinho. – Roberto Simonsen. – 
Durval Cruz. – Ismar de Góes. 

PARECER 
 

Nº 380, de 1947 
 
Da Comissão de Relações Exteriores sôbre a 

proposição nº 144 de 1947. 
Relator: Sr. Flávio Guimarães. 
O Senhor Ministro das Relações Exteriores 

solicitou do Senhor Presidente da República, em 
ofício dirigido a 14 de agôsto do corrente ano, a 
abertura de crédito suplementar na importância de 
três milhões de cruzeiros, cujas despesas se 
destinam, como efetivamente foram empregados na 
recepção do Senhor Harry Truman, o grande patriota 
e amigo do Brasil. 

O Senhor Presidente da República, em 
mensagem ao Congresso Nacional de 19 de agôsto 
de 1947, solicita a abertura do crédito aludido e 
fundamentado à verba 3, consignação I, 
subconsignação 28, do anexo número 2. Ministério da 
Relações Exteriores e do artigo 3º da lei nº 3, de 2 de 
dezembro de 1946, "para que essa dotação possa 
comportar as despesas decorrentes da visita do 
Presidente Harry Truman, ao Brasil. 

Junto a redação final do projeto nº 655, de 
1947, já aprovado pela Câmara dos Deputados, o 
qual concede o crédito solicitado. 

E' inteiramente inútil buscar maior fundamento 
para a concessão do crédito aludido, porque, sòmente 
a razão justificativa ou o motivo de que se deveria 
homenagear o grande Presidente Trumann, amigo 
invariável de Brasil ao portador da velha semente 
tradicional de amizade, cooperação e harmonia, 
sempre reverdecida, constitui liame espiritual tão 
profundo, que dispensaria qualquer outro argumento 
ou empalideceria qualquer conclusão com apôio em 
ordem material. 

O crédito está em condições, portanto, de ser 
aprovado pelo Senado Federal. 

Sala das Sessões, em 22 de setembro de 1947. 
– Mathias Olympio, presidente. – Flávio Guimarães, 
relator. – Bernardes Filho. – Alfredo Neves. – Pinto 
Aleixo. 

 
PARECER 

 
Nº 361, de 1947 

 
Da Comissão de Finanças, sôbre a proposição 

nº 144, de 1947 – Relator. – Sr. Alfredo Neves. 
Solicita o Senhor Presidente da  

República, em mensagem dirigida ao 
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Congresso Nacional, a abertura do crédito de três 
milhões de cruzeiros (Cr$ 3.000.000,00) para 
suplementação da verba 3, consignação I, 
subconsignação 28, do orçamento do Ministério das 
Relações Exteriores, a fim de que a mesma comporte 
as despesas decorrentes da vinda do Presidente da 
América, ao nosso País. 

Na exposição de motivos do Senhor Ministro 
das Relações Exteriores ao Chefe do Govêrno, 
encontram-se os seguintes períodos justificativos do 
crédito em aprêço: 

"As despesas a efetuar com essa visita não 
serão inferiores, conforme a previsão elaborada por 
êste Ministério, compreendendo conclusão das obras 
do palácio das Laranjeiras, decoração do Itamarati, 
banquete, recita de gala no Teatro Municipal, 
hospedagem, palanque de honra para a parada de 7 
de setembro, bandeiras, ornamentação, e outras 
despesas inerentes a tais solenidades. O Ministério 
das Relações Exteriores não dispõe de recurso para 
custeá-las, por cuja razão à única solução legal e 
legítima, no caso, será a abertura de um crédito 
suplementar à venda própria para tal fim". 

Já nos deu a honra de sua visita o chefe da 
grande nação norte-americana. O povo desta Capital 
acolheu o eminente Presidente Truman com 
abundância de simpatia, em entusiásticas 
manifestações de expressiva cordialidade e maior 
aprêço ao progressista povo de que S. Exª é no 
momento o mais elevado e legítimo representante. 
Por sua vez suplementa-se uma rubrica orçamentária 
por onde correm despesas imprevisíveis, por isso 
que, a cada momento, recebe o nosso País visitantes 
ilustres que precisamos hospedar, não só por um 
dever de ordem social, como ainda por circunstâncias 
de correspondências de cortezia de natureza 
internacional. Por isso mesmo que se não tenha gasto 
com a recepção e hospedagem do eminente 
Presidente Truman e sua comitiva a importância total 
do crédito solicitado pelo Govêrno, não será demais 
se reforce a verba 3ª, na rubrica destinada a 
recepções hospedagens e demais homenagens a 
serem prestadas a representantes dos govêrnos 
estrangeiros e personalidades ilustres em visita ao 
Brasil, do anexo 20. 

Por tôdas essas razões e o fato de  
ter sido o crédito em aprêço solici- 
 

tado em mensagem do Govêrno, somos de parecer 
que a proposição da Câmara dos Deputados nº 144, 
de 1947, está em condições de ser aprovada pelo 
Senado. 

Sala das Sessões, em 15 de outubro de 1947. – 
Ismar de Góes, vice-presidente. – Alfredo Neves, 
relator. – Synval Coutinho. – Salgado Filho. – Santos 
Neves – Apolonio Sales. – Durval Cruz. – Mathias 
Olympio. – Roberto Simonsen. 
 

PARECER 
 

Nº 362, de 1947 
 
Da Comissão de Finanças, sôbre a proposição 

nº 127, de 1947. 
Relator – Sr. Ferreira de Souza. 
Negou o Tribunal de Contas registro ao 

pagamento de Cr$ 342.946,20 a Serviços Hollerith S. 
A., por aluguer de máquinas à Diretoria de Estatística 
Econômica e Finanças do Ministério da Fazenda 
durante o ano de 1945, sob o fundamento de que a 
verba orçamentária se referia a "serviços contratuais" 
e nenhum contrato fôra por êle registrado. E o Sr. 
Presidente da República determinou o registro, sob 
protesto, razão pela qual foi o caso afeto ao 
Congresso Nacional, tendo a Câmara dos Deputados 
votado o projeto de aprovação. 

Foi, evidentemente, acertada a decisão do 
Tribunal de Contas. Se a inscrição do orçamento se 
referia a uma despesa contratual, só lhe seria 
possível autorizar o pagamento se existente o 
contrato, pois nenhum contrato com o Govêrno pode 
vigorar sem o seu registro prévio pelo mesmo 
Tribunal. 

Trata-se, pois, de questão de legalidade, 
defendendo-se a administração com o citar a praxe 
anterior, adiantando que, ciente agora da 
indispensabilidade do registro, já tomou as 
providências necessárias no que tange ao novo 
exercício, estando rejeitado o contrato respectivo. 

Que as máquinas estiveram a serviço do 
Govêrno durante o exercício de 1945, não é  
objeto de dúvida. Logo, se não há uma dívida 
contratual perfeita, há uma dívida, cujo pagamento 
pode ser ordenado por deliberação do Poder 
Legislativo. 
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Em conseqüência, opina a Comissão de 
Finanças pela aprovação do projeto. 

Sala das Comissões, em 1º de outubro de 1947. 
– Ivo d'Aquino, presidente. – Ferreira de Souza, relator. 
– José Américo, vencido porque a despesa, de acôrdo 
com a própria rubrica orçamentária, só poderia ser 
efetuada mediante contrato. – Synval Coutinho. – 
Santos Neves. – Vespasiano Martins. – Apolonio 
Sales. – Durval Cruz. – Salgado Filho, vencido desde 
que era exigido contrato para justificar a utilização de 
equipamento, penso incabível o crédito para satisfação 
do prêço. – Mathias Olympio. – Roberto Simonsen. – 
Alfredo Neves. – Ismar de Góes, vencido. – Por verba 
orçamentária que se referia a "serviços contratuais" 
nenhum pagamento poderia ser feito sem o contrato 
devidamente registrado. O Tribunal de Contas negou 
bem registro ao pagamento. A lei é para ser cumprida. 
A aprovação do registro, agora, equivale a não tomar 
conhecimento do êrro e sancionar o que não é legal. 
Se a dívida existia, não constituindo objeto de dúvida, 
cabia ao Executivo o pedido de crédito especial para o 
pagamento. Esse era e é o caminho acertado. 
 

PARECER 
 

Nº 363, de 1947 
 
Da Comissão de Constituição e Justiça sôbre a 

proposição número 141, de 1947. 
Relator: – Sr. Augusto Meira. 
O projeto da Câmara dos Deputados nº 556, de 

1947, que autoriza o Poder Executivo a abrir um 
crédito suplementar para satisfazer ao pagamento de 
serviços que especifica, não dá lugar a objeção e por 
isso merece ser aprovado. 

Sala das Comissões, em 17 de setembro de 
1947. – Attilio Vivacqua. presidente. – Augusto Meira, 
relator. – Waldemar Pedrosa – Lucio Corrêa – 
Ferreira de Souza – Etelvino Lins. – Carlos Prestes. – 
Carlos Saboya. 
 

Nº 364, de 1947 
 
Da Comissão de Finanças, sôbre a proposição 

nº 141, de 1947. 
Relator: Sr. Andrade Ramos. 
O projeto de lei nº 556, de 1947, da  

Câmara dos Srs. Deputados, autori- 
 

zava o Poder Executivo a abrir um crédito 
suplementar de Cr$ 1.687.328,60 à verba da 
Secretaria da Câmara, já contemplada no orçamento 
em vigor, na parte Pessoal com a importância total de 
Cr$ 10.344.185,00. 

O crédito suplementar que o projeto de lei 
autoriza está assim distribuído: 

 
 Cr$ 

Consignação I – Pessoal 
Permanente  
Subconsignação – 01 – Pessoal 
Permanente:  
Idem – 01 – Quadro da Secretaria da 
Câmara dos Deputados................ 1.529.550,00 
Consignação III – Vantagens  
Subconsignação – 90 – Funções 
gratificadas........................................ 4.950,00 
Subconsignação – 12 – Gratificação 
por serviço extraordinário.................. 60.000,00 
Subconsignação – 15 – Gratificação 
adicional............................................. 67.828,60 
Subconsignação – 25 – 
Substituições.....................................      25.000,00 

Total de.................................... 1.687.328,60 
 
A suplementação mais importante é de Cr$ 

1.529.550,00 para atender às alterações do quadro 
da secretaria, provenientes da resolução nº 3, de 29 
de janeiro de 1947. 

E' de lastimar que tenhamos de conceder  
um tão elevado crédito suplementar à Verba  
Pessoal Permamente de Quadros, mas certamente 
devemos acreditar que houve absoluta necessidade, 
pois êste ramo do Poder Legislativo está bem  
a par das aperturas financeiras do Tesouro,  
e do deficit com que se vai executando o  
orçamento de 1947, que até 30 de junho  
estava apurado pela Contadoria Geral da  
República em cêrca de 495 milhões de  
cruzeiros. 

Por outro lado é bem difícil prever aumento  
de receita, com novos impostos ou a majoração  
das atuais, quando atravessamos uma hora  
de depressão mundial, em que as transações internas 
e internacionais se fazem sem o desenvolvimento 
apreciável, tais as dificuldades no após-guerra para 
os transportes e a regularização dos câmbios. 
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Tudo nos aconselharia, pois, a reduzir a 
Despesa Pública. 

A Comissão de Finanças e Orçamentos da 
Câmara opinou favoràvelmente, ao presente crédito 
suplementar, sem maiores esclarecimentos, o que 
nos faz interpretar, como para atender caso 
consumado. E' neste sentido, e não obstante nesse 
firme desejo de não aumentar as obrigações do já 
exausto Tesouro Nacional, que somos forçados a 
concordar, que a Comissão de Finanças do Senado 
seja favorável ao projeto de lei nº 556, de 1947, da 
Câmara dos Srs. Deputados, e destarte ficará a 
Secretaria daquele ramo do Poder Legislativo com a 
verba global de Cr$ 12.031.531,00 para Pessoal no 
corrente exercício financeiro. 

Sala das Comissões, em 15 de outubro de 
1947. – Ivo d'Aquino, presidente. – Andrade Ramos, 
relator: – Ismar de Góes. – Synval Coutinho. – 
Santos Neves. – Vespasiano Martins. – Ferreira de 
Souza. – Apolonio Sales – Mathias Olympio – Durval 
Cruz. – Alfredo Neves. – Salgado Filho – José 
Americo – Roberto Simonsen. 

O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do 
expediente. 

O SR. IVO D'AQUINO (pela ordem): – Sr. 
Presidente, em virtude da licença concedida ao Sr. 
Senador Magalhães Barata, há uma vaga na 
Comissão de Fôrças Armadas. Assim, solicito a V. 
Exª que, de acôrdo com o Regimento, seja 
designado substituto para o referido Senador até que 
o mesmo reassuma as suas funções. 

O SR. PRESIDENTE: – Atendendo ao pedido 
formulado, designo para membro da Comissão de 
Fôrças Armadas o Senador Azevedo Ribeiro. 

Comunico aos Srs. Senadores que o Dr. Luís 
Gallotti, nomeado recentemente Procurador Geral da 
República, compareceu ao Senado para agradecer a 
aprovação da escolha do seu nome para o referido 
cargo. 

Tem a palavra o Senador Andrade Ramos, 
orador inscrito. 

O SR. ANDRADE RAMOS: – Senhor 
Presidente, havendo enfermado nos primeiros  
dias dêste mês, fui obrigado a faltar às sessões  
do Senado de 2 a 11 do corrente. Nessa 
intercorrêncmfpy cmfpya shrdesl hre hah  
dehr cia, dois projetos figuraram em ordem 
 

do dia e tiveram seguimento. Eu desejaria 
manifestar-me, dando ao Senado as explicações a 
que tem direito e especialmente ao público, sôbre o 
primeiro que era da minha autoria. Refiro-me ao 
projeto que pretendeu criar em nosso Exército as 
unidades agrícolas e pecuárias. O outro projeto, 
dando um crédito de vinte e cinco milhões de 
cruzeiros para uma refinaria, vinha da Câmara. 
Julguei tratar-se de matéria de alta relevância e, no 
rápido exame que fiz na Comissão de Finanças, à 
qual estive a princípio presente, não me pareceu que 
o fundamental problema da pesquisa, da exploração 
e do tratamento dos sub-produtos do petróleo 
pudesse receber tôda coadjuvação, todo o 
desenvolvimento e todo êxito que é de esperar após 
mais de quatro anos de trabalho, de investigações e 
sondagens e de todos os cuidados enviados pelo  
Conselho Nacional de Petróleo no Recôncavo da 
Bahia. 

Pensava apresentar um substitutivo na 
ocasião em que o projeto estivesse em discussão, 
talvez até com a colaboração, como nobre relator da 
matéria, do ilustre Senador Ismar de Góes. 

Entretanto; passada está oportunidade, penso 
trazer um estudo ao Senado, em breve tempo, 
justificando um projeto de lei com a maior amplitude 
para que essa importante questão encontre maiores 
horizontes de desenvolvimento e sucesso. Em 
relação à criação das unidades agrícolas e pecuárias 
julgo um dever justificar e esclarecer os fatos que me 
levaram a concatenar o projeto e oferecê-lo à 
consideração do Senado, em julho próximo passado. 

Sr. Presidente, por agora quero apenas ocupar 
a atenção do Senado, e mais do que a do Senado, a 
do nosso glorioso Exército e do público, fazendo 
breves considerações sôbre o projeto de lei, nº 19, 
que pretendeu criar as unidades agrícolas e 
pecuárias nos quadros do Exército, com o fito de 
deixar claros e fundamentados os objetivos que o 
projeto tinha em vista atingir e as conseqüências que 
podia determinar. 

Tendo sido enviado ao estudo da provecta 
Comissão de Constituição e Justiça, esta o  
julgou, pelo seu ilustre relator, Senador Etelvino Lins, 
fora da competência do Senado e sim da 
conpetência privativa do eminente Sr. Presidente  
da República, enquadrando o dito projeto de lei 
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dentro do artigo 67, § 2º da nossa Constituição, 
quando estipula, como de exclusiva iniciativa de S. 
Exª., leis que modifiquem, no decurso de cada 
legislatura, a lei de fixação das fôrças armadas. 

E' certo que esta interpretação é legítima. A 
criação de novos quadros, como uma modificação, 
estava sujeita a esta competência especial e privativa 
do Govêrno. Por conseqüência, dura lex sed lex. 
Assim, o Senado não pôde estudar e debater o 
assunto, e as Comissões que o examinaram tiveram 
de se limitar ao dispositivo Constitucional. 

Desejo, entretanto, trazer ao conhecimento do 
Senado, e espero também fazê-lo ao operoso e 
ilustre Ministro da Guerra, o General Canrobert, 
quando regressar da sua atual viagem de inspeção, 
o interêsse que despertou, nos meios militares e 
agropecuário, desde o Norte até o Sul, a iniciativa, 
do Senado procurando apoio no Exército Nacional, 
ao dar-Ihe nova função na economia da Nação, nas 
horas de paz e preparatórias das necessidades de 
seu abastecimento, em quaisquer tempos, bons ou 
máus. 

Dezenas de telegramas e cartas me chegaram 
às mãos como mensagens de apôio e elementos 
para discussão e esclarecimento do projeto. 

Sem estudar o projeto em seu têxto – pois 
seria alongar-me muito e já não é oportuno – quero 
apenas resumindo, recordar que o mesmo mandava 
criar estas unidades agrícolas e pecuárias, 
progressivamente, conforme as conveniências do 
Exército e o critério da sua administração, sediando 
uma de cada espécie em cada Estado da União, de 
sorte a bem distribuí-las, conforme o critério da 
administração da guerra. 

O artigo 4º estabelece: de acôrdo com a lei do 
sorteio militar serão escolhidos, para formação 
destas unidades, os cidadãos sorteados 
provenientes do interior dos Estados, especialmente 
aquêles cujas atividades civis forem idênticas às 
finalidades das unidades a serem criadas. 

No artigo 5º bem se revelava um dos 
propósitos mais espaçosos da nova lei, pois êle 
assim preceitua: a formação das unidades 
mencionadas na presente lei, objetivam, além do 
ensino militar que será administrado intensivamente 
nos três primeiros meses do período de conscrição, 
o ensino da agricultura, o aperfeiçoamen- 
 

to das raças, de modo a criar, em nosso País, 
lavradores e pecuaristas melhor habilitados, após um 
período de serviço militar obrigatório. 

No artigo 6º estabelece-se o ensino da 
mecânica agrícola por técnicos contratados, ou 
designados pelo Ministério da Agricultura, de sorte a 
termos um grupo, em cada região, de oficiais e 
sargentos capazes de constituir, com alguns 
soldados dessas unidades agrícolas, verdadeiras 
escolas volantes, para a nossa produção agrícola e 
pecuária. 

Sr. Presidente, o projeto tinha, ainda, nos  
seus 12 artigos, muitos elementos que  
interessavam aos elevados objetivos militares e 
econômicos, que êle visava, mas não vou detalhar, 
nem insistir. 

Compreendo, por isso, o interêsse que 
despertou, e as dezenas de telegramas, cartas e 
impressos que me foram enviados, havendo, 
mesmo, opúsculos escritos sôbre êsses assuntos por 
estudiosos oficiais do Exército, domiciliados  
em Santos, São Paulo, Santa Maria, no Rio Grande 
do Sul, etc., cujos nomes não cito para não  
cometer omissões ou indiscrições. Não posso, 
entretanto, deixar de registrar um pequeno  
trecho das interessantes considerações com  
que, bondosamente, enalteceu o projeto nº 19,  
dêste Senado, o operoso e competente antigo 
Ministro da Agricultura, o nobre Senador por 
Pernambuco, Sr. Apolônio Sales, na sua tão 
apreciada colaboração para o "Jornal do Comércio" 
de 30 de julho. 

Disse S. Exª.: 
"Foi apresentado ao Senado um projeto de lei, 

assinado e justificado pelo ilustre Senador Dr. Mário 
Ramos, visando a criação de unidades agrícolas e 
pecuárias nos quadros do Exército Nacional. 

A impressão que se teve da leitura do projeto 
pelo autor, juntamente com a de um bem elaborado 
discurso, foi que o Senado recebera com interêsse a 
proposição do laborioso representante carioca. O 
exército, que possui batalhões rodoviários, passaria 
a contar também com batalhões agrícolas, 
localizados em zonas diversos do País, a começar 
pelas "regiões" mais importantes. 

A elasticidade do projeto é evidente, notando-
se que o autor pelo fato mesmo de se tratar de 
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uma inovação radical nas instituições militares 
vigentes, se apresenta cauteloso. E' assim, por 
exemplo, que admite a atividade dos batalhões 
agrícolas até em propriedades particulares,  
mediante acordos e ajustes temporários, conforme  
o que estipulem os regulamentos da lei, sendo  
que a sua regulamentação transfere-se desde logo 
ao Ministério da Guerra, com a ajuda do da 
Agricultura. 

No artigo quarto do projeto prescreve-se o 
recrutamento para as unidades rurais de sorteados 
de zonas do interior, visando-se com isto evitar a 
corrida para as cidades, generalizada entre aqueles 
que terminam o tempo de serviço nas casernas e 
batalhões citadinos. 

No artigo sexto o autor ressalta a conveniência 
do ensino da mecânica agrícola nestas unidades, 
estabelecendo de um certo modo uma formação 
forçada do homem brasileiro nos místeres agrícolas 
tal qual como nos segredos da guerra. 

Do rápido sumário, que faço aos leitores, da 
iniciativa do Senador Mário Ramos, conclui-se desde 
logo quantas finalidades se colimam e quão 
ajustados desejos tem Sua Ex.ª de contribuir para o 
soerguimento da nossa abalada economia. 

Não sou daqueles que acreditam muito na 
"produção oficial" como feliz recurso para a elevação 
dos estoques ou diminuição das deficiências de 
produtos no mercado nacional. De norte a Sul  
do País já há uma larga interrogação nos campos 
experimentais, e de demonstração do Ministério  
da Agrícultura. A complicada máquina burocrática, 
sem falar nas minúcias das prerrogativas  
funcionais, seriam suficientes, se não houvesse 
ainda outras causas, para que se descresse do 
aumento da produção pelo concurso dos campos 
oficiais. 

Dir-se-ia que sob o regime militar as cousas 
mudam. O soldado pegará na enxada, na rabiça ou 
no volante do trator, sob as ordens rígidas e 
indiscutíveis dos seus superiores. 

Pode ser. Creio, porém, que enquanto a 
produção fôr uma decorrência de ordens, de 
imposições, de disciplina, mesmo militar 
 

e patriótica, como a prevista no projeto, não é 
descabido que não se conte muito com ela. 

Se êstes raciocínios enfraquecem as 
perspectivas de eficiência a esperar do projeto Mário 
Ramos, outro aspecto da legislação proposta 
assume tamanha significação, no meu modesto 
modo de pensar, que só por êle mereceria apoio da 
opinião pública. 

Se a produção oficial, direta, se me afigura 
precária, a influência indireta ao envez é marcante, 
decisiva, em tôrno dos estabelecimentos oficiais. 
Lembra-me que em dada solenidade, discursando 
perante numeroso auditório, afirmei que a função do 
Ministério da Agricultura era muito menos produzir, 
do que fazer produzir. E fazê-lo, constituindo-se uma 
escola, não sòmente nos seus estabelecimentos 
afetos à Superintendência do Ensino Agronômico. 

Quando o Ministério da Agricultura, por 
exemplo, mantém nos municípios longínquos do 
Nordêste postos meteorológicos, onde colher dados 
e observações climatológicas necessários ao 
cômputo e confecção dos seus mapas, aquí, no Rio, 
êle cumpre uma missão altamente científica, não há 
dúvida. Dá a sua valiosa contribuição para os 
conhecimentos geográficos do País. Colabora com a 
aeronáutica. Habilita-se a fornecer "constantes" 
necessárias a planejamentos econômicos de 
modalidades diversas. Juntamente, porém, com tudo 
isto, naquele modesto pôsto meteorológico de 
segunda ou terceira classe, cria-se automàticamente 
um centro de ensino rudimentar de meteorologia. E' 
um centro de ensino rudimentar, mais uma 
contribuição valiosa para a formação do brasileiro da 
região, o qual passa a falar em humidade relativa, 
humidade absoluta, aprende a classificar nuvens; 
interessa-se pela direção dos ventos, familiariza-se 
enfim, com parte interessante dos conhecimentos 
humanos. 

Que dizer, então, de um campo de sementes, 
de uma estação experimental; de uma fazenda 
modêlo, onde se concentram tantos elementos da 
lavoura ou pecuária moderna? 

Foi com êste pensamento aliás, que,  
no Ministério da Agricul- 
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tura, procurei ligar o ensino à pesquisa, assim como 
fizera em Pernambuco, quando tive a honra de servir 
ao meu Estado como Secretário da Agricultura. 

Estas considerações ressaltam, portanto, 
grandemente, o mérito da iniciativa Andrade Ramos, 
nas suas linhas gerais. 

Na justificativa do projeto, ouviu-se muito bem 
o que hoje se tem de escassez em matéria de 
"implementos" agrícolas. Como são poucos os 
tratores que pisam com suas garras de aço ou seus 
rodados de borracha a gleba produtiva da minha 
terra! Pouco mais de três mil, afirmam as 
estatísticas... E se dizer, que na Polônia, previu o 
govêrno para a primavera dêste ano o emprêgo de 
13.500, sem falar na utilização de duzentos mil 
arados. Num esfôrço imenso consegui distribuir pelo 
Ministério da Agricultura no Nordeste e Norte do País 
como decorrência do acôrdo brasileiro-americano, 
por mim firmado, 204 mil enxadas, machados e 
facões. Arados apenas 927; tratores 42, grades de 
disco 293, semeadeiras 230, extintores 2.051. 

Estas diferenças explicam muito bem porque 
tão depressa se recupera a Polônia, das suas feridas 
sangrentas da guerra, enquanto mal nos ajustamos 
ao passo lento de uma evolução econômica a passo 
de tartaruga. 

As unidades militares agrícolas propostas 
poderão dar um concurso marcante ao Ministério da 
Agricultura, constituindo-se escolas de grande valia 
para o ensino do manejo do arado, da grade, do 
trator. Constituindo-se até uma escola em que o 
soldado passe a ter maiores aspirações no tocante 
aos instrumentos agrícolas que venha a manejar, 
quando egresso da conscrição, retorne ao meio rural 
de onde tinha vindo. 

Tenho para mim, que o maior impecilio para a 
mecanização da lavoura no Brasil não é a topografia 
de suas terras e talvez nem mesmo seja a ausência 
de tratores. O maior impecílio seria o 
desconhecimento dos nossos homens que, nem 
sabem aplicá-la, nem se capacitaram do alcance do 
emprêgo correto e eficiente da máquina agrícola do 
século vinte. 

Quando o Senador Mário Ramos lia o seu 
discurso, arrolando, na frieza dos números, as 
quantidades exíguas de arados, grades, tratores, 
semeadeiras que operam no Brasil, conforme dados 
recentes, estava eu pensando de mim para mim: 
será que há ainda alguém que acredite na 
estabilidade econômica das atividades rurais no 
Brasil com êstes mirrados elementos de produção? 
Será que ainda alguém acredite na capacidade 
aquisitiva dos agricultores – maioria dos brasileiros – 
quando a capacidade de produção está duramente, 
cruelmente, revelada pela eficiência limitada do 
trabalho exclusivo das mãos? 

E sem capacidade aquisitiva dos agricultores 
poderá haver indústria estável? Quantas perguntas a 
preocuparem as inteligências e comprimirem o 
coração daqueles que não se tornaram indiferentes 
aos destinos da pátria? 

A preocuparem, porque a resposta dos fatos aí 
está, demonstrando como o desenvolvimento de 
nosso parque fabril está condicionado a uma 
capacidade aquisitiva nacional de tão exígua 
proporções, que a tôda hora se tem que pensar em 
limitá-lo. E' assim que já se vai propondo na 
comissão de investigações sôbre a indústria têxtil, no 
referente às fábricas da seda artificial. 

Nem sempre poderão concorrer no páreo das 
grandes indústrias americanas e européias logo que 
aumentem as suas instalações, o montante de sua 
produção, tem que se haver com a procura do 
mercado externo, porque o interno não comporta tais 
crescimentos. 

Se investigarmos muito cuidadosamente a 
razão de tudo isto, haveremos de encontrá-la no 
estado de penúria econômico-financeira da profissão 
de maioria dos brasileiros: a agricultura. 

No dia em que os agricultores ganharem 
dinheiro, também os industriais ganharão... no 
mercado interno". 

Sr. Presidente, a repercussão do projeto foi 
também até ao âmbito calmo e técnico da nossa 
Sociedade Nacional de Agricultura, onde os 
interêsses nacionais são postos com todo 
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carinho em sua sessão de agôsto, conforme 
publicação de 5 do mesmo mês, feita no "Jornal do 
Comércio", pela palavra do seu ilustre Diretor, o 
Senhor Arruda Câmara, teve as seguintes 
expressões: 

"O Sr. Presidente concedeu a palavra ao Sr. 
Arruda Câmara que faz referência ao projeto do 
Senador Andrade Ramos, sôbre a criação de 
unidade agrícola e pecuária no Exército Nacional. 
Declara que S. Exª. sentindo bem as necessidades 
da defesa nacional – nelas compreendido o preparo 
do homem a criação, nos quadros do Exército 
Brasileiro, de unidades agrícolas e unidades 
pecuárias. 

Nelas, além do preparo militar que precisa e 
deve ser ministrado a todo cidadão, receberá o 
soldado ao exercício de sua atividade no meio rural 
brasileiro. 

O Serviço militar para os que servirem nessas 
unidades não poderá sem dúvida ser considerado 
responsável pelo desvio dos braços necessários à 
produção agro-pecuária, para outras atividades, 
exercidas nos centros urbanos. 

O serviço militar para esses homens 
constituirá antes um incentivo à melhoria de suas 
condições de vida, no futuro, dedicando-se à 
agricultura. 

E' o quanto basta para recebermos o projeto 
do Senador Andrade Ramos, com aplausos que, a 
nosso ver, o justificam: Apresenta a Sociedade 
Nacional de Agricultura a S. Exª. congratulações pelo 
acêrto e oportunidade da iniciativa, telegrafando, 
também, aos Ministros da Agricultura e da Guerra 
manifestando-se a favor da medida. 

O Sr. Tôrres Filho disse que acolhe com 
especial agrado essa indicação do Sr. Arruda 
Câmara pois, em sua longa vida de administrador, 
tem podido verificar que existe ambiente propício a 
essa cooperação entre o exército e a agricultura. 

Lembrou que o saudoso Marechal Hermes da 
Fonseca tinha idéias muito seguras sôbre a necessidade 
de uma colaboração estreita entre o Ministério da 
Agricultura e o Exército, em favor da produção agro-
pecuária assim como muitas outras figuras proe- 
 

minentes atuais, já sendo de se assinalar o que vai 
se conseguindo relativamente à formação do cavalo 
de guerra, com a perfeita organização da remonta do 
Exército. Não se pode deixar sem uma referência 
especial o fato de estar o atual Ministro da 
Agricultura, Sr. Daniel de Carvalho, vivamente 
interessado na formação de cursos de treinamento 
junto às regiões militares do País. Está S. Exª. 
coerente com o seu pensamento expendido em 1911 
conforme artigo publicado na revista, "A Lavoura" da 
Sociedade sob o título "O Exército e a Agricultura", 
onde S. Ex.ª preconizava a colaboração do Exército 
na formação profissional dos soldados, para as lides 
do campo. Devemos fazer votos para que as idéias 
consubstanciadas no projeto do ilustre Senador 
Andrade Ramos se torne uma realidade dentro de 
um programa bem estabelecido de colaboração do 
Exército na obra da produção agro-pecuária. 

Sr. Presidente, que o nosso glorioso Exército 
Nacional receberia bem a sua nova função na 
economia do País, não tenho a menor dúvida. Que 
os dignos oficiais superiores, os seus técnicos 
estimariam dar com essas novas unidades agrícolas, 
e pecuárias o seu concurso à Nação, e muito 
apropriadamente nas horas de calamidade para a 
nossa produção, como ainda agora, no Rio Grande, 
no Paraná, em Santa Catarina, em Minas Gerais que 
padeceram os males das nuvens de acrídeos e da 
peste suína também, não tenho dúvida. 

E isso tem bastante fundamento, pois entre as 
dezenas de cartas e telegramas de aplausos ao 
projeto a que me referi, se há muitos de agricultores, 
pecuaristas, os há também de oficiais do nosso 
Exército. 

E um fato bem moderno, noticiado pelo "O 
Globo" de 9 de setembro último, revela no glorioso 
Exército Nacional êste forte desejo e espírito de 
cooperação espontâneo: 

"O Sr. Coronel M. Aarão, chefe da E. S., da 4ª 
Região Militar sediada em Juiz de Fora, comunica ao 
Ministério da Agricultura que, logo que assumiu o 
comando dessa Região, o General Dermeval Peixoto 
ordenara a apresentação de 20 conscritos para 
trabalhar no Centro de Treinamento Rural 
  



– 328 – 
 
da Granja Monte Verde, situada na Estação  
de Benfica, próxima daquela cidade e mantida  
pelo Exército. Informou ainda ao titular da Agricultura 
que prosseguem com entusiásmo naquela Granja 
trabalhos rurais com a cooperação do Ministério  
que, além de haver destacado um agrônomo para 
orientar os serviços, vem fornecendo chocadeiras, 
sementes, inseticidas e outros materiais para a 
lavoura". 

Sr. Presidente, se era assim numa granja  
do Exército, como seria farta de recompensas  
a existência de uma lei nos moldes  
da que apresentamos e que constitui o projeto nº 
19. 

Sr. Presidente, talvez esteja fatigando a 
atenção do Senado (não apoiado), mas vou concluir 
em breve. Parece, entretanto, interessante e singular 
que para o fazer como mot de la fin, vá buscar um 
telegrama que li há poucos dias, da capital do Chile, 
de Santiago, da A. P., de 2 de outubro corrente em 
que se noticia: 

 
"Em declaração, que a imprensa classifica de 

transcendentais, o Presidente Gonzales Videla 
comunica um plano mediante o qual se organizarão 
unidades das Fôrças Armadas que cooperarão 
ativamente para o fomento da produção nacional, 
sem prejuízo da instrução militar". 

 
Sr. Presidente, entendi de desenvolver  

estas rápidas considerações, após o curso normal do 
projeto, para bem justificar a convicção de que, 
aceitando e apoiando o projeto nº 19 sem,  
contudo, poder realmente, estudá-lo, e debatê-lo, o 
Senado tratava de matéria do maior interêsse para  
a Nação. Como que lançávamos uma esperança 
nova, buscando a cooperação do nosso glorioso 
Exército para a batalha da produção e do 
desenvolvimento da nossa economia, com essas 
modernas unidades agrícolas e pecuárias. Teriam, 
asim, as fôrças ativas do Exército, de forma regular, 
a oportunidade de intervenção perfeita com 
programa assentado, por exemplo, nas iniciativas  
da batalha do trigo, que certamente venceriam  
pela organização, pela técnica, pela disciplina,  
pelos recursos pecuniários que lhes fossem 
conferidos, trazendo assim à Nação uma esplêndida 
e desejada vitória para sua economia. (Muito 
 

bem; muito bem. Palmas. O orador é cumprimentado). 
O SR. FERNANDES TÁVORA (*): – Sr. 

Presidente, há poucos dias o Sr. Pedro Pomar 
criticando, na Câmara dos Deputados, uma série de 
conferências feitas pelo General Juarez Távora, 
nesta Capital e em São Paulo, sôbre o problema do 
petróleo no Brasil, emitiu conceitos que não podem 
ficar sem contradita. 

O General Juarez Távora escreveu, nesse 
sentido, ao Deputado Alencar Araripe, carta da qual 
possuo cópia. Entendi que deveria trazê-la ao 
conhecimento do Senado, por se tratar de assunto 
de magna importância, interessando 
substancialmente ao Brasil. 

Diz a missiva em questão: 
"Rio de Janeiro, 6 de outubro de 1947. 
Prezado amigo, Deputado Antônio Araripe. – 

Cordial abraço. 
Sòmente hoje estou podendo acusar o 

recebimento de seu bilhete de 27, acompanhado de 
exemplar do Diário do Congreso de 23, contendo 
apreciações feitas pelo Sr. Deputado Pedro Pomar, 
em discurso de 17, tudo de setembro último, sôbre 
pontos de vista que tenho emitido à margem da 
exploração de nossos recursos petrolíferos. 

Excesso de afazeres e falta de saúde... 
Embora não pretenda manter polêmica sôbre 

aquele assunto – julgo do meu dever opor, aqui, 
alguns reparos às seguintes afirmações feitas, ali, 
pelo Sr. Deputado Pedro Pomar: 
1ª) De acôrdo com afirmações públicamente feitas 
pelo General Juarez Tavora, o nosso petróleo será 
entregue aos trusts americanos, em nome de fictícios 
compromissos continentais. 

Há, nessa assertiva, dois graves êrros de 
apreciação, que deformam, grosseiramente, meus 
propositos e afirmações sôbre a matéria: nem 
advogo a entrega do petróleo brasileiro aos trusts, 
americanos, ou a quaisquer outros trusts, nem 
amarro as sugestões que tenho apresentado, para a 
exploração dêsse petróleo, a fictícios, ou, mesmo, 
verdadeiros compromissos continentais". 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – V. Exª. dá 
licença para um aparte? (Assentimento do orador). Li 
as conferências do General Juarez Távora, 
 
__________________ 
(*) Não foi revisto pelo orador. 
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sòmente quem as não conhece poderá fazer tão 
injusta afirmação, porquanto, em tôdas essas 
palestras, S. Ex.ª, inicialmente, afirmou o seguinte: – 
Devemos evitar que o petróleo brasileiro caia nas 
mãos dos trusts estrangeiros. 

O SR. FERNANDES TAVORA: – Agradeço a 
V. Ex.ª o aparte esclarecedor. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – O Senhor 
Senador Hamilton Nogueira afirmou que sòmente 
quem não leu as conferências poderá cometer  
tal injustiça. Acrescento: só quem não conhecer  
o General Juarez Távora, seu passado, sua 
dignidade, tudo, enfim, que o recomenda à 
admiração dos brasileiros, poderá, fazer semelhante 
asserção. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – O General 
Juarez Távora é uma alta expressão de brasilidade. 

O SR. FERNANDES TAVORA – (lê): 
"Examinando, como tenho examinado, objetiva 

e imparcialmente os fatores internos e externos que 
condicionam uma solução racional do problema, 
cheguei às seguintes conclusões fundamentais (ver 
item II da 2ª Of. e itens III, IV e V da 4ª Cf): 

a) Não podemos realizar essa solução – pelo 
menos se lhe quisermos dar condições razoáveis de 
amplitude e de urgência, que as possibilidades e 
necessidades nacionais justificam e reclamam – sem 
o concurso da técnica e do capital estrangeiro; 

b) a situação atual do mundo e, 
particularmente, dos Estados Unidos, no tocante a 
petróleo, autoriza-nos a pleitear e esperar obter êsse 
auxílio estrangeiro e, especialmente, americano, em 
condições razoáveis, sem amarrar-nos a 
compromissos ou sujeitar-nos a tutelas incompatíveis 
com os interêsses de nossa economia e de 
segurança nacional. 

Admitindo, pela fôrça imperiosa das realidades 
e circunstâncias que condicionam a solução do 
problema, no momento, a colaboração estrangeira 
para essa solução, nada pleiteio ou admito que se 
possa qualificar de "entrega do nosso petróleo aos 
trusts americanos" ou a quaisquer outros trusts. 

Ao contrário disso, admitindo a competição do 
capital estrangeiro, em igualdade de condições com a 
nacional, para a exploração primária do petróleo 
(pesquisa e lavra de jazidas) e para a distribuição ao 
consumo – só o faço mediante um balanço 
consciencioso de direitos e deveres, que muitos 
reputam incompatível com o espírito de ganância 
daqueles trusts. 

Quanto aos elos intermediários da cadeia 
industrial do petróleo (Refinação e transporte 
especializado), que exigem menores investimentos, 
proporcionam lucros certos e constituem pontos-
chaves pare o contrôle do mercado interno – bato-me 
intransigentemente, por que sejam controlados pela 
capital nacional, na proporção mínima de 60%. 

No que se refere à 2ª parte da assertiva do 
Deputado Sr. Pedro Pomar, esclareço que, se me 
referi à situação mundial e, especialmente à questão 
da segurança continental, não foi para amarrar, 
desnecessàriamente, a qualquer delas, a solução do 
nosso problema petrolífero, mas para evidenciar 
como uma e outra dessas circunstâncias podem, 
ocasionalmente, facilitar-nos econômicamente a 
solução buscada. Por outro lado, do ponto de vista 
exclusivamente político, parece-me óbvio que – 
sendo possível – não devemos equacionar o 
problema em têrmos discordantes das boas normas 
da fraternidade continental. Mas há, evidentemente, 
entre essa simples condicional e a assertiva do 
deputado Sr. Pedro Pomar, barreiras intransponíveis. 

2.,) Analisando o problema do nosso petróleo, 
o General Juarez Távora salienta que somos 
financeiramente incapazes de explorar e industrializar 
o petróleo, necessitano, assim do auxilio de capitais 
norte-americanos. 

Essa assertiva é exata. Como já o explanei, a 
propósito da afirmação anterior, cheguei a essa 
conclusão analisando, objetivamente, sem qualquer 
idéia preconcebida, as realidades nacionais, 
cotejando-as, em seguida, com as realidades mundiais 
e continentas do Petróleo (vêr itens citados das 2ª e 4ª 
Cfs. e itens IV, V, VI, VII, VIII, IX, e X da 3ª Cf.). 
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A não ser que prefiramos arrastar-nos por  
mais 2 ou 3 decênios, sem dar solução efetiva  
ao problema – impõe-se recorrer ao concurso do 
capital estrangeiro. Gostaria de saber como o 
Deputado, Sr. Pedro Pomar, levando em 
consideração os fatos reais que condicionam a 
solução do nosso problema petrolífero, chegaria a 
uma solução satisfatória, em amplitude e urgência, 
baseando-a exclusivamente em nossas miseráveis 
disponibilidades financeiras. 

Esclareço que admito o recurso ao capital 
estrangeiro, através de operações de crédito, para 
aqueles empreendimentos da indústria petrolífera 
que proporcionam lucros certos (Refinação, 
transporte e distribuição); mas considero uma 
imprudência fazer outro tanto para a exploração 
primária (pesquisa e lavra), cuja remuneração é 
problemática, constituindo, em verdade, uma loteria 
geológica. 

3ª) Na opinião do Gen. Juarez Távora, é 
necessário que cooperemos, que mostremos aos 
nossos auxiliares que estamos dispostos a cooperar 
com êles na defesa do continente, que daremos o 
nossos petróleo para que êles supram as 
necessidades do ritmo de desenvolvimento de sua 
economia. 

Há nessa assertiva, como na 1ª do deputado 
Sr. Pedro Pomar, evidentes deformações dos pontos 
de vista que tenho sustentado sôbre a matéria. 

O que proponho, com objetivo essencial a 
alcançar com a exploração do nosso petróleo, é a 
satisfação, em boas condições econômicas, das 
necessidades do consumo interno do País, 
fortalecendo, ao mesmo tempo, a economia e a 
segurança nacional. 

Sòmente em 2º plano – e, isso mesmo, 
condicionado às possibilidades verificadas de nossas 
reservas petrolíferas, e em têrmos de conveniência 
econômica nacional é que admito a exportação dos 
excessos de petróleo produzido, em relação às 
necessidades do consumo interno". 

O SR: HAMILTON NOGUEIRA: – E' o texto da 
conferência feita no Clube Naval. 

O SR. FERNANDES TAVORA – (lendo): 
"Só em emergência de guerra, interessando a 

segurança do continente, admito que essas 
exportações assumam importância primacial, 
preterindo, mesmo, certas necessidades não 
fundamentais do consumo nacional. (Vejam-se a 
respeito, os itens II e IX da 1ª Cf; item III, inc. 1, da 2ª 
Cf.: item II e VI da 4ª Cf.). 

Há, entre os pontos de vista que defendo e os 
que me atribui o deputado Sr. Pedro Pomar, 
diferença tão substanciais que não é possível 
confundi-los sem uma ressalva de ignorância ou má 
fé. 

4ª) O General Távora nos aconselha a 
aceitarmos o nosso lugar de fornecedores de 
petróleo, sob participação dos capitais norte-
americanos e nos subordinarmos ao plano de 
cooperação militar interamericano. 

A 1ª parte desta assertiva é uma continuação 
da que afirmou o deputado Sr. Pedro Pomar na 
assertiva anterior. Pelas razões já expostas, carece 
inteiramente de fundamento. 

Quanto à 2ª parte – subordinação ao plano de 
cooperação militar interamericana – constitui matéria 
que nunca debati em público, nem me animo a 
ventilar nos limites de uma simples explicação 
pessoal, como esta. 

5ª) Acontece, porém, que os argumentos dos 
Generais Góes Monteiro e Juarez Távaro (há aqui, 
uma equiparação, algo forçada, de argumentos meus 
referentes à exploração do nosso petróleo, com 
argumentos do Sr. Senador General-Góes Monteiro, 
a propósito do chamado plano Truman...) são 
bastantes esclarecedores, quando se trata de 
mostrar a diferença entre o verdadeiro e o falso 
patriotismo; e, entre essas duas opiniões, mais 
atenção ainda merece a do Gen. Távora, porque 
desde os tempos de revolucionário conseguiu 
conservar uma certa aureola democrática o que torna 
ainda mais daninha a tese que tem defendido, em 
relação ao petróleo nacional. 

Deus me livre de perder o meu e tomar 
inutilmente o tempo dos outros, discutindo, aqui, a tirada 
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retórica e algo presunçosa do deputado Sr.  
Pedro Pomar sôbre o verdadeiro (naturalmente,  
o seu) e o falso patriotismo (lògicamente, o dos  
que não comungam com os seus pontos de  
vista). 

Quanto à tal aureola democrática, que me é 
atribuída e que parece dar-lhe preocupações 
excessivas, no momento, apenas devo e quero 
esclarecer um ponto. Se ela existiu e ainda existe não 
foi conquistada nem mantida e, muito menos, será 
conservada daqui por diante, com simulações 
comodistas, explorações políticas ou floreios 
demagógicos. 

Tenho agido sempre e espero em Deus poder 
continuar agindo, na esfera de minhas 
responsabilidades públicas, impelido pela fôrça das 
próprias convicções auridas no estudo e meditação 
das realidades do Brasil e sempre objetivando servir, 
da melhor forma, a todos os brasileiros – mas sem a 
preocupação de que, assim agindo, cada um dêles 
me bata palmas ou me atire pedras, e, muito menos, 
possa isso agradar ou desagradar ao individualismo 
capital ou ao socialismo comunista..." 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Muito bem. 
O SR. FERNANDES TAVORA (lendo): – 

"Como não nos deixamos impressionar por lendas e 
auréolas, vemos sempre o lado objetivo da atuação 
dêsses, os interêsses econômicos e de classe que 
representam ou disfarçam... não podemos deixar de 
dizer que a tese defendida pelo Gen. Juarez Távora 
constitui uma rendição ao imperialismo, uma traição 
aos interêsses nacionais. 

Deixando de comentar, como na anterior, a 1ª 
parte desta assertiva, por me parecer impertinente, 
permito-se, entretanto, levantar um protesto contra a 
afirmação final da mesma. 

Acredito que alguém, examinando, objetiva e 
conscientemente, os mesmos fatores do nosso 
problema do petróleo, possa chegar a uma solução 
diversa daquela a que cheguei a atribuir-lhe 
vantagens fundamentadas. 

Mas diante dos fatos expostos,  
considero infundada a afirmação 
 

gratuita, sem qualquer apôio em fatos objetivos de 
que aquela minha tese significa uma rendição ao 
imperialismo e uma traição ao interêsses nacionais. 

Pondo à sua disposição as 4 conferências que 
fiz sôbre a matéria e que esclarecem, perfeitamente, o 
meu ponto de vista – muito lhe agradeceria uma 
palavra sua, transmitindo a presente retificação ao 
conhecimento dos nobres representantes do Brasil na 
Câmara dos Deputados. 

Cordialmente, subscrevo-me velho amigo e 
admirador, Juarez Távora. 

Eeis, Senhores Presidentes e Senhores 
Senadores, as razões de defesa do General Juarez 
Távora às acusações que lhe foram feitas na Câmara 
Federal pelo Deputado Pedro Pomar. (Muito bem; 
Muito bem. Palmas). 

O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – Sr. 
Presidente, os jornais de hoje noticiam a viagem, 
amanhã, do ilustre titular da pasta da Viação às plagas 
do Nordeste. Vai o jovem engenheiro inspecionar obras 
e serviços, dos mais importantes, subordinados à sua  
administração. E não merece, por isso, senão aplausos, 
que não desejo omitir, e apraz-me expressá-los, de 
público, da tribuna do Senado. 

O Sr. Clovis Pestana revela o propósito louvável 
de sentir, ao vivo, as necessidades maiores daquelas 
paragens. E é de presumir que, em conseqüência, 
procure, por todos os modos, vencer os óbices que ali 
possa encontrar. Pesam sôbre S. Exª., com efeito, 
graves responsabilidades na hora presente pois tem o 
dever de dirigir, aparelhar e desenvolver as nossas 
linhas de transportes e a nossa rêde de comunicações, 
problema fundamental, por, sem dúvida, entre os 
maiores do País. Parafraseando Horácio Mann, pioneiro 
da educação americana, já declarei, certa vez, que o 
homem público que não tiver a preocupação constante 
e dominadora de criar, ampliar e aperfeiçoar os 
sistemas de comunicação, não é nem poderá ser, 
jamais, um estadista brasileiro. 

Não parece inoportuno relembrar a afirmativa, 
neste momento. 

Há poucos meses, definindo, com mais firmeza 
e autoridade, essa compreensão, em discurso 
memorável, pronunciado nêste  recinto, levanta- 
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va-se, em advertência e conselho, uma voz que o 
povo brasileiro sempre ouve confiante e cujas 
ressonâncias ainda guardamos, bem nítidas, como 
irradiação da própria verdade. Refiro-me a oração 
admirável do nobre Senador, meu dileto amigo e 
chefe, Sr. José Américo, sôbre o problema da fome. 
(Muito bem.) 

O SR. JOSÉ AMERICO: – Muito reconhecido 
à generosa referência de V. Exª. cheia de bondade 
e, ao mesmo tempo, de autoridade. 

O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – Não faço 
senão justiça a V. Exª. 

Depois de examinar as necessidades 
assoberbantes, da hora presente, indica o Sr. José 
Americo, para supri-las, ou, pelo menos, minorá-las, 
estão desafiando a argúcia, resistência e a 
capacidade de ação: o problema da produção e o 
dos transportes. Um é, com efeito, função do outro. 
Produzir implica consumir. E, se o consumo local é 
insuficiente para absorver tôda a produção, o 
excesso, dentro dos princípios econômicos, se 
perde, pois não se transforma em ut-ilidade, desde 
que não pode ser conduzido aos centros onde é 
reclamado. E' lei comezinha de Economia Política 
que ninguém desconhece. 

O Sr. José Américo veio demonstrar, desta 
tribuna, em palavras que refletiam a própria alma e 
os clamores populares, que, na emergência 
angustiosa de agora, não tínhamos outro caminho 
senão incentivar a produção e, para fazê-lo, 
devíamos criar e facilitar os meios de transporte 
indispensáveis a levá-la aos grandes mercados 
consumidores. 

O Sr. Ministro da Viação tem a 
responsabilidade desta tarefa, sobretudo no que 
tange aos transportes. E vai verificar como poderá 
executá-la, mais pronta e eficazmente, no  
Nordeste. 

O SR. JOSÉ AMERICO: – O Ministro vai ficar 
surpreendido de como o Nordeste desamparado 
reage e trabalha. 

O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – V. Ex.ª diz 
bem e o faz com conhecimento de causa.  
O Ministro da Viação se traçou um roteio e irá 
encontrar, pelos caminhos que há de percorrer,  
os oasis que se formaram, abundantes, ricos, 
fecundos e dadivosos, pela ação benfazeja  
do Departamento de Sêcas, a qual se intensificou, 
 

sobretudo, na primeira fase do Govêrno Getulio 
Vargas, sob a administração de José Americo, que 
não compreendeu, apenas, o problema do Nordeste, 
pois, mais do que isso, teve de vivê-lo, sofrendo-o 
nas suas calamidades maiores. 

O SR. FERNANDES TAVORA: – V. Ex.ª dá 
licença para um aparte? – (Assentimento do orador) 
– Desejo esclarecer que a abundância e felicidade 
do Nordeste, a que V. Exª. alude, só não são 
maiores porque, até agora, os Govêrnos não 
compreenderam que água represada não quer dizer 
felicidade e abundância. Devem ser construídos 
canais para irrigação, o que até hoje, não se fez. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – São obras 
indispensáveis ao bem estar do Nordeste. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Falta, por 
conseguinte, ao problema do Nordeste êsse 
complemento – a irrigação. 

O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – Sr. 
Presidente, como se vê, a seára é farta e nela há, 
deveras, muito a respingar. Mas, para analisar o 
problema pelas suas múltiplas feições, do ponto de 
vista técnico, econômico, social e humano, teria de 
desviar-me bastante do rumo que me tracei. 

O Ministro da Viação, como dizia, vai ver o que 
se tem empreendido e realizado no Nordeste. E isto 
lhe estimulará, certamente, o desejo de servir ao 
Brasil, dando àquela zona as obras complementares 
necessárias para que a terra produza mais e seus 
habitantes possam criar maiores riquezas para a 
nacionalidade. 

O SR. JOSÉ AMERICO: – Oxalá, depois da 
visita de S. Ex.ª não aconteça, no ano vindouro, o 
que sucedeu êste ano, porque as verbas destinadas 
às obras contra as sêcas só foram distribudas depois 
do segundo semestre. 

O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – E' uma 
verdade. E, por mim, também espero que sejam 
tomadas providências para que tal fato não se 
reproduza. 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Mas, a 
culpa não é do Senhor Ministro da Viação. 

O SR. JOSÉ AMERICO: – Aquêle titular tem o 
dever de clamar junto ao Ministro da Fazenda, para 
que êsse inconveniente não se repita. 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Vossa  
Exª. bem sabe, que nos expedientes dos  
Ministérios, os clamores por dis- 
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tribuições do crédito são constantes. Só se houver 
luta entre um Ministro e outro. 

O R. JOSÉ AMERICO: – Eu não protestei, na 
ocasião, porque só tive conhecimento do fato 
quando já não havia mais remédio. 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Vossa Exª foi 
Ministro em época diferente: quando um só mandava. 

O SR. JOSÉ AMERICO: – Só não gritei 
contra isso, repito, porque tive conhecimento da 
situação apenas quando fui ao Nordeste. Mas, já 
denunciei o fato pela imprensa. E' um verdadeiro 
crime o que se está praticando. Trata-se de fundos 
especiais, destinados às obras contra as sêcas, que 
não podem ser retidos, de forma alguma. 

O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – E' uma 
verdade o que afirma o nobre Senador José 
Americo, e pretendo desenvolver alguns 
comentários, relativamente à falta de distribuição 
das verbas indispensáveis à continuação das obras 
do Nordeste. 

Sr. Presidente, desejo solicitar ao Sr. Ministro 
da Viação que amplie a área de sua visita. Não a 
restrinja a parte, talvez, atualmente mais 
beneficiada e mais a coberto da calamidade das 
sêcas. Procure S. Exª conhecer o Nordeste todo e 
sentir, nos seus clamores, o de que êle mais precisa 
no momento atual. 

S. Exª pretende voltar de Fortaleza. Eu lhe 
pediria que prosseguisse a viagem, avançando 
através do Piauí e regressando por São Luiz do 
Maranhão. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – De pleno 
acôrdo. 

O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – Acho, 
mesmo, que S. Ex.ª tem o dever de fazê-lo. 

O SR. SYNVAL COUTINHO: – Lembro a V. 
Exª que a excursão poderia estender-se até o meu 
Estado, o Pará, que muito precisa de transportes. 

O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – E’ meu 
interêsse que êle percorra o Brasil inteiro, não para 
vê-lo, apenas, mas para sentí-lo. E, reconhecendo 
as dificuldades maiores de cada zona ou localidade, 
em providência acertada e rápida, busque superá-
las. Mas a viagem está indicada como sendo 
exclusivamente destinada ao seu contacto com o 
Nordeste. E é por isso que apelo para que a visita à 
região nordestina se estenda, assim, à parte 
ocidental, como à oriental. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Saindo pelo 
Maranhão já ficaria satisfeito: S. Exª é um homem 
muito devotado ao bem público. 

O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os 
tímpanos): – Peço licença para observar ao nobre 
Senador que está finda a hora do expediente. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Peço a V. 
Exª., Sr. Presidente, consulte o Senado sôbre se 
consente na prorrogação do expediente por trinta 
minutos, a fim de que o Sr. Senador Ribeiro 
Gonçalves possa concluir sua brilhante oração. 

O SR. PRESIDENTE: – Os Srs. Senadores 
que concordam com a prorrogação do expediente 
por trinta minutos, conforme solicita o Senador 
Victorino Freire, queiram conservar-se sentados. 
(Pausa). 

Está concedida. 
Continua com a palavra o Senador Ribeiro 

Gonçalves. 
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – Sr. 

Presidente, antes de prosseguir nas minhas 
considerações, quero agradecer ao Senado e ao 
nobre colega, Senador Victorino Freire, a gentileza 
que acabam de ter para comigo. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – V. Exª nada 
tem a agradecer. 

O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – Como ia 
dizendo, Sr. Presidente, estimo que o Sr. Ministro 
da Viação abranja, na visita, o Nordeste inteiro. S. 
Ex.ª, em pleno verão, depois de atravessar a bela 
ponte Otto de Alencar, notável obra d’arte, mandada 
construir no Ministério José Americo, – e descambar 
da vertente oriental para a ocidental da Serra 
Grande, começará a notar que a viagem deixa de 
ser de inspeção, para transformar-se em viagem de 
descobrimento. Outro cenário lhe surgirá. A planície, 
ligeiramente ondulada, sob as fulgurações de um 
sol de fogo, lhe aparecerá como se houvesse sido 
varrida por incêndio recente. A terra é escalvada, 
poeirenta, vincada de cicatrizes profundas. A 
vegetação é o "carrasco", distribuindo-se em 
manchas ralas, de árvores e arbustos espectrais, 
que, por efeito de adaptação, se despiram da 
folhagem para não perderem a seiva. O gado morde 
o pó, recolhendo, dos resquícios do "mimoso", os 
elementos de vida que o sustentam. E, apesar de 
tão diferente, não deixará de parecer-lhe 
semelhante o campo piauiense com os 
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pampas da terra natal. A paisagem nordestina 
lembra, de qualquer forma, os campos gaúchos de 
que o sol houvesse tragado a água dos arroios e 
desbotado o verde brilhante de que se cobrem. 

O SR. SALGADO FILHO: – Cobriam-se de 
verde os campos, porém, hoje êles estão devorados 
pelos gafanhotos. 

O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – Ainda 
assim, cobrem-se de "verde" com própria 
calamidade, porque V. Exª., mesmo, declarou, há 
poucos dias, que há gafanhotos verdes e 
vermelhos. (Risos). 

Enfim, uma geografia nova se revelará ao 
Ministro em tôda essa viagem, a princípio de 
inspeção e a seguir, repito, de descobrimento. 

O SR. JOSÉ AMERICO: – Para essa viagem 
a Inspetoria de Obras Contra as Sêcas concorre 
com seis mil quilômetros de estradas de rodagem. 

O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – Encontrará 
rios sêcos, clamando para que se torne efetivo o 
plano de regularizar-lhes o regime por melo de 
barragens submersíveis, que ainda não foram 
construídas e nem siquer, talvez, estudadas. E, ao 
chegar a Terezina, pela estrada Pan-Nordestina, que 
foi, em comêço, antes do "Plano Nacional de 
Estradas de Rodagem", a "Estrada Fortaleza 
Terezina", no sistema rodoviário da Inspetoria de 
Obras contra as Sêcas, estacará diante de uma calha 
profunda e arenosa, que o automóvel atravessa com 
as maiores dificuldades. E indagará desde quando 
está construída a estrada e a razão daquela 
passagem tão penosa. E S. Exª terá revelação 
surpreendente ao lhe responderem que a rodovia 
está em tráfego desde 1933, faltando-lhe, porém, no 
território piauiense, a obra d’arte principal que é a 
ponte sôbre o rio Poti, cujo leito é, justamente, o que 
acabou de transpor. E isso, porque o Govêrno do 
Estado; sem fôrça econômica para construir a ponte 
de concreto armado, como constava do projeto 
primitivo, resolveu fazê-la de madeira, em caráter 
provisório, pois o Govêrno Federal não se decidiu a 
levar a. cabo o empreendimento. 

Mas, as últimas enchentes do rio, 
transformando-a em barragem, destruíram-na, 
deixando secionada a estrada, que é um dos 
troncos do "Plano Rodoviário Nacional", 
precisamente à entrada da Capital do meu Estado. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Permita-me 
V. Exª um aparte. A ponte sobre 
 

o rio Poti foi êrro gravíssimo do Govêrno do Estado. 
Por ocasião de sua construção, o Ministro da Viação 
ofereceu a cooperação do Govêrno Federal. O 
Ministério entrava com dois têrços da importância 
para a pontes e o Estado com o têrço restante. 
Ocorreu, entretanto, uma intransigência. 
Resolveram fazer a ponte de madeira, porém 
gastaram mais do que se ela a fosse de cimento 
armado, aproveitados os recursos oferecidos pelo 
Ministério da Viação. 

V. Exª foi um dos que criticaram a ação do 
Govêrno do Piauí, naquela ocasião, por não aceitar 
a cooperação que o Ministério da Viação oferecia. 

O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – V. Ex.ª 
revela o entendimento por ventura fracassado entre 
o Govêrno piauiense e o Govêrno Federal; mas, 
isso, no meu entender, não desculpa, de forma 
nenhuma, a inexistência, até hoje, de uma ponte de 
concreto armado sôbre o rio Poti, que deveria, a seu 
tempo, ter sido construída pelo Govêrno da União, 
pois a obra integra uma estrada federal que não 
serve, apenas, a localidades piaienses, mas une a 
capital do Piauí à capital do Ceará, e, mais do que 
isso, liga a capital do Piauí às capitais de todos os 
Estados nordestinos. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Capitais que 
se vêem privadas dêsse beneficio, porque a ponte 
foi construída de madeira. 

O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – A ponte era 
provisória e ruiu em virtude dia uma cheia 
excepcional do rio Poti. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Ocorrida no 
ano passado. 

O SR. RIBEIRO GONÇALVES: Não! em 
comêço dêste ano. O Governador do Estado, 
presente nesta Capital, no momento do desastre, 
procurou o Sr. Presidente da República e solicitou 
que S. Exª, determinasse a construção da ponte 
definitiva de concreto armado. Faço justiça ao Sr. 
Presidente da República, que manifestou, desde 
logo, o propósito de mandar atacar a obra 
imediatamente, E, fazendo seguir a ação à palavra 
de promessa, S. Exª usou do telefone, para 
recomendar, pessoalmente, ao Ministro, a 
construção urgente da ponte. 

O SR. MATHIAS OLYMPIO: – Fui 
testemunha do fato. 

O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – V. Exª 
estava presente. 
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O SR. VICTORINO FREIRE: – Posso afirmar 
a V. Exª que o Sr. Ministro da Viação transmitiu à 
Inspetoria de Sêcas a recomendação. Como 
representante do Maranhão, dou meu testemunho 
do devotamento do Sr. Ministro Clovis Pestana para 
qualquer providência que se pretenda do seu 
Ministério. 

O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – O Sr. 
Ministro da Viação, ouvindo a palavra presidencial, 
expediu ordens; por sua vez, ao Departamento de 
Sêcas, para mandar proceder aos estudos 
definitivos da obra de arte. Entretanto, a 
recomendação não se completou, como era preciso, 
dentro da mais lógica das previsões com a 
solicitação do crédito e tanto necessário. A proposta 
do orçamento do Ministério da Viação e Obras 
Públicas, ainda na Comissão de Orçamento do 
Dasp, ficou sem à dotação indispensável à obra, 
dando ensejo a que nós, da representação 
piauiense, fôssemos surpreendidos, quando 
publicando o projeto da lei de meios para 1948, sem 
qualquer dotação, – um real, sequer, – consignada 
à construção da ponte sôbre o Poti! 

O SR. MATHIAS OLYMPIO: – A promessa, 
me foi feita, como feita foi a recomendação ao Sr. 
Ministro da Viação. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Então, a culpa 
é da Inspetoria de Sêcas, e não do Ministro da 
Viação. 

O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – O 
Departamento de Sêcas não tem culpa. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Deveria 
sugerir a verba ao Sr. Ministro. 

O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – E apresso-
me em defendê-lo porque recebeu, apenas, 
ordens para elaborar os estudos definitivos. 
Ao Ministro, depois da recomendação, 
expressa e pessoal, do Sr. Presidente da República, 
cumpria providenciar, junto ao D.A.S.P., para 
inclusão, na proposta orçamentária, da verba 
indispensável a tornar efetiva a determinação 
presidencial. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Mas, a 
Inspetoria deveria sugerir a verba ao Ministro. V. 
Exª, que é uma figura das mais brilhantes que 
temos, nesta Casa, sabe muito bem, através das 
pastas que ocupou na administração pública, 
como, quando exercia, com brilho, a Chefia do 
Gabinete do Coronel Landri Sales, um dos homens 
 

de bem dêste País, que, mais de uma vez, quando V. 
Exª dava uma ordem, era preciso insistir, repetidamente 
para constatar se a ordem havia sido executada. 

O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – Mas, Sr. 
Presidente, a ponte do rio Poti será, apenas, um 
acidente, na viagem do Sr. Ministro da Viação 
através do Nordeste. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Nesse ponto, 
V. Exª fala pelo Maranhão. 

O SR. MATHIAS OLYMPIO: – Mas, é preciso 
que S. Exª não viaje de avião, mas de automóvel, 
como nós. 

O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – S. Exª terá, 
espero, de atravessar o Piauí, naturalmente de 
automóvel. 

O SR. MATHIAS OLYMPIO: – E lamento que 
não seja na época das cheias. 

O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – Depois de 
ver os rios de calhas sêcas como feridas, riscando o 
chão dos taboleiros, e de ficar surpreendido, porque 
ainda não foram iniciadas as barragens submersíveis 
e os estudos indispensáveis a regularizar-lhes o curso, 
S. Exª como bom engenheiro... 

O SR. ANDRADE RAMOS: – V. Exª dá licença 
para um aparte? (Assentimento do orador) Antes de V. 
Exª sair da ponte sôbre o rio Potí, permita que lastime 
que, na era em que está ficando velho o concreto 
armado, se tenha construído uma ponte de madeira. 

O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – Não 
discordo de V. Exª. Mas, já não me preocupam os 
êrros passados. 

O que pretendo é evitar a renitência nos 
mesmos erros, para o futuro. 

O SR. ANDRADE RAMOS: – Muito bem. 
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – S. Ex.ª o 

Sr. Ministro da Viação, como bom geografo e 
como bom engenheiro, há de notar, no percurso, 
o fato surpreendente da existência de tributários 
de vazão intermitente, sempre do lado oriental do 
rio Parnaiba, desde a foz até a afluência do 
Gurguéia, ao passo que os menores tributários da 
margem ocidental são sempre permanentes. 

E' uma delimitação muito singular. De um lado, 
o começo da região das grandes águas: de outro, o 
fim da zona das grandes estiagens. Para um 
engenheiro e um geógrafo, êsse é um conhecimento 
que êle faz, naturalmente, com satisfação, porque lhe 
traz o contato com fatos curiosos e aspectos 
excepcionais da geografia brasileira. 
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Percorrendo o Nordeste, limitado por dois 
grandes rios nacionais, o São Francisco e o 
Parnaíba, S. Exª que, há pouco tempo, fez 
declarações peremptórias de que haveria de dar 
tudo para o melhoramento do rio São Francisco, há 
de inclinar-se, naturalmente, a dar alguma coisa, 
também, para o Parnaíba, que é ainda o principal 
meio de transporte do Estado do Piauí, e de grande 
parte do Maranhão – vasto caminho do mar, 
servindo a uma bacia econômica da maior 
importância. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Posso 
adiantar a V. Exª que foram consignada verbas para 
dragagem e combate à malária. 

O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – Se o 
Parnaíba permanecer, apesar de rio do domínio da 
União, na completa desestima a que tem sido 
relegado, desde o coméço da República, será, em 
breve, mais urna artéria fluvial brasileira inutilizada 
para a navegação. 

O SR. SYNVAL COUTINHO: – E por que 
esquecer o Rio Mar? 

O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – Estou me 
situando ainda, no Nordeste. Se houver tempo, 
chegarei até o Amazonas. Por enquanto, estou a 
bem dizer, nadando no seco. (Risos). 

O SR. SYNVAL COUTINHO: – Esta bem. 
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: O rio 

Parnaíba, Sr. Presidente, em absoluto desprezo, se 
possui precarissimo serviço de navegação ainda 
assim não o deve senão e exclusivamente à 
iniciativa particular, sem auxílio de qualquer 
natureza, da União. Irrisóriamente, tem sido 
consignada, nos orçamentos dos últimos anos, para 
a desobstruição e melhoramento de um rio, 
navegável em mais de mil quilometros, a exígua 
importância de Cr$ 800.000,00. Essa verba, porém, 
nada vale, e, além disso, não é aplicada. 

Eis a atenção que o rio Parnaíba, tem 
merecido. Confio, entretanto, que, reconhecendo-a 
possa o Ministro Clovis Pestana melhor penetrar a 
significação do papel que desempenha o grande 
caudal na economia do Maranhão e do Piauí. 

O SR. FERNANDES TAVORA: – Mas, afinal, 
a quem cabe a culpa de, até hoje, não ter sido 
votada, e não-ter sido distribuída a verba para 
construção da ponte sôbre o rio Patí? 

O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – A 
iniciativa cabe ao Govêrno Federal, 
de acôrdo com a Constituição; logo 
 

lhe cabe a culpa de não a ter tomado. 
O SR. FERNANDES TAVORA: – Ignoro a 

verdade. Uns acusam o Govêrno; outros, o Ministro. 
Afinal, nesta questão de burocracia... 

O SR. VICTORINO FREIRE: – A culpa cabe 
ao Govêrno do Estado. 

O SR. FERNANDES TAVORA: – ...é o caso 
de aplicar a pilhéria popular: – não foi ninguém; 
todos sabem; ninguém viu. (Riso). 

O SR. VICTORINO FREIRE: – O Senador 
Ribeiro Gonçalves julgou imperdoável que a ponte 
não fôsse feita com a despesa distribuída entre o 
Estado e o Govêrno Federal. Posso informar, 
entretanto, que o caso da ponte sôbre o rio Potí 
serviu muito ao Maranhão, porque o atual 
Governador dêsse Estado, tendo em vista o 
insucesso da ponte de madeira, está executando 
tôdas as obras em caráter definitivo, em cimento 
armado, através do seu Departamento de Estradas 
de Rodagem. 

O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – O Ministro 
há de notar na linha de entroncamento da 
Central-Piauí e da Cratéus-Teresina mais de 40 
kms. de terraplenagem feita e em 
desmoronamento. Verificará, também, na linha 
Teresina-Paulistana – parte integrante do tronco 
meridional TM2, do Plano Ferroviário – elaborado 
durante a gestão do Ministro José Americo, e em 
vigor, – mais de 30 Kms. de infraestrutura pronto, 
com as obras de arte correntes, e completamente 
abandonadas. 

O SR. FERNANDES TAVORA: – Isto é 
comum em todo o Brasil. O nosso País é um 
cemitério de obras inacabadas. (Riso). 

O SR. VICTORINO FREIRE: – O Sr. José 
Americo, quando Ministro da Viação, deixou verba 
para a ponte sôbre o. Parnaíba. Logo após o 
afastamento dêsse Ministro foi escolhido o Sr, 
Norberto Paes para executar essa ponte. 

O SR. JOSÉ AMERICO: – Tive a sorte da 
verba e de homem. (Riso). 

O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – O 
Ministro há de perguntar porque aquelas 
obras estão em abandono. A gente da 
terra, que, em verdade, sofre, com isso, 
mais do que ninguém, lhe dirá que, desde o início 
deste século, estudam estradas entre o Ceará e o 
Piauí. Mas, tudo tem sido feito inutilmente. E o 
cabôclo, que não vê o resultado das repetidas 
tentativas, concluiu, no seu dizer pitoresco, 
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que os "piquetes", que os engenheiros andaram 
fincando por lá, são sementes chôchas de estradas: 
não nascem nunca... 

O SR. FERNANDES TAVORA: – O caboclo 
tem uma expressão melhor, para descrever êsse 
desmazêlo nas obras do Govêrno. Quando encontra 
uma obra que jamais acaba, êle diz: 

"E' obra do Govêrno". (Riso). As obras do 
Govêrno são como as obras de Santa Engrácia. 
(Riso) 

O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – Valha, 
neste caso, a sabedoria de nossa gente; reflete no 
humor com que registra a incapacidade 
administrativa. 

O SR. AUGUSTO MEIRA: – No século 
passado, ao tempo da guerra do Paraguai, mais ou 
menos em 1867, o Presidente da Província do Rio 
Grande do Norte mandou levantar a planta da 
estrada de ferro de Mossoró ao centro da Paraíba. 
Essa estrada de ferro, até hoje, não se executor e 
não sei quando se fará. Trata-se, entretanto, de 
uma estrada de ferro de grande importância, ligando 
os sertões da Paraíba, e de Pernambuco a outros 
sertões da Bahia, porque deve passar em Petrolina. 
Isso, há 80 anos, e, até hoje, nada se fêz. 

O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – Lá, 
entretanto, ainda se construiu um trêcho, ao passo 
que, no meu Estado, nada ou quase nada se tem 
feito. 

As estradas abandonadas despertarão no 
Ministro a curiosidade de saber porque assim estão. 
E os seus auxiliares e os piauienses haverão de 
esclarecer. Dirão, Sr. Presidente, que assim 
permanecem desde 1945, quando foram 
interrompidas as construções do plano quadrienal, 
para a ligação do Norte ao Sul do País. 

Justamente nesta passagem, quero relembrar 
ao Senado que as ligações ferroviárias, de Norte a 
Sul, têm origem na lei nº 101, de 1835, do Regente 
Feijó. 

Setenta e cinco anos depois, o Rio Grande do 
Sul se ligava ao Rio de Janeiro. Mas, até hoje, cento 
e doze anos decorridos, a ligação com o Norte não 
se completou. 

O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os 
tímpanos): – Observo ao nobre orador que está 
prestes a esgotar-se a prorrogação da hora do 
expediente. 

O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – Não 
me cumpre senão obedecer a 
 

V. Exª. Espero ter ainda oportunidade de voltar ao 
assunto, para uma apreciação final. 

Permita-me, no entanto, V. Ex.ª, Sr. 
Presidente, que, para concluir, aduza algumas 
palavras às considerações até agora expendidas. 

Saberá, então, o Sr. Ministro que já existe, 
no Piauí, uma superestrutura metálica, 
encomendada em 1922 e recebida em 1923, para 
lançamento sôbre o rio Potí, na linha de 
entroncamento da Central-Piauí e Teresina-
Cratéus. Essa estrutura, naturalmente pela pouca 
humidade do ar, não enferrujou e, por isso, 
continua em bom estado. Hão de faltar-lhe, 
entretanto, peças de maior ou menor importância, 
entre as principais e as acessórias. Acha-se em 
depósito há vinte e cinco anos. Encomendada 
com a estrutura que foi lançada sôbre o zina a 
São Luís do Maranhão, do tronrio Parnaíba, no 
trêcho que liga Tereco TM2, deixou de ser 
montada na melhor oportunidade porque não 
cumpriram, por inteiro a deliberação do ilustre 
Ministro José Americo. 

Ao determinar S. Exª o prosseguimento das 
linhas Paulistana-Teresina e Central-Piauí, mandou 
montar a ponte sôbre o Parnaíba, com a 
recomendação de que as máquinas e ferramentas 
utilizadas em seu lançamento fossem, logo depois, 
também empregadas na montagem da ponte sôbre. 
o Potí. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Logo depois o 
General Mendonça Lima determinou o 
prosseguimento do serviço da ponte do Parnaíba, o 
que ficou concluído. 

O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – Mas no 
Brasil, Sr. Presidente, as administrações não se 
continuam. 

O SR. FERNANDES TAVORA: – E’ o que 
faço mesmo questão de acentuar. 

O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – E o 
resultado foi que, lançada a ponte sôbre o Parnaíba, 
continua em depósito a estrutura destinada ao rio 
Potí. 

O Sr. Ministro da Viação poderá 
verificar êsse material, que vale, hoje, alguns. 
milhões de cruzeiros e cujos juros perdidos, do 
capital imobilizado, dariam, com certeza, para 
custear algumas vezes as despesas de 
montagem. 

O SR. SYNVAL COUTINHO: – V. Exª permite 
um aparte? 
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O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – Com todo o 
prazer. 

O SR. SYNVAL COUTINHO: – S. Exª o Sr. 
José Américo, quando Ministro, viajou na Estrada 
de Ferro Bragança, em minha terra natal e havia de 
ter ficado desolado. Ainda penso que estrada de 
ferro, na minha terra, é uma sinfonia inacabada. 

O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – E' mais um 
exemplo. O Ministro, como acentuava, verá tudo e, 
por fim, em viagem pela Estrada de Ferro São Luís-
Teresina, irá, talvez, notar que, através daquela 
zona de prodigiosa fertilidade, as mercadorias se 
acumulam, e, por vêzes, apodrecem; porque a 
ferrovia não dispõe de equipamento para transportá-
las. Há de ouvir muita cousa sôbre as dificuldades 
do porto de São Luís, como antes, terá observado, 
no particular, a angústia do Piauí, vivendo num 
encêrro geográfico, sem porto de mar e facilidades 
para exportar seus produtos. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Agora, não há 
mercadoria apodrecendo. O atual Diretor, com os 
novos carros adquiridos, melhorou muito o tráfego, 
já não há tantas reclamações. 

O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – Folgo em 
sabê-lo. Mas as reclamações quanto à falta de 
transportes para passageiros e mercadorias na São-
Luis-Teresina... 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Mas a Estrada 
melhorou muito. Agora, para lá foi uma auto-motriz. 

O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – ...sempre 
sintomático de perturbação crônica. 

De volta, durante o vôo, entre São Luís e o 
Rio, o Sr. Clovis Pestana refletirá, naturalmente, 
sôbre as responsabilidades que lhe cabem de 
facilitar e ampliar as vias de transportes, 
concorrendo, desta maneira, para maior 
desenvolvimento da produção do Nordeste. Sentirá, 
por outro lado, o dever de agir, de qualquer forma, 
no sentido de aproveitar aquelas energias, que se 
oferecem, precisamente, para criar, com a 
prosperidade da região, a grandeza do Brasil. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Muito bem. 
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – E não 

relutará, por fim, em atender ao apêlo que ora lhe 
faço, não pedindo, mais clamando e protestando, 
em nome de meus conterrâneos, para que 
retome os caminhos pelos quais se 
 

guiu e em que orientou o Ministro da Viação, Sr. 
José Americo de Almeida. 

Depois, no relatório que S. Exª fizer ao 
Presidente da República, haverá de salientar, com 
certeza, que o Nordeste não se confina no roteiro 
que inicialmente traçara. Chega até o Parnaíba. 
Atravessa, mesmo, o Parnaíba e vai além. E o 
território que está para lá, também é Brasil. E a 
gente sofredora e operosa, radicada naquelas 
terras, também é gente brasileira... 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem; muito 
bem. Palmas. O orador é cumprimentado). 

Durante o discurso do Sr. Senador Ribeiro 
Gonçalves, o Sr. Senador Mello Vianna, vice-
presidente, passa a Presidência ao Sr. Senador 
Georgino Avelino, 1º Secretário, e, em seguida, êste 
ao Sr. Nereu Ramos, presidente. 

Compareceram mais os senhores Senadores: 
Severiano Nunes. 
Roberto Simonsen. 
Filinto Müller. 
Pinto Aleixo. 
Mello Vianna. 
Attilio Vivacqua. 
Clodomir Cardoso (7). 
Deixaram de comparecer os senhores 

Senadores: 
Waldeman Pedrosa. 
Carlos Saboya. 
Verginaud Wanderley. 
Walter Franco. 
Pereira Pinto. 
Levindo Coelho. 
Marcondes Filho. 
Dario Cardoso. 
Pedro Ludovico. 
Alfredo Nasser. 
Vespasiano Martins. 
Roberto Glasser (12). 
O SR. PRESIDENTE: – Esta esgotada a hora 

do expediente. 
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Peço a 

palavra, pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE: – Acha-se sôbre a 

mesa uma redação final, que deve ser votada 
imediatamente. Concederei posteriormente a 
palavra a V. Exª. 
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E' lida e, sem debate, aprovado seguinte: 
 

PARECER 
 

Nº 355, de 1947 
 
Redação final da proposição número 72, de 

1947. 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º E' o Poder Executivo autorizado a 

abrir, pelo Ministério de Viação e Obras Públicas, o 
crédito suplementar de Cr$ 12.000.000,00 (doze 
milhões de cruzeiros), para atender às obras do 
Departamento Nacional de Obras de Saneamento 
na Baixada Fluminense (Verba 4 (Obras, 
equipamentos e aquisição de imóveis) ; 
Consignação IV (dotações diversas), 
Subconsignação 12 (Obras) – 33 (Departamento 
Nacional de Obras e Saneamento, letra e 
(Saneamento da Baixada Fluminense do vigente 
orçamento geral da República, anexo nº 22 da Lei 
nº 13, de 2 de janeiro de 1947), realizando as 
necessárias operações de crédito. 

Art. 2º Revogam-se as disposições em 
contrário. 

A proposição vai a sanção. 
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO (pela 

ordem): – Sr. Presidente, faço à Mesa um pedido 
de esclarecimento, relacionado com o projeto das 
bases militares, que transita nesta Casa. Os jornais 
matutinos de ontem divulgaram que, na véspera, 
esteve reunido o Conselho de Segurança Nacional. 
E publicaram a nota que passo a ler: 

"Após a reunião, ontem, à tarde, do Conselho 
de Segurança Nacional, a Secretaria da Presidência 
da República distribuiu a imprensa a seguinte nota: 

"Reuniu-se, ontem, às 15,30 horas, em virtude 
de convocação do Presidente da República e sob sua 
direção, o Conselho de Segurança Nacional, que 
prosseguiu nos estudos sôbre a instalação de 
refinarias de petróleo. Foi lido e discutido um pedido 
de informações do Senado Federal, sôbre a 
regulamentação do art. 28, § 2º, da Constituição". 

Continua a notícia: 
"O § 2º do art. 28 da Constituição diz: 

"Serão nomeados pelos governadores 
dos Estados ou dos Territórios os 
prefeitos dos Municípios que a Lei Federal, 
 

mediante parecer do Conselho de Segurança 
Nacional, declarar bases ou portos militares de 
excepcional importância para a defesa externa do 
País. 

E' o dispositivo ontem debatido nesta Casa. 
O SR. SALGADO FILHO: – V. Exº permita 

que esclareça: o dispositivo foi debatido ontem no 
plenário e, hoje, na Comissão de Fôrças Armadas. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 
Agradeço o aparte de V. Exª. 

Pela nota, Sr. Presidente, o que 
observamos é que houve um pedido de 
informações relacionado com a matéria, pedido 
encaminhado ao Conselho de Segurança 
Nacional e por êste conhecido e discutido na 
sessão de ante-ontem. Entretanto, na sessão de 
ontem, o Senado rejeitou o pedido de informações 
subscrito pelo Senador Carlos Prestes e outros 
Senhores Senadores. Ao que me consta a 
Comissão de Justiça não dirigiu pedido de 
informações ao Conselho nem também até à sua 
reunião de hoje a Comissão de Fôrças Armadas. 

O SR. SALGADO FILHO: – V. Exª pode 
afirmar que a Comissão de Fôrças Armadas rejeitou 
o pedido de informações sôbre aquêle parecer, por 
mim formulado. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 
Obrigado a V. Exª. Portanto, a Comissão de Fôrças 
Armadas não pediu essa informação. Poderíamos 
presumir que houvesse sido a Sub- Comissão de 
Leis Complementares. Há uma sub-comissão, entre 
cujas atribuições está a de fazer a lei que regula a 
organização, competência e o funcionamento do 
Conselho de Segurança Nacional. Mas o dispositivo 
constitucional que manda fazer essa lei é outro que 
não o mencionado na nota do Gabinete da 
Presidência da República. 

Sendo assim, Sr. Presidente, pediria a V. 
Exª que esclarecesse à Casa os dois seguintes 
pontos: qual o pedido de informações do Senado 
Federal endereçado ao Consêlho de Segurança 
Nacional; Em caso afirmativo, se já veio do 
Conselho de Segurança Nacional a resposta. 
(Muito bem.). 

O SR. PRESIDENTE: – Em resposta 
a interpelação do nobre Senador 
Aloysio de Carvalho, tenho a esclarecer 
que não foi mandado nenhum 
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pedido de informação ao Conselho de Segurança 
Nacional. O que ocorreu simplesmente foi a remessa 
ao Senhor Ministro da Justiça de uma cópia do pedido 
de informações ontem discutido nesta Casa. 
Provàvelmente, foi essa cópia que chegou ao 
conhecimento do Conselho de Segurança Nacional. 

E' a informação que posso dar ao nobre 
Senador. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Muito 
obrigado a V. Exª. 

O SR. PRESIDENTE: – Esgotada a hora do 
expediente passa-se à: 

 
ORDEM DO DIA 

 
E' aprovada sem debate, em discussão única, 

a seguinte  
 

INDICAÇÃO 
 

Nº 9, de 1947 
 

.Art. 1º Fica elevado de uma letra, a partir. de 
1º de fevereiro de 1947, o padrão de vencimentos 
dos funcionários do Senado Federal. 

Art. 2º Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Discussão única ela proposição nº 63, de 
1947, que regula a situação dos reformados e 
aposentados pelo artigo 177 da Constituição de 
1947. (Com pareceres favoráveis numeros 341 e 
342, das Comissões de Constituição e Justiça e de 
Fôrças Armadas, o primeiro com voto em separado 
do Senador Ferreira de Souza, oferecendo 
emendas que foram adotadas, pela Comissão. 

O SR. AUGUSTO MEIRA: – Senhor 
Presidente, pedi a palavra para apresentar emenda 
ao art. 1º da proposição em debate. Deixo de lêr a 
justificação por estar adoentado. 

Vêm à Mesa, são lidas e aprovadas as 
seguintes: 

 
EMENDAS 

 
O art. 30 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias dispõe: 
"Fica assegurada, aos que se valeram do direito 

de reclamação instituído pelo parágrafo único do art. 
18 das Disposições Transitórias da Constituição de 16 
de julho de 1934 a faculdade de pleitear perante o 
Poder Judiciário o reconhecimento de seus direitos, 
 

salvo quanto e aos vencimentos atrasados, 
relevadas, destarte, quaisquer prescrições, desde 
que sejam preenchidos os seguintes requisitos: 

I – terem obtido, nos respectivos processos, 
parecer favorável e definitivo, da Comissão 
Revisora, a que se refere o Decreto nº 254, de 1 
de agôsto de 1935; 

II – não ter o Poder Executivo 
providenciado na conformidade do parecer da 
Comissão Revisora, a fim de reparar os direitos 
dos reclamantes" 

Ficaram, portanto, com "a faculdade de 
pleitear", judicialmente; "o reconhecimento de 
seus direitos” os que obtiveram "parecer favorável 
da Comissão Revisora", mas não obtiveram as 
providências do Poder Executivo, "na 
conformidade do parecer da Comissão Revisora, 
a fim de reparar os direitos dos reclamantes". 

Há, porém, os que, além de obterem 
parecer favorável da Comisão Revisora, 

" ...tanto para o efeito de aproveitar o 
funcionário no mesmo cargo ou função, ou, 
correspondentes, logo que possível, (art. 13, letra 
b, do Decreto número 254, de 1935). 
não esperaram pelas providências do Poder 
Executivo. A êste se dirigiram, obtendo do 
Presidente da República a decisão de 
"Aproveite-se o requerente, quando 
houver oportunidade", o que, além 
de significar aprovação do parecer, 
reconheceu a êsses interessados o 
direito de serem aproveitados, tanto 
que os mandou aproveitar. A oportunidade 
é que não apareceu, para os interessados, 
desde 1935. 

Pensa-se, pois, ser de justiça que, aos 
assim amparados pelo parecer da Comissão 
Revisora e pela decisão do Poder Executivo, não 
executada, não se deverá impôr o ônus de 
pleitear judicialmente "o reconhecimento de seus 
direitos", já reconhecidos expressamente pelo 
Poder Executivo. 

Assim, ficaria a faculdade assegurada pelo 
art. 30 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias para 
os que obtiverem parecer favorável 
da Comissão Revisora sem as 
providências do Poder Executivo, e com uma 
emenda ao projeto nº 169-A, da Câmara, 
amparados os que, além do parecer 
favorável, obtiveram decisão de 
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aproveitamento. E essa emenda poderá ser assim 
redigida: 

 
EMENDA AO ART 1º DO PROJETO Nº 45, de 1947 

 
Acrescente-se: 
Artigo único – O disposto neste artigo se aplica 

também aos que se valeram do direito de 
reclamação instituído pelo parágrafo único do art. 18 
dos Disposições Transitórias da Constituição de 16 
de julho de 1934, e que obtiveram parecer favorável 
da Comissão Revisora, a que se refere o Decreto nº 
254, de 1 de agôsto de 1934, e decisão do Poder 
Executivo mandando aproveitá-los. 

Sala das Sessões, em 17 de outubro de 1947. 
– Augusto Meira. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Sr. 
Presidente, consta do parecer da Comissão de 
Constituição e Justiça, da lavra do nosso querido e 
brilhante colega, Sr. Arthur Santos recusa pela 
mesma Comissão, de emenda alí apresentada, se 
não me engano, pelo próprio Senador Augusto 
Meira. 

Afigura-se-me que uma dessas é repetição da 
oferecida pelo nobre Senador Joaquim Pires, tendo a 
Comissão opinado no sentido de sua conversão em 
projeto em separado. 

Creio que consta do processo a apresentação 
das emendas; bem como o parecer contrário da 
Comissão. 

Pediria a V. Ex.ª, Sr. Presidente, procedesse à 
verificação. A votação pode ser imediata, visto tratar-
se de matéria sôbre a qual as Comissões 
competentes já se pronunciaram. 

O SR. PRESIDENTE: – Segundo alega o Sr. 
Senador Ferreira de Souza, uma das emendas ora 
apresentadas renova outra que deverá constituir 
projeto em separado, nos têrmos do parecer da 
Comissão de Constituição e Justiça. 

A meu ver, S. Ex.ª não tem integral razão. 
A emenda em causa abrange todos os 

funcionários que se valeram do direito de reclamação 
instituído no art. 30 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, ao passo que a ora 
apresentada se refere apenas àquela que obteve 
parecer favorável excluindo quantas não o 
conseguiram. 

A Mesa supõe que a emenda não coincide 
com a anterior. Nestas condições, submeto-a à 
discussão. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA (*): – Sr. 
Presidente, acato inteiramente a decisão de V. Ex.ª a 
propósito da questão de ordem por mim levantada. 
Dou, porém, à Casa uma explicação do meu ponto 
de vista, sem que a mesma seja considerada 
qualquer desaprêço àquela deliberação. 

O nobre Senador Sr. Joaquim Pires 
apresentou à Comissão de Constituição e Justiça 
emenda que estendia o disposto no projeto de 
reversão dos aposentados ou reformados por fôrça 
do art. 177 da Constituição de 1937 a todos aqueles 
que, dispensados antes da Carta de 1934,  
foram, pelo seu art. 18, reintegrados nos  
respectivos cargos, após reclamações a Comissão 
Revisora. 

Por outro lado, o art. 30 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias manteve a 
ação judicial para os funcionários que reclamaram 
contra a demissão. 

A emenda Joaquim Pires é, portanto, no 
sentido do cumprimento desde logo, antes de 
qualquer ação judicial, do estatuído no art. 30 do 
referido Ato. 

Colocou-se perfeitamente dentro do dispositivo 
citado, porque se aplica não sòmente aos 
interessados que lograram parecer favorável, mas a 
todos os autores de reclamações à Comissão 
revisora. 

O nobre Senador Augusto Meira propõe, 
agora, que a medida beneficie apenas aos 
servidores referidos no art. 30 que tenham merecido 
parecer favorável da Comissão Revisora. 

Disse eu que o assunto é o mesmo, não 
porque as emendas sejam rigorosamente iguais; é o 
mesmo em face das considerações da Comissão de 
Constituição e Justiça. 

A Comissão decidiu que a espécie escapa ao 
âmbito do projeto vindo da Câmara, o qual se reporta 
aos aposentados e reformados ex-vi dos arts. 177 da 
Constituição de 1937, 193 e 196 do Estatuto dos 
Funcionários Públicos. Entendeu não ser lícito ao 
Senado emendar fora do assunto da proposição, 
constituindo matéria estranha a seus objetivos o 
exame da situação dos demitidos anteriormente à 
Constituição de 1934. E opinou contra a emenda 
Joaquim Pires, mas no sentido de sua conversão em 
projeto em separado. 

 
__________________ 
(*) Não foi revisto pelo orador. 
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O caso presente idêntico, é, pois, a Comissão 
irá repetir o parecer relativo á emenda do ilustre 
Senador Augusto Meira, isso é, que a matéria foge 
ao texto do projeto, devendo constituir outro em 
separado. 

Nesse sentido, Sr. Presidente, quero dirigir um 
apêlo ao nobre Senador Augusto Meira para que 
converta em mais tempo o debate da reparação de 
injustiças, praticadas na vigência da Constituição de 
1937. Espero que S. Ex.ª retire a emenda, 
transformando-a em projeto em separado. A 
pretensão é justa, pois traduz a necessidade de 
salvaguarda de direitos, anteriormente negados sob 
ilegível do respeito devido a outras prerrogativas 
inteiramente estranhas, cuja invocação, sómente 
prejudica aos primeiros. (Muito bem; muito bem.) 

O SR. AUGUSTO MEIRA (*): – Sr. Presidente, 
teria todo o prazer em atender ao apêlo do nobre 
Senador Ferreira de Souza. S. Ex.ª merece de mim 
obséquio muito maior; entretanto, tratando-se de 
questão de direito, não vejo razão para que 
estejamos, todos os dias, a querer restringir a 
atuação do Senado. Se seguirmos a opinião do meu 
ilustre colega, a função desta Casa vai, pouco a 
pouco, se anulando. Não se pode apresentar 
emenda em que se facilite a liquidação de um 
assunto, dispensando novo projeto o que importa em 
nova demora, nova discussão e nova perda de 
ilegível. Com a minha emenda tudo ficará desde 
logo resolvido, fazendo-se justiça a quem o merece. 
Ela se restringe ás pessoas cujo direito já foi 
reconhecido pelo Govêrno. 

Diante do exposto, permita-me o nobre colega 
Senador Ferreira de Souza não atender ao apêlo que 
faz no sentido da retirada de minha emenda. 

O SR. ATTILLIO VIVACQUA (*): – Senhor 
Presidente, a matéria envolve assunto  
de maior importância, que aquêle apresentado no 
apêlo formulado pelo nobre Senador Ferreira de 
Souza. 

O que se trata, em face das considerações 
expendidas por S. Ex.ª, reportando-se ao parecer na 
parte em que mandou considerar a emenda do 
Senador Augusto Meira projeto em separado, é de 
aplicação do preceito do art. 69, da Constituição, isto 
é, da competência da Câmara revisora no tocante à 
emenda de projeto da Câmara iniciadora. 
 
__________________ 
(*) Não foi revisto polo orador. 

Sustentou-se no parecer que, neste caso, é 
preciso ficar-se adstrito a matéria consubstantial do 
projeto. 

Como sustentei na Comissão de Constituição 
e Justiça – aliás de acôrdo com o parecer do 
Senador Lúcio Correia, nesse sentido – a Câmara 
revisora tem, a meu ver, a faculdade de emendar 
amplamente, sem qualquer restrição. 

A Câmara revisora poderá tão sómente ser 
increpada de ter votado emenda inadequada, 
inconveniente ou imprópria. O que não cabe é arguir-
se qualquer vicio de ordem constitucional. 

A contra-iniciativa, que se oferece por ocasião 
da apresentação da emenda, não sofre limitação. 

A Comissão, realmente, não faz nenhuma 
restrição nesse sentido: 

“Art. 69. Se o projeto de uma Câmara for 
emendado na outra, voltará à primeira para que se 
pronuncie acêrca da modificação, aprovando-a ou 
não. 

Parágrafo único. Nos têrmos da votação final, 
será o projeto enviado a sanção”. 

Eu poderia admitir que a emenda oferecida 
pelo nobre Senador Augusto Meira constituisse 
projeto em separado, atendendo a razões de 
conveniência da marcha mais rápida da proposição 
vinda da Câmara, não pelo fundamento da 
inconstitucionalidade. 

Peço a atenção do Senado para êste ponto, 
porque está em jogo a definição de sua competência 
com caráter ilegível. Não deveriamos adotar 
declaração de princípio que importasse em regras 
interpretativas, e muito menos, limitativas dessa 
competência. 

Permita-me, assim, chamar a atenção do 
Senado a fim de que a rejeição, que porventura 
venha a fazer da emenda, projeto da Câmara, não o 
seja por motivo de inconstitucionalidade. 

Isto será sobretudo inconveniente e – por que 
não dizê-lo? – sobremodo grave, no tocante á 
competência do Senado. 

Nas emendas, a contra-iniciativa é irrestrita, e 
sómente podemos incorrer na censura pela 
impropriedade ou inconveniência das nossas 
proposições. 

O SR. LÚCIO CORRÊA: – Estou de pleno 
acôrdo com V. Ex.ª. 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Era esta a 
declaração que tinha a fazer. (Muito bem; muito 
bem). 
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O SR. PRESIDENTE: – Ninguém mais 
pedindo a palavra, declaro encerrada a discussão. 

O projeto voltará à Comissão, a fim de que 
opine sôbre a emenda oferecida. 

Constituição da discussão única da proposição 
nº 124, de 1947, que isenta de direitos de importação 
e demais taxas aduaneiras os materiais importados 
pelos Estados do Maranhão, Bahia, R. G. do Sul, 
São Paulo e Rio de Janeiro (Com pareceres 
favoráveis número 231 e 335, das Comissões de 
Finanças e de Constituição e Justiça, considerando 
desnecessária a lei proposta). 

O SR. FERREIRA DE SOUZA (*) (pela 
ordem): – Sr. Presidente, o assunto da proposição 
nº 124, dêste ano, consta de diversas outras em 
curso, quer na Comissão de Constituição e Justiça, 
quer na Comissão de Finanças. 

Trata-se, como V. Ex.ª declarou, de saber se 
se deve conceder, ou não, isenção de impostos aos 
Estados, em relação à mercadoria por êles 
importada para seus serviços. 

Na Comissão de Finanças, estudando outros 
casos, levantei a questão dizendo ser uma lei 
desnecessária, e, conseqüentemente, não dever o 
Poder Legislativo votar qualquer dispositivo a 
respeito. 

Como norma constitucional, isto é, norma 
superior a tôda e qualquer lei, independe da vontade 
do legislador ordinário ilegível, como no caso, 
isenção de impostos aos Estados, em relação aos 
seus bens e serviços. E independe, porque a 
Constituição Federal é expressa no proibir que 
qualquer das pessoas de direito público... 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Tributem-
se. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – ...se tributem 
reciprocamente. 

Quando se discutiu o assunto pela primeira 
vez, na Comissão de Finanças, resolveu-se pedir 
informações ao Sr. Ministro da Fazenda, no sentido 
de saber porque S. Ex.ª encaminhou ao Parlamento 
semelhante solicitação, quando a Constituição atual 
é expressa a respeito e o eram as de 37 e de 34. 

De outra feita voltando a Comissão a tratar do 
assunto foi deliberado que o orador que se dirige a 
V. Excelência neste instante, se entendesse. 
 
__________________ 
(*) Não foi revisto pelo orador. 

na qualidade de relator, diretamente com o Sr. 
Ministro da Fazenda, a fim de, evitando divergência 
ou discordância entre os pedidos daquele titular, e a 
manifestação do Parlamento S. Excelência mesmo 
tomasse a deliberação de dar instruções aos seus 
subordinados, por meio de circular, aviso ou 
qualquer outro processo para que respeitassem a 
Constituição, independentemente da determinação 
da lei ordinária. 

Posteriormente, a Comissão de Constituição e 
Justiça, chamada a opinar sôbre o caso  
ora em debate, deu o parecer que está no processo, 
e que não é, como o avulso diz, favorável nem 
contrário ao projeto, mas no sentido de ser 
desnecessário, de vez que se trata de isenção 
contida na Constituição. As autoridades 
alfandegárias evidentemente fizeram, no caso, 
confusão tênica entre isenção e taxação. 

Isenção pressupõe taxação, poder de  
taxar, poder de tributar. No caso o que não  
existe é o poder de tributar. Não se indaga  
se a União pode tributar, porque não é licito  
fazê-lo. Por esta razão, a fim de evitar  
discussões em plenário e pronunciamento  
que pode lançar dúvida, a respeito da  
possibilidade, ou não, dos Estados retirarem das 
repartições alfandegárias as mercadorias importadas 
para seus serviços, venho requerer a V. Ex.ª que 
consulte a Casa se consente no adiamento da 
discussão do caso para mais tarde, numa data que 
poderia desde já prefixar em 3 de novembro próximo, 
uma vez que estou encarregado, por parte da 
Comissão de Finanças, de ter entendimento com o 
Sr. Ministro da Fazenda, e que uma determinação 
sua dispensaria qualquer deliberação pelo 
Parlamento. 

E’ o requerimento que encaminho a V. Ex.ª 
(Muito bem). 

O SR. ANDRADE RAMOS (pela ordem): – 
Sr. Presidente, ausente dêste recinto,  
pois estava corrigindo provas do meu  
discurso de hoje, na hora do expediente, ouvi  
apenas as últimas palavras do nobre Senador 
Ferreira de Sousa. Em relação à matéria do projeto 
231, da Câmara dos Deputados, desejo declarar 
que, se o parecer da Comissão de Finanças do 
Senado, do qual fui relator, fôr votado, não irá 
prejudicar, de fórma alguma, qualquer interpretação 
que S. Ex.ª possa ou deseje provocar em 
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acôrdo com o Ministro da Fazenda, para casos 
futuros. 

Entretanto trata-se de grande quantidade de 
material, importado por diversos Estados, para o qual 
se solicitou isenção há muitos meses. Existe, pois, 
certa urgência, e o nosso parecer já é de 27 de 
agôsto p. p. Na ocasião de estudar o projeto, a 
Comissão de Finanças verificou, como aliás não 
podia deixar de ser – que, alguns casos, os govêrnos 
estaduais haviam assinado têrmos de 
responsabilidade, retirando os materiais e também 
havia mercadorias importadas por intermédio de 
firmas comerciais, para os Estados. 

O Ministro da Fazenda não concede isenção 
de direitos para retirada dêsse material,  
sem o exame do Poder Legislativo; daí o  
motivo do projeto de lei nº 231, que nos veio da 
Câmara. 

Naquela Casa, o ilustre Deputado  
Aliomar Baleeiro, foi um dos que o debateu na 
Comissão de Finanças, argumentando que  
estava diante de um caso em que parecia a S. Ex.ª 
que os Estados não tinham necessidade de pedir 
êsse favor. A Comissão de Finanças da Câmara 
julgou, no entanto, que era conveniente e 
necessário, como sempre tem sido interpretado, que 
o projeto tivesse curso a fim de que os materiais 
pertencentes a diversos Estados não continuassem 
nas alfândegas, pois, até o presente, o Ministro da 
Fazenda nunca os desembaraçou sem lei respectiva 
do Congresso. 

Se é certo, que, em muitos casos, é  
assinado têrmo de responsabilidade e os  
materiais são retirados, em outros não  
acontece, isso, permanecendo as mercadorias nos 
armazéns, tomando lugar e sujeitas  
a taxas, aguardando o exame do Legislativo,  
a lei de isenção para cada caso, tendo em vista os 
materiais e as condições de importação, pois a 
matéria não é tão simples como parece, o que 
demonstrarei. 

Em conseqüência, quer-me parecer  
que o Senado bem faria, votando desde já o  
parecer da Comissão de Finanças, sem  
prejuízo das demarches que o nobre colega Sr. 
Ferreira de Sousa deseje fazer, a fim de que, 
futuramente, tenhamos procedimento em 
concordância com o que possa ser resolvido pelo 
Ministro da Fazenda. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: –  
V. Ex.ª permite um aparte?  
(Assentimento do orador). – A lei é  
desnecessária, porque a Constituição, expressamen- 
 

te, proíbe a União de tributar bens e serviços dos 
Estados, municípios e vice-versa. As pessôas de 
direito público não podem, mutuamente, se tributar. 
Sendo, assim, não há necessidade de lei. No caso, 
vamos votar uma lei desnecessária. 

O SR. ANDRADE RAMOS: – Nosso próprio 
parecer alude a êste assunto, mas tem havido, até 
agora, necessidade da lei, pois o dispositivo 
constitucional a que. V. Ex.ª se refere não tem tido 
essa aplicação especial. 

O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – As 
Constituições anteriores já dispunham da mesma 
forma e o Ministro da Fazenda nunca deixou de 
cobrar impostos sôbre o material importado pelos 
Estados, para seus serviços. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Se não se 
resolveu é porque ninguém chamou a atenção para 
tal. 

O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – Os Estados 
ficavam na situação de pagar ou recorrer ao 
judiciário. 

O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os 
tímpanos) ATENÇÃO: – Acabo de receber 
comunicação. 

O SR. ANDRADE RAMOS: – Em vista, Sr. 
Presidente, da declaração de V. Ex.ª, voltarei ao 
assunto quando novamente estiver em ordem do dia, 
pois é de muita relevância para a Fazenda Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os 
timpanos): – Atenção! A Secretaria do Senado 
acaba de verificar uma discordância entre o 
autógrafo dessa proposição, que veio da Câmara, e 
a sua publicação no Diário do Congresso. A meu ver, 
devemos solicitar da Câmara o necessário 
esclarecimento sôbre se o autógrafo coincide com o 
que realmente foi ali votado, para então ser 
submetido ao Senado. Não creio que se possa votar 
o projeto, porque está incompleto ante essa 
discordância. 

Enviarei à Câmara o pedido de 
esclarecimento. 

Está esgotada a ordem do dia. 
O SR. CARLOS PRESTES (*) (para 

explicação pessoal): – Senhor Presidente, o 
Senado já está suficientemente informado do que 
continua sucedendo no Estado de Alagoas sob o 
império do govêrno do Sr. Silvestre Péricles de Góes 
Monteiro. 

Acabo de receber telegrama  
que desejo ler ao Senado, na esperança de 
 
__________________ 
(*) Não foi revisto pelo orador. 
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que o apêlo de uma família brasileira chegue,  
dêsse modo, ao conhecimento do Governador de 
Alagoas. Desejo ainda formular desta  
tribuna apêlo à representação de  
Alagoas nesta Casa. Temos presente nobre 
representante daquele Estado, o  
sacerdote da religião católica que, certamente, não 
deixará de atender ao apêlo aflito de uma família 
brasileira. 

Eis o telegrama: 
“Família Manuel Santana prêso Alagoas 

Silvestre Péricles solicita vossência  
providência sentido conseguir sua libertação, 
Santana paradeiro ignorado recusa-se polícia 
atender Habeas-Corpus”. 

Já estava informado dêsse acontecimento, Sr. 
Presidente, como de inúmeros outros que  
se vêm verificando em Alagoas. Dois  
alagoanos estão desaparecidos, depois  
de presos pela polícia de Maceió. Um dêles  
pertence à família que me telegrafou,  
solicitando do Senado uma providência, uma  
palavra pelo menos, no sentido de que o  
Governador de Alagoas queira respeitar a 
Constituição ou atender aos sentimentos dessa 
família. Infelizmente; a situação dêsse Estado se 
agrava sempre. 

Há dois ou três dias, o Deputado André Papini, 
da tribuna da Câmara Legislativa do Estado, 
solenemente declarava que vinha sendo ameaçado 
pelo Govêrno e pela polícia local, na sua integridade 
física. 

Eram essas, Sr. Presidente, as palavras que 
desejava pronunciar. (Muito bem; muito bem.) 

O SR. PRESIDENTE: – Nada mais havendo a 
tratar, vou encerrar a sessão, designando para a de 
segunda feira, dia 20 do corrente, a seguinte: 

 
ORDEM DO DIA 

 
1ª discussão do projeto nº 17, de 1947, que dá 

nova redação ao art. 271, e seus parágrafos, do 
Código de Processo Civil (Decreto-lei nº 1.608, de 18 
de setembro de 1939). (Com parecer favorável nº 
344, da Comissão de Constituição e Justiça). 

Continuação da discussão única da 
proposição nº 96, de 1947, que autoriza a abertura, 
pelo Ministério da Agricultura, do crédito especial de 
Cr$ 3.000.000,00 para desapropriações de terras na 
Baixada Fluminense. (Com pareceres favoráveis ns. 
208, 290 e 345, das Comissões de Finanças, 
Agricultura, Indústria e Comércio e de Constituição e 
Justiça). 

Continuação da discussão única da 
proposição nº 104, de 1947 que isenta de direitos de 
importação e demais taxas aduaneiras, quadros que 
figuram na Exposição Canadense de Pintura 
Contemporânea. (Com pareceres ns. 211 e 234, das 
Comissões de Finanças e de Educação e Cultura o 
primeiro contrário e o segundo favorável à medida). 

Discussão única da proposição número 118, 
de 1947, que concede isenção de direitos e demais 
taxas aduaneiras para material importado pelas 
Prefeituras de São Sepê, Sâo Gabriel, São Luís, 
Quaraí e do Distrito Federal. (Com parecer favorável 
nº 230, da Comissão de Finanças). 

Levanta-se a sessão às 16 horas e 40 
minutos. 

 



147ª SESSÃO, EM 20 DE OUTUBRO DE 1947 
 

PRESIDÊNCIA DOS SENHORES NEREU RAMOS, PRESIDENTE; E MELLO VIANNA, VICE-
PRESIDENTE 

 
Ás 14 horas comparecem os Senhores 

Senadores: 
Alvaro Maia. 
Waldemar Pedrosa. 
Severiano Nunes. 
Augusto Meira. 
Victorino Freire. 
José Neiva. 
Mathias Olympio. 
Ribeiro Gonçalves. 
Plinio Pompeu. 
Fernandes Tavora. 
Georgino Avelino. 
Ferreira de Souza. 
Adalberto Ribeiro. 
José Americo. 
Etelvino Lins. 
Apolonio Sales. 
Cicero de Vasconcellos. 
Góes Monteiro. 
Maynard Gomes. 
Pinto Aleixo. 
Pereira Moacyr. 
Attilio Vivacqua. 
Henrique de Novaes. 
Santos Neves. 
Sá Tinoco. 
Hamilton Nogueira. 
Carlos Prestes. 
Andrade Ramos. 
Mello Vianna. 
Euclydes Vieira. 
João Villasbôas. 
Flávio Guimarães. 
Arthur Santos. 
Ivo d’Aquino. 
Francisco Gallotti. 
Lucio Corrêa. 
Getulio Vargas. 
Ernesto Dornelles. 
Salgado Filho. 
Synval Coutinho. 
Azevedo Ribeiro. 
Camilo Mercio (43). 
 
O SR. PRESIDENTE: – Acham-se  

presentes 43 Srs. Senhores Sena- 
 

dores. Havendo número legal, está  
aberta a sessão. Vai-se proceder à leitura  
da ata. 

O Sr. 2º Suplente (servindo de 2º secretário), 
procede à leitura da ata da sessão  
anterior, que, posta em discussão, é sem debate 
aprovada. 

O Sr. 1º Secretário lê o seguinte. 
 

EXPEDIENTE 
 

Mensagem do Sr. Presidente da República. 
– Nº 122, de 1947, devolvendo  

autógrafos da proposição nº 156, de  
1947, já sancionada, que institui  
o sêlo comemorativo da Semana da Asa – Ao 
arquivo. 

Telegrama: 
– Do Sr. Presidente da Assembléia  

Legislativa do Estado do Piauí, comunicando  
que as sessões daquela Assembléia  
estão sendo realizadas num ambiente  
de desordem, provocada por elementos 
pertubadores que ali comparecem às galerias. – 
Inteirado. 

Ofícios: 
– Do Sr. 1º Secretário da Câmara  

dos Deputados, encaminhando a seguinte 
proposição: 

 
PROPOSIÇÃO 

 
Nº 200, de 1947 

 
(Projeto nº 621, de 1947, da Câmara dos Deputados) 

 
Autoriza a abertura, pelo Ministério  

da Viação e Obras Públicas, do crédito  
suplementar de Cr$ 2.008.800,00, à verba que 
específica. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º E’ o Poder Executivo  

autorizado a abrir, pelo Ministério da 
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Viação e Obras Públicas, o crédito suplementar 
de dois milhões e oito mil e oitocentos cruzeiros 
......... (Cr$ 2.088.800,00), em refôrço da Verba I – 
Pessoal – Consignação II – Pessoal 
Extranumerário Sub-consignação 06 – Divisão do 
Pessoal, do Anexo nº 22 do vigente orçamento 
geral da República (Lei nº 3. de 2 de dezembro de 
1946). 

Art. 2º O crédito a que se refere o artigo 
anterior, destinar-se-á à Estrada de Ferro Dona 
Teresa Cristina. 

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

 
Ás Comissões de Viação e Obras Públicas e de 

Finanças 
 
GM/1.946 – Em 16 de outubro de 1947. 
Sr. 1º Secretário: 
Atendendo ao ofício de V. Excelência, nº 

591, de 22 de setembro, do corrente ano, relativo 
ao requerimento de informações nº 143, de 1947, 
apresentado pelo Senador Salgado FiIho, tenho a 
honra de encaminhar a V. Ex.ª, por cópia, as 
informações prestadas pela Divisão de Defesa 
Sanitária Vegetal, dêste Ministério, sôbre medidas 
adotadas pelo Govêrno para o combate ao 
gafanhoto migratório. 

2º As informações em questão mereceram a 
minha aprovação. 

Reitero a V. Ex.ª os meus protestos de 
consideração e estima. – Daniel de Carvalho. 
 
DIVISÃO DE DEFESA SANITÀRIA VEGETAL 

 
Sr. Diretor Geral: 
Em resposta aos quesitos formulados no 

requerimento nº 143, de 1947, do Senador 
Salgado Filho, tenho a informar o seguinte: 

a) A 8 de julho de 1947, esta Divisão 
encaminhou o ofício nº 3.624 v., solicitando a 
abertura de um crédito especial de Cr$ 
14.734.500,00 para combater o gafanhoto nos 
Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e 
Paraná. Pelo G. M. 1.551, de 11 de agôsto de 
1947, foi êsse expediente submetido à 
consideração do Exmo. Sr. Presidente da 
República, que o enviou para estudos no 
Ministério da Fazenda a 13 de agôsto de 1947. 

Dada a urgência da concessão de recursos 
em face da situação de calamidade pública e 
cumprindo recomendação superior, foi pleiteada 
pelo G. M. 1.648, de 25 de agôsto de 1947, a 
abertura do crédito extraordinário de Cr$ 
5.925.000,00. 

Os Municípios atingidos até a presente data 
são em número de 90, sendo 66 no Rio  
Grande do Sul, 21 em Santa Catarina e 3 no 
Paraná, assinalados no mapa anexo. Também 
tivemos notícias de passagem de uma nuvem de 
gafanhotos sôbre Cuiabá, no Estado de Mato 
Grosso. 

b) o Decreto nº 23.671, de 12 de setembro de 
1947, autorizou a abertura do crédito extraordinário 
de Cr$ 5.925.000,00 acima referido. 

b )  Em sessão do Tribunal de Contas, 
realizada no dia 23 de setembro de 1947, foi 
registrado aquêle crédito. 

No dia 7 de outubro de 1947, o  
expediente (Processo nº 235.633-47)  
relativo à concessão daquêle crédito  
extraordinário ainda se encontrava na Diretoria da 
Despesa Pública, em andamento para ser posto à 
disposição do Ministro da Agricultura no Banco do 
Brasil. 

d) Tão logo foi publicado no Diário  
Oficial de 13 de setembro de 1947 o  
Decreto nº 23.671, abrindo o crédito  
extraordinário, aprovou o Senhor  
Ministro da Agricultura a aplicação do crédito na 
forma a saber: 

 
Material 

 
Caminhonetes – 4............................ 152.000,00 
Caminhões – 3................................. 150.000,00 
Jeeps – 2.......................................... 76.000,00 
Reboque –2...................................... 17.000,00 
Polvilhadeira a motor – 21................ 90.000,00 
Polvilhadeiras manuais – 700........... 362.000,00 
Hexaclorobenzeno 50% 90 
T............ 

1.620.000,00 

Hexaclorbenzeno 20% 50 T............. 540.000,00 
Talco – 500 T................................... 850.000,00 
Combustíveis para veículos.............. 300.000,00 
Combustíveis para lança 
chamas............................................. 43.100,00 
Misturadores..................................... 24.000,00 

 4.275.000,00 
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Pessoal 
 
Chefes de setores, pilotos 
motoristas...................................... 1.000.000,00 
Diárias e ajuda de custo................ 200.000,00 
Diaristas......................................... 200.000,00 
Transporte de material e Pessoal.. 250.000,00 
Verba para pessoal........................ 1.650.000,00 

 
Muito embora aquêles recursos ainda não 

estejam á disposição desta Divisão, já foram feitas 
as encomendas dos materiais relacionados alguns 
dos quais já foram entregues e outros estão para ser 
recebidos dentro em breve. Em New York já foram 
embarcados no navio “Edwrd W. Burton” 40 
toneladas de inseticida Gamaxol P-6, que deverá 
chegar a êste porto dentro de uns 10 dias. 

e) Com referência às providências para a 
campanha de combate ao gafanhoto relacionamos 
as seguintes: 

I) – Instalação de 6 Postos Anti-Acrídicos em 
Pôrto Alegre, Santa Maria, Livramento, Uruguaiana, 
Passo Fundo e Pelotas, no Estado do Rio Grande do 
Sul, proposta no ofício SDA 73, de 21-3-47 (SCV 
3.597-47). Para dar execução a essa medida foi 
designado o fitossanitarista Carlos Henrique 
Reineger, que ainda se encontra naquele Estado, 
dispondo para isso de Cr$ 200.000,00. 

II) – Obtenção do adiantamento de Cr$ 
1.000.000,00 do Plano de Emergência, com o qual 
foi adquirido o material relacionado a seguir: 

 
Polvilhadeiras a motor – 14 

903.120,00 Polvilhadeiras manuais – 160 
Inseticida (HBC) – 5 
Misturadores – 5 
Combustíveis e transportes........... 96.880,00 

 
III) – A 10-6-47, foi encaminhado pela D.D.S.V. 

o anteprojeto de lei para execução da  
campanha contra o gafanhoto que, submetido ao 
Congresso pela mensagem nº 338, ora se  
encontra no Senado Federal para sua transformação 
em lei. 

IV) – Viagem de uma comissão  
de técnicos, constituída de um major  
aviador e dois fitossanitaristas à  
Argentina para estudar o emprêgo ra- 
 

cional da aviação no combate ao gafanhoto visando 
uma orientação segura e acertada, bem como 
aparelhamento conveniente. 

V) – Obtenção do crédito especial de Cr$ 
14.734.000,00, referido na alínea a. 

VI) – Colaboração com a Secretaria de 
Agricultura do Rio Grande do Sul, cedendo 5 
toneladas de inseticida e promovendo a aquisição de 
25 toneladas de acridicida de fabricação nacional. 

VII) – Remessas de materiais adquiridos 
conforme especificações supra. 

Concluindo, dentro das possibilidades desta 
Divisão, tudo tem sido feito para atender à situação 
calamitosa da lavoura sulina, como também nos 
empenhamos em dar uma organização eficiente e 
estável para dar combate ao terrível inimigo que nos 
ataca inopinadamente em grandes massas. 

Rio de Janeiro, em 8 de outubro de 1947. – 
A.F. Magarinos Tôrres. 

Ao requerente. 
São lidos e vão a imprimir os seguintes 

pareceres: 
 

PARECER 
 

Nº 365, de 1947 
 
Da Comissão de Fôrças Armadas, nº 142, de 

1947. 
Relator: Senhor Maynard Gomes. 
O Sr. Deputado General Euclydes Figueiredo, 

apresentou à consideração da Câmara dos Srs. 
Deputados um projeto de lei, restabelecendo o direito 
de graduação no posto imediatos aos oficiais das 
Fôrças Armadas, desde que, atingido o nº I, dos 
seus respectivos quadros, satisfizessem os 
requisitos exigidos por lei para promoção por 
antiguidade em vigor no Exército, Marinha e 
Aeronáutica, assegurando ainda aos assim 
graduados tôdas as vantagens, honras e 
prerrogativas do pôsto da graduação, quando 
voluntária ou compulsóriamente fôssem transferidos 
para a reserva ou reformados. 

Submetido o projeto ao exame da  
Comissão de Segurança Nacional ofereceu  
esta comissão um substitutivo logo emendado  
pela Comissão de Justiça, com novo parecer e 
substitutivo da Comissão de Segurança, 
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que logrou afinal parecer favorável da Comissão de 
Finanças. 

Sua redação final que é a inversão completa 
do que foi proposto inicialmente, consta do autógrafo 
ora submetido à consideração da Comissão de 
Fôrças Armadas do Senado o de nº 565, de 1947. 

Peço a atenção da Comissão para a 
desigualdade com que a projetada lei trata oficiais 
em confronto com os princípios legais que lhes 
regula o acesso. 

Com efeito, o art. 1º do projeto em estudo 
assim dispõe: 

Art. 1º – “Os oficiais das Fôrças Armadas que 
atingirem o nº I nos seus quadros, até o posto de 
coronel, capitão de mar e guerra e coronel aviador 
inclusive, serão graduados no posto imediatamente 
superior, desde que satisfaçam os requisitos para a 
promoção, segundo as leis e regulamentos em vigor 
no Exército, Marinha e Aeronáutica. Para os coronéis 
combatentes do Exército, a escala de antiguidade 
será organizada entre tôdas as armas, e a 
graduação caberá ao primeiro desta lista”. 

Como, se vê, ao atingirem os oficiais o nº I dos 
seus respectivos quadros, serão graduados no posto 
imediatamente superior, desde que satisfaçam os 
requisitos para a promoção, segundo as leis e 
regulamentos em vigor no Exército, Marinha e 
Aeronáutica exceção dos coronéis  
combatentes do Exército, cuja escala de  
antiguidade deve ser organizada entre tôdas as 
armas, cabendo exclusivamente a graduação ao 
primeiro desta lista. 

Por que conceder o projeto o direito de 
graduação nos respectivos quadros aos oficiais que 
preencham os requisitos de merecimento e escolha 
e não permite aos favorecidos pelo princípio de 
antiguidade? 

Não será isso a negação da própria 
significação hierárquica do têrmo “graduação” que 
sabemos ser a antecipação no uso e gôzo de direitos 
e regalias inherentes ao posto imediato ao que se 
encontra o oficial ao atingir o nº I do quadro de sua 
arma? 

O art. 2º assim dispõe: 
“Uma vez incluido no quadro de  

acesso por merecimento ou escolha 
 

terá o oficial direito a transferência para a reserva 
remunerada no posto imediato com todos os 
vencimentos, vantagens, honras, prerrogativas e 
regalias a êle inherentes desde que conte mais de 
30 anos de serviço ativo, cinco dos quais pelo menos 
no último posto”. 

Comparando-se os arts. 1º e 2º do projeto, 
verifica-se que, enquanto se concede o direito de 
transferência para a reserva com tôdas as 
vantagens, regalias etc., aos oficiais beneficiados 
pelos princípios de merecimento e escolha, contando 
apenas 30 anos de serviço, cinco dos quais no 
último pôsto, restringe-se ao mínimo idêntico direito 
aos coronéis combatentes que, não tendo satisfeito 
aquelas exigências, possuam todavia 40 anos ou 
mais de serviço! Não será o caso de se graduar no 
pôsto de general de brigada tais oficiais, 
transferindo-os ato contínuo, para a reserva? 

Não se assustem os prezados camaradas do 
Exército com a possível elevação do número de 
generais que a providência pudesse acarretar, 
porque estou certo e vós também, de que, a não ser 
nos livros em que os seus nomes fôssem incritos 
para o recebimento do indispensável a uma vida 
condigna do que foram e do que sois, só a lousa fria, 
talvez, ousasse revelar a indiscrição de tão grande 
honra. 

Estabelece ainda o projeto em seu art. 3º que 
para o fim de se verem contemplados com os 
benefícios da presente lei os que já se encontrarem 
na reserva, só o serão se tiverem o número I dos 
seus quadros e aí permanecido por mais de dois 
anos. 

Esta última exigência que foi talhada sob 
medida, não esconde o propósito de não se atender 
a ninguém, pois, muito antes de completar o oficial 
aquele prazo, já terá sido alcançado pela idade limite 
e, portanto, transferido para a reserva. 

Enfim, o projeto foi aprovado pela Câmara dos 
Srs. Deputados. 

Emendá-lo, agora, seria seputá-lo, pelo menos 
na presente Sessão Legislativa. 

Sou, por isso, por sua aprovação  
na esperança de que estejamos dando  
um passo a frente no sentido de se  
conseguir uma legislação mais jus- 
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ta e equitativa, que realmente ampare os velhos 
servidores do País. 

Sala das Sessões, em 8 de setembro de 1947. 
– Pinto Aleixo, presidente. – Maynard Gomes, 
relator. – Salgado Filho, com restrição com o artigo 
3º, que suprimia. – Ernesto Dornelles. 

 
PARECER 

 
Nº 366, de 1947 

 
Da Comissão de Constituição e Justiça sôbre 

a proposição número 142, de 1947. 
Relator: Waldemar Pedrosa. 
A proposição nº 142, de 1947, concretiza o 

projeto nº 565-A, do mesmo ano, procedente da 
Câmara dos Deputados. 

Surgiu naquela Casa do Congresso com o 
projeto que recebeu o número 242, de 1946, quando 
da sua apresentação, pelo Deputado General 
Euclydes Figueiredo. 

O projeto introduz alterações nas atuais leis de 
promoções nas Fôrças Armadas: 

a) restabelecendo a “graduação no posto 
imediatamente superior dos oficiais que atinjam o nº  
1 do respectivo quadro; 

b) possibilitando a transferência para a reserva 
de 1ª linha dos que, tendo satisfeito as exigências 
legais para o acesso contêm mais de 30 anos de 
serviços e 5 de pôsto; 

c) assegurando aos que, tendo satisfeito as 
exigências para o acesso, acima referidas, tenham 
sido transferidos para reserva, ou reformados 
compulsóriamente, o direito de revisão, a pedido, de 
sua situação atual para gozar-lhe os benefícios. 

O projeto visa restabelecer o regime legal 
anterior que era uma velha tradição consolidada em 
leis do Império e da República que davam ao oficial 
antigo, chefe de classe, prerrogativa e honras que o 
igualavam aos mais modernos que passavam a sua 
frente em virtude de julgamento, ou permitia a 
reforma ou transferência para a reserva, com 
efetivação no posto imediato, compensação que a 
Nação oferecia aos seus servidores militares, 
quando passavam à inatividade, após longos anos 
de bons serviços prestados sob as armas –  
regime êsse que vigorou até 1928 quando  
a lei nº 5.631 o eliminou estatuindo no seu  
art. 21: “não haverá graduações nem  
elevação qualquer de posto por motivo de passa- 
 

gem para a reserva ou de reforma, nem graduações 
no serviço ativo”. 

De acôrdo com a legislação vigente, as 
promoções nas Fôrças Armadas se processam por 
um dos três princípios: antiguidade, merecimento ou 
escolha. 

A Comissão de Promoções, constituída no 
exército de nove generais, encarregada de classificar 
os oficiais para o acesso hierárquico  
julga adimplemento das exigências regulamentares e 
apura o direito ou o mérito dos  
candidatos à promoção, organizando a  
relação dos seus nomes por ordem de  
classificação. 

Uma vez incluídos nos respectivos quadros de 
acessos, os oficiais só podem dêles ser excluídos 
por morte, transferência para a reserva, 
incapacidade física definitiva, incapacidade moral e 
condenação em virtude de sentença passada em 
julgado por crime que afete a dignidade, ou por sua 
promoção. 

Este é o objeto de sua inclusão nesses 
quadros, onde, uma vez colocados, o legislador 
visou assegurar-lhes o acesso e, nunca estagnar 
indefinidamente nessa situação. 

Com tal imperfeição, a lei vigente desanima 
aos oficiais mais velhos que vêm fugir a 
possibilidade do acesso e entibia o entusiasmo dos 
mais moços, porque dificulta o rejuvenescimento dos 
quadros. 

O projeto visa obviar essa situação permitindo 
ao oficial habilitado ao acesso a promoção com a 
transferência para reserva. 

Visando “reparar o mal feito a algumas 
gerações de oficiais e preservar dêle a atual”, como 
diz o seu autor, o projeto assegura aos  
que tenham sido transferidos para a  
reserva, ou reformados compulsóriamente, o direito 
de revisão, a pedido, de sua situação, para fruir-lhe 
os benefícios. 

O projeto foi na Câmara dos Deputados 
apreciado pelas Comissões de Segurança Nacional, 
Constituição e Justiça e Finanças, que se 
pronunciaram favoràvelmente ao mesmo, e no 
Senado pela Comissão de Fôrças Armadas. 

Nenhuma censura de inconstitucionalidade lhe 
impede a aprovação.– Attilio Vivacqua,  
presidente. – Waldemar Pedrosa, relator. – Carlos 
Saboya. – Lucio Corrêa. – Filinio Muller. – Aloysio de 
Carvalho, contra o artigo 1º, e a favor dos arti- 
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gos 2º e 3º, com exclusão, neste último, da condição 
de mais de dois anos no posto. – Etelvino Lins. – 
Carlos Prestes. – Arthur Santos. – Ferreira de Souza. 
 

PARECER 
 

Nº 367, de 1947 
 

 
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre 

a proposição nº 189 de 1947 
Relator: Arthur Santos. 
Dispõe a Constituição Federal no seu art. 28, 

nº II, letra b, § 2º, que são nomeados pelos 
governadores dos Estados ou dos Territórios os 
prefeitos dos municípios que a lei federal, mediante 
parecer do Conselho de Segurança Nacional, 
declarar bases ou postos militares de excepcional 
importância para a defesa externa do País. 

E’ uma limitação ao princípio geral da 
eletividade dos prefeitos, decorrente da autonomia 
dos municípios, assegurada como preceito da lei 
fundamental. Os supremos interêsses da defesa 
externa do País justificam o sacrifício dos direitos de 
autogovernação dos municípios, prerrogativa 
inconfundível da cidadania. 

Agora, em mensagem de 9 de junho do 
corrente ano, o Presidente da República sugere ao 
Parlamento Nacional a votação de uma lei 
declarando bases ou portos militares de excepcional 
importância para a defesa externa do País vários 
municípios, cujas sedes determina. A sugestão 
presidencial consta de mensagem, em devida forma, 
remetendo um anteprojeto de lei organizado pelo 
Conselho de Segurança Nacional, em sessão de 30 
de maio próximo passado, depois de apreciar os 
estudos feitos pela Secretaria Geral e pelo Estado 
Maior Geral. 

A Câmara dos Deputados votou o projeto de 
lei nº 748-B, de 1947, acolhendo o parecer dos 
órgãos responsáveis pela Segurança Nacional. 

O projeto é constitucional e merece ser 
recomendado ao plenário, depois de ouvida a 
Comissão de Fôrças Armadas. 

Sala das Sessões, em 14 de outubro  
de 1947. – Attilio Vivacqua, presidente. –  
Arthur Santos, relator. – Eltevino Lins. –  
Ferreira de Souza. Votei preliminarmente,  
porque se solicitasse o parecer do Conse- 
 

lho de Segurança Nacional. No mérito excluí as 
cidades de Salvador, São Paulo e Pôrto Alegre. – 
Aloysio de Carvalho, vencido na preliminar de se 
conhecer do parecer do Conselho de Segurança 
Nacional, a que se refere o § 2º do art. 28 da 
Constituição, voto pelo projeto, excluindo da 
nomenclatura as cidades de Recife, Salvador, São 
Paulo e Pôrto Alegre, pelas razões expostas 
oralmente. – Filinto Müller. – com a observação 
referente ao Município de Corumbá. – Lúcio Corrêa. 
– Waldemar Pedrosa. – Carlos Prestes, vencido nos 
têrmos de meu voto em separado. – Carlos Saboya. 
 

VOTO EM SEPARADO 
 

O Sr. Presidente da República em mensagem 
de 9 de junho último ao Sr. Presidente da Câmara 
dos Deputados submeteu ao estudo e deliberação  
do Congresso Nacional um anteprojeto de lei  
em que são declarados os municípios que 
constituem bases ou portos militares de excepcional 
importância. 

Informa o Sr. Presidente da República, na 
referida mensagem, que o Conselho de Segurança 
Nacional, em sessão realizada no dia 30 de maio 
próximo findo, depois de apreciar os estudos feitos 
pela Secretaria Geral e pelo Estado Maior Geral, 
aprovou o citado anteprojeto, mas nenhum outro 
esclarecimento fornece ao Congresso Nacional, nem 
sequer o parecer do Conselho de Segurança 
Nacional mediante o qual, nos têrmos do parágrafo 
2.º do Art. 28 da Constituição da República, deve o 
Congresso Nacional deliberar. 

Daquele anteprojeto resultou o atual projeto de 
lei nº 748-B, de 1947, que depois de transitar 
vitorioso pela Câmara dos Deputados, rejeitadas que 
foram naquela Casa do Congresso numerosas 
emendas que mandavam suprimir diversos dos 
municípios relacionados no anteprojeto, recebe 
agora o parecer desta Comissão de Constituição e 
Justiça. 

Vencidos na preliminar levantada pelo  
ilustre colega Senador Aloysio de Carvalho Filho  
que com razão reclamava os esclarecimentos 
indispensáveis do Poder Executivo e o parecer  
do Conselho de Segurança Nacional, imprescindível, 
por próprios têrmos do parágrafo 2º do art.  
28 da Constituição da República, para  
qualquer deliberação do Congresso Nacional, 
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passo a dar as razões de meu voto contrário, data 
vênia, às conclusões do ilustre Relator. 

O projeto de lei em aprêço relaciona para os 
fins determinados no parágrafo 2º do art. 28 da 
Constituição Federal os municípios declarados 
bases, ou portos militares de excepcional 
importância. São ao todo dezoito os municípios 
assim declarados bases ou portos militares de 
excepcional importância e entre êles se encontra 
nove capitais de Estados e cidades tão populosas e 
importantes econômica e politicamente, como sejam 
São Paulo, Recife e Pôrto Alegre. 

Segundo, o preceito do parágrafo 2º do art. 28 
da Constituição, os dezoito municípios relacionados 
no art. 1º do projeto de lei em aprêço terão, a partir 
da data de sua publicação, seus prefeitos nomeados 
pelos governadores de seus respectivos Estados ao 
invés de eleitos pelo sufrágio popular, como 
determina a Constituição no item I do art. 28 quando 
define a maneira pela qual é assegurada a 
autonomia municipal, sem dúvida, um dos princípios 
básicos da organização democrática do País. 

Desnecessário se nos afigura insistir agora 
sôbre a significação da autonomia municipal, como 
princípio nuclear da organização democrática da 
Republica. “A autonomia do município é a célula da 
democracia”, na sentença lapidar de Carlos 
Maximiliano, que, ao estudar o preceito do artigo 68 
da Constituição de 1891, muito menos explica, no 
caso, que a Carta de 1946, não vacila em afirmar 
que “a vida política municipal tem sido a escola 
prática da liberdade”. 

Só por exceção e nos têrmos expressos dos 
parágrafos 1º e 2º do artigo 28 admitiu o constituinte 
de 1946 a mutilação da autonomia de um ou outro 
município porque via nessa mutilação um golpe 
sempre perigoso na vida celular do organismo 
nacional. E não será, por acaso, a nomeação do 
prefeito, em vez de sua livre eleição pelo sufrágio 
popular, prejudicial a autonomia do município? Um 
preceito nomeado não assume compromissos com o 
povo, sua administração subordinar-se-á ás ordens 
recebidas do governador do Estado que,  
como demonstram as eleições de 19 de janeiro 
último em diversos Estados, pode ter sido  
eleito pelas fôrças políticas preponderantes  
no interior do Estado, nos municípios mais 
atrasados, e contra o voto das populações urbanas 
 

mais esclarecidas e adiantadas, justamente de 
cidadãos tão importantes econômica e politicamente 
como são muitas das relacionadas no projeto de lei 
que apreciamos. A conseqüência, sempre 
desastrosa, será a de têrmos municípios governados 
por prefeitos impostos por fôrças políticas 
minoritárias no municípios, cuja orientação pode 
estar em desacôrdo com os interesses e as 
aspirações da maioria da população municipal. Ao 
contrário um prefeito eleito assume compromissos 
diretos com a população do município. Sua 
orientação estará subordinada a um programa 
anteriormente apresentado ao eleitorado e 
ulteriormente consagrado pelo voto popular. Sua 
administração muito dificilmente poderá deixar de 
atender aos anseios popoulares, às lutas pelo 
progresso do município e pelo bem estar de sua 
população. 

Idênticas considerações já teve ocasião de 
fazer na Comissão de Constituição e Justiça da 
Câmara dos Deputados o Sr. José Maria Crispim, 
cujo em separado preciso em parte aqui transcrever: 

“Só uma circunstância excepcional, qual seja o 
imprerativo da defesa externa do País, poderia, 
como prescreve a Carta Magna, atingir esta 
conquista vital para a vida democrática do nosso 
povo. Mas, no caso de defesa contra agressão 
externa, não seria sòmente a nomeação de prefeitos 
para determinados municípios, o ônus que, de certo, 
haveria de pesar sôbre as populações do País. O 
tributo patriótico iria desde as limitações das 
liberdades individuais, à conscrições militar e ao 
esfôrço de guerra. 

Dir-se-à que Constituição determina a 
nomeação de prefeitos para cidades bases ou portos 
militares da maior importância para a defesa externa 
do País, sem fazer referência a guerra ou eminência 
de guerra. Mas é evidente que o critério para se 
estimar a importância de um pôrto ou base para a 
defesa contra agressão estrangeira, não pode ser 
baseado num conceito estático sôbre os elementos 
da guerra, quer os de defesa como os de ataque, 
bem assim quanto ao provável agressor. 

Depois da primeira grande guerra, formou-se 
entre os mestres, particularmente no Estado  
Maior Francês, a teoria da guerra de posição.  
Com essa mentalidade a Missão Militar  
Francesa trouxe para o nosso País a 
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idéia fixa de um inimigo conhecido e de um 
dispositivo qual u’a muralha protetora. Aqui escolheu 
como campo para suas teorias o sul do País. O 
inimigo estaria naquela fronteira. Em conseqüência, 
para aquela região fronteiriça do Brasil, deslocou-se 
pràticamente o que a Nação possuia como elemento 
de defesa. O Nordeste e Norte ficariam quase 
completamente desguarnecidos. 

A segunda grande guerra, com a revolução 
dos meios técnicos, liquidou aquela teoria do velho 
estado maior francês. De nada valeu a linha 
Maginot... E no que diz respeito ao nosso País, foi o 
Nordeste e não o Sul, a região estratégica. O 
provável inimigo não estava nas fronteiras do Sul, 
mas de posse da costa africana, pronto a utilizá-la, 
como um tranpolim, num ataque contra o litoral 
nordestino do Brasil. Assim, teve o País que mudar 
ràpidamente seu dispositivo de defesa. 

O que antes era considerado de importância 
vital para a nossa defesa externa, passou a ser 
secundário. E portos que antes nem sequer 
mereciam as cogitações militares, tornaram-se 
excepcionalmente importantes para a defesa contra 
eminente ataque externo. 

O caso de uma nova guerra é ainda pouco 
provável, dado o ascenso democrático no mundo 
sôbre os remanescentes facistas. Mas, admitindo 
essa hipótese, para argumentar, quem seria o 
provável agressor e, em conseqüência, qual a 
direção do ataque? 

Sabemos que as guerras modernas resultam 
da exploração e do expansionismo militar do 
capitalismo. Derrotadas as potências do Eixo 
nazifacista na Europa, haverá ainda no velho 
Continente alguma nação capitalista que, pelo seu 
poderio econômico e militar, ameace a paz mundial? 
Neste momento, evidentemente não. Logo, na 
hipótese de uma nova guerra, as ameaças de 
agressão, visando a colonização do mundo, não 
poderão partir da Europa através do trampolim 
africano. 

Haverá, porém, alguma nação capitalista, 
poderosamente rica, militarmente capaz de realizar 
uma nova guerra? 

No Norte do nosso Continente está a  
mais poderosa fortaleza do capitalismo, quer  
sob o ponto de vista econômico como militar,  
cuja política intervencionista, a serviço de seus gi- 
 

gantescos trusts e monopólios, se faz sentir em 
todos os continentes. 

Desse modo, se uma guerra imperialista 
sobreviver – apesar dos esforços pela paz de todos 
os povos – a probabilidade de agressão estaria no 
Norte dêste Continente, contra a Europa 
democrática. Nosso País correria, então, o risco de 
ser transformado em trampolim para o assalto  
à costa africana invertendo-se assim os dados  
do problema. Nestas condições, os pontos  
de importância excepcional para a defesa contra  
um ataque externo teriam mudado. Desta vez,  
êstes pontos, não mais estariam na costa  
nordestina, porém no extremo norte, na bacia 
amazônica”. 

Qual o critério adotado pelo Conselho de 
Segurança Nacional na seleção a que procedeu dos 
portos e bases militares de excepcional importância? 
E’ o que não podemos saber nem de longe sequer 
imaginar atravéz do estudo da lista de municípios 
incluídos no projeto. 

O deputado Sr. Euclydes de Figueiredo, ilustre 
oficial general do Exército, no discurso que sôbre o 
assunto teve ocasião de proferir, não quis esclarecer 
com suas luzes de técnico o problema, porque 
prefere aceitar sem discussão a opinião do Conselho 
de Segurança Nacional que juga certamente infalível, 
apesar dos conhecidos exemplos históricos que 
atestam o contrário, alguns dêles de data bastante 
recente, como são os erros cometidos pelo grande 
Estado Maior do Exército alemão, segundo a opinião 
dos próprios generais nazistas. O Sr. Euclydes de 
Figueiredo ainda defende a tese anticientífica de que 
a “doutrina não se modifica” ou que “os princípios de 
guerra são imutáveis”, como teve ocasião de 
declarar em aparte ao seu discurso o Sr. Fernando 
Flores. Tôda a evolução científica contraria, porém, 
essa tese hoje caduca e inaceitável. 

Na verdade, a conclusão a que se  
pode chegar depois de apurado estudo da situação 
internacional e nacional, das condições econômicas 
em que se encontra o País, e, mais particularmente, 
da localização dos dezoito municípios  
relacionados no projeto de lei, dos recursos militares 
com que contam cada um dêles, dos efetivos das 
tropas neles estacionadas e dos estabelecimentos 
militares que neles se encontram, é que  
nenhum plano de defesa nacional poderia justificar 
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tão grande número de bases militares de excepcional 
importância em nosso País. O critério adotado na 
escolha, a nosso ver não se subordinou à apreciação 
objetiva das probabilidades de uma nova guerra 
imperialista a pode ser, em caso de guerra, nas 
condições atuais, de conseqüências as mais 
desastrosas para a população civil de tôdas as 
cidades incluídas na relação do projeto-de lei. 

Tem neste sentido, inteira razão a Assembléia 
Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul quando 
se alarma com as conseqüências do projeto de lei 
em apreço e afirma que Pôrto Alegre não pode ser 
considerada base militar sequer, face à fraqueza dos 
efetivos que a guarnecem e ausência de qualquer 
estabelecimento fabril de interesse militar. Lembra 
ainda a mesma Assembléia Estadual que a 
pretendida declaração contrária os propósitos 
pacíficos que constituem a tradição da política 
externa do Brasil, reafirmados de forma eloquente e 
confortadora em recentes conferências 
internacionais, agregando, ser de grande 
inconveniência tirar da cidade capital do Estado, 
construída até seu florescimento atual com o 
trabalho árduo de gerações e gerações, seu caráter 
de cidade aberta, protegida pelo direito internacional 
e que tão bem sintoniza os sentimentos pacíficos do 
povo brasileiro. 

Realmente não se compreende, nem nada 
justifica, que a presença de um regimento de 
infantaria, de uma bateria de artilharia de costa ou de 
campanha, de um esquadrão aéreo, ou simples 
ancoradoura de marinha, .posse constituir elemento 
bastante para que se declare, oficial e legalmente, a 
um determinado município base ou porto militar de 
excepcional, importância, com as conseqüências  
que tal declaração acarreta não sòmente quanto à 
eleição do prefeito, mas especialmente no campo do 
direito internacional, ao retirar de tantas cidades seu 
caráter de cidades abertas. 

Ao votar projeto de lei de tão sérias 
conseqüências, assume o Congresso Nacional 
grande responsabilidade quanto as medidas 
complementares que deverão ser imediatamente 
tomadas, visando a segurança da população de 
dezoito municípios dos mais ricos a populosos do 
País, cuja defesa militar precisará ser então or- 

 

ganizada de maneira prática e eficiente, na altura de 
técnica moderna e, portanto, dispendiosíssima, e, 
sem dúvida, muito superior às atuais possibilidades 
do País. 

E aqui é o bom senso da Nação inteira que 
protestará porque a suficientemente claro que na 
situação econômica precária em que nos 
encontramos não pode o Govêrno dispor dos 
recursos financeiros que permitam a construção e o 
aparelhamento de tão numerosas bases ou portos 
militares de excepcional importância. Não nos 
esqueçamos que no orçamento federal os três 
ministérios já pesam, sem a construção de nenhuma 
base uma percentagem de 40% da despesa total. 

E, se não estamos em condições de assegurar 
a defesa efetiva da população civil; não será por 
acaso um verdadeiro crime declararmos desde já 
bases militares grandes centros urbanos como 
Recife, Salvador, São Paulo, Niterói, Santos, Pôrto 
Alegre. etc., que em caso contrário seriam cidades 
abertas com tôdas as garantias que em tal caso 
estariam asseguradas pelo Direito Internacional a 
população civil? 

O exame objetivo e imparcial da realidade 
nacional não aconselha de forma alguma a leviana 
declaração que faz o projeto de lei em apreço no 
tocante a tão grande número de municípios. 
Especialmente a população civil das grandes 
concentrações urbanas neles existentes não pode 
deixar de receber alarmada a classificação, de todo 
inadequada e perigosa, de base ou pôrto militar de 
excepcional importância, dada assim as carreiras, 
sem mais aprofundado é cuidadoso exame, a 
cidades realmente abertas, desprovidas de 
quaisquer obras de defesa efetiva, mesmo para a 
técnica militar do século XIX, e sem nenhuma. 
condições de defesa capaz de garantir as vidas e os 
bens da população civil contra um atacante que 
disponha dos recursos técnicos da guerra, moderna. 
E não há exagero no afirmarmos que, dado o atraso 
da industria nacional, a precariedade da situação 
econômica que atravessa o País, bem assim as 
dificuldades financeiras que enfrentamos com um 
orçamento para o próximo ano que já exige 
considerável aumento de impostos, a fim de que 
possa ser coberto um deficit que chegou a ser 
calculado em mais de um milhão e meio de 
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cruzeiros, que em tão difíceis circunstências será 
para o Governo a construção e aparelhamento, 
não de dezoito, mas de uma só base ou pôrto 
militar de excepcional importância que mereça 
efetivamente tão desafiadora e perigosa 
classificação. 

Na verdade, o que acontece é que sòmente 
objetivos políticos, de política interna, 
relacionados com o temor que causa a certos 
homens e agrupamentos políticos a prática da 
Constituição da República, o estrito respeito a 
seus preceitos basilares, como a plena autonomia 
municipal, após tantos anos de ditadura com 
governadores estaduais e prefeitos municipais de 
livre escolha do Govêrno federal, poderia 
determinar tão perigoso projeto. E’, ainda, 
infelizmente o medo à democracia, o horror, não 
a necessidade de defesa nacional contra 
qualquer inimigo externo, que na verdade 
determinou o projeto de lei que ora apreciamos. 
O que êle visa, na realidade, é que não sejam 
eleitos pelo povo, mas de livre nomeação dos 
poderosos do dia, os prefeitos em sua maioria, 
daquelas cidades onde o eleitorado já atingiu 
elevado nível político, sabe o que quer, e já 
demonstrou nos dois últimos pleitos que será 
capaz de escolher seus administradores 
independentemente de qualquer pressão 
reacionária, entre os homens mais progressistas 
e realmente na altura de atender aos anseios da 
maioria da população do município. E’ velho e 
conhecido medo do povo que o fanatismo do anti-
comunismo transforma em ódio. E’ a preocupação 
sistemática de ver fantasmas, como já teve 
ocasião de dizer o Deputado José Maria Crispim, 
de querer impedir eleições de prefeito onde os 
comunistas constituem fôrça importante ou 
preponderante, como acontece em Natal, Recife, 
São Paulo, Santos e Rio Grande. 

Êste, e só êste, o motivo que leva homens 
e partidos políticos a tentarem confundir questões 
relacionadas com a defesa externa do País com 
interesses políticos partidários de ordem interna, 
com grande risco, como já vimos, para a própria 
segurança da população dos mais importantes 
centros urbanos e industriais do País. 

São êstes, em resumo, os motivos por que 
votamos contra o projeto de lei n.º 748-B, de 
1947, e insistimos na necessidade de maiores 
esclarecimentos por parte do Poder Executivo, já 
 

que nos têrmos do parágrafo 2º do artigo 23 da 
Constituição Federal deve a deliberação do 
Congresso Nacional. Só atendida essa exigência 
poderia realmente o projeto ser considerado 
constitucional. 

Julgo-o ainda pelas razões já expostas 
inoportuno, desaconselhável, e perigoso, além de 
excessivo, ou mesmo quixotesco, ao declaramos, no 
nível hoje alcançado pela técnica militar, a experiência 
em nosso País de tão grande número de bases e 
portos militares de excepcional importância, tomada na 
devida consideração a triste e lamentável realidade a 
triste e lamentável realidade da situação nacional. E, 
em razão disso, oferecemos emendas, suprimindo a 
descriminação feita no art. 1º do projeto os municípios 
de Natal, Recife, Salvador, Niterói. Angra dos Reis, São 
Paulo, Santos, Pôrto Alegre, Santa Maria e Rio Grande, 
municípios todos da maior importância em que se 
encontram grandes centros urbanos, com população 
culta e progressista, com numerosos estabelecimentos 
industriais e centros de cultura, que por tudo isso 
merecem continuar como cidades abertas e no gôzo do 
direito constitucional de eleger os seus prefeitos, livre e 
soberanamente. 

Sala das Comissões, 16 de outubro de 1947. – 
Carlos Prestes. 

 
PROPOSIÇÃO Nº 189 de 1947 

 
EMENDA SUPRESSIVA 

 
Ao art. 1º do projeto de lei nº 748, de 1947; 
Suprimam-se os Municípios de Natal, Recife, 

Salvador, Niterói, Angra dos Reis, São Paulo, 
Santos, Pôrto Alegre, Santa Maria e Rio Grande, da 
discriminação feita. 

Sala das Comissões, em 16 de outubro de 
1947. – Carlos Prestes. 

 
PARECER 

 
Nº 368, de 1947 

 
Da Comissão de Fôrças Armadas sôbre a 

roposição nº 189, de 1947. 
Relator: Sr. Severino Nunes. 
1. A fim de ser ouvida a Comissão de  

Fôrças Armadas do Senado, veio ao nosso estudo  
o projeto de lei nº 748-B, de 1947, da Câmara  
dos Deputados, que declara, para fins do pa- 
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rágrafo 2º do artigo 28 da Constituição Federal, 
os Municípios que constituem bases ou portos 
militares de excepcional importância para a 
defesa externa do País. Dito projeto de lei fôra 
sugerido ao Parlamento Nacional por mensagem 
do Sr. Presidente da República na qual o primeira 
magistrado da Nação afirma que o Conselho de 
Segurança Nacional depois de apreciar os 
estudos feitos pelo Secretário Geral e pelo 
Estado Maior Geral aprovou o ante-projeto de lei 
que encaminhou, para estudos e deliberação do 
Congresso. 

2. O disposto constitucional invocado "é 
uma limitação ao princípio geral da eletividade 
dos prefeitos; decorrente da autonomia dos 
municípios, assegurada como preceito da lei 
fundamental", como acentua a douta Comissão 
de Constituição e Justiça, E', realmente, uma 
exceção à regra da autonomia, com o sacrifício 
dos direitos de autogovernação justificada pelos 
supremos interêsses da defesa externa do Brasil, 
os quais estão, indubitàvelmente, acima de 
quaisquer controvérsias ou competições, porque 
se destina, em seus patrióticos objetivos a 
preservar para o povo, dentro de sua liberdade 
primacial, a integridade e a soberania da Pátria. 
Na órbita dos interesses externos do País, onde a 
soberania se afirma, não há autonomia que lhe 
circunscreva! Nêste aspecto, o projeto já foi 
julgado constitucional pela comissão competente. 

3. Ao Conselho de Segurança Nacional o 
artigo 179 da Constituição Federal confere 
atribuições que tais, baseado em estudos órgãos 
técnicos das Forças Armadas. A Nação, em tal 
conjuntura, não vacila, e confia no proverbial 
patriotismo, abnegação, competência e 
honestidade dos responsáveis pela defesa 
nacional. Jamais poderíamos admitir que se lhes 
fizessem a injúria de nutrirem outros propósitos 
senão os dos mais sagrados, jurados no altar da 
Pátria. Assim, todos os sacrifícios, renúncias e 
obediências são compreensíveis. 

Implicitamente, pois, parecem-nos 
explicados, dentro dos próprios interesses 
nacionais, os motivos determinantes das medidas 
ora consideradas de excepcional importância 
para a segurança externa do País, razão de sua 
contextura sigilosa e conclusiva. 

4. Frente a uma situação de fato,  
para onde não, se deve refugir, a 
 

Comissão de Fôrças Armadas do Senado rejeita 
a emenda formulada pelo ilustre Senador Salgado 
Filho, mandando excluir o Município de Pôrto 
Alegre como base militar, por considerá-la 
desaconselhável, uma vez que pode alterar ou 
modificar o sistema de defesa delineado ou 
preconizado pela Comissão de Segurança 
Nacional. 

5. Face o expôsto e ,  assim o interpretado, 
damos pela aprovação do projeto. 

Sala das Comissões, em de outubro  
de 1947. – Pinto Aleixo, presidente. –  
Severiano Nunes, relator. – Maynard Gomes. – 
Ernesto Dornelles, com restrições. Para  
efeito de voto em plenário, considerarei a 
classificação de cidades como bases  
militares, apenas sob o aspecto da conveniência ou 
não; segundo cada caso particular, da  
nomeação de prefeito. – Salgado Filho –  
vencido, três vêzes vencido; quanto à prejudicial 
que levantei, de se indagar do parecer do Conselho 
de Segurança Nacional, em caráter secreto, dos 
motivos que o levaram a fixar como bases militares 
os Municípios indicados no projeto; na rejeição da 
emenda de minha .autoria, que mandava excluir o 
Município de Pôrto Alegre de entre as  
bases militares, e, assim, o garroteamento;  
ele sua autonomia; e, por fim quanto ao próprio 
projeto. 

A audiência do Conselho de Segurança 
Nacional era imprescindível, em face do têxto 
constitucional que permite a exceção, ao princípio 
basilar de autonomia municipal no sistema 
federativo que nos rege. De fato, o artigo 28, 
parágrafo 2º da Constituição de 1946, dispõe 
expressamente que "serão nomeados pelos 
governadores dos Estados ou dos Territórios os 
prefeitos dos municípios que a lei federal, 
mediante parecer ao Conselho de Segurança 
Nacional, declarar bases ou portos militares de 
excepcional importância para a defesa interna do 
País". A Constituição, pois, dá ao Congresso de 
vez que só ele pode, elaborar a lei federal,  
a competência privativa de declarar os Municípios 
que os seus prefeitos serão da nomeação  
dos governadores dos Estados a que pertençam. 
De que modo deve fazê-lo? Por indicação  
dos órgãos técnicos das fôrças armadas?  
Por indicação do Conselho de Segurança 
Nacional? Não, absolutamente não. O disposi- 
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tivo constitucional, é bem claro e não admite 
vacilação no interpretá-lo: – mediante parecer do 
Conselho de Segurança Nacional, isto é, conforme 
rezam todos os léxicos, "por meio de", ou "em 
atenção a", ou ainda, como exemplifica C. Aulete, 
dando a significação de "mediante" – "que serve de 
pretexto a". Seria portanto, o parecer que serviria de 
pretexto ao preceito legal prescindir do seu 
conhecimento para deliberamos sôbre assunto de 
excepcional importância para a defesa externa do 
País; e que a nós do Poder Legislativo cabe resolver 
sem nos curvarmos à sugestão de qualquer outro 
poder, mas, tendo diante da vista as razões do 
Conselho de Segurança Nacional, para dentro do 
nosso pensar, do nosso raciocínio, usarmos do 
poder que nos faculta a norma de nosso estatuto 
fundamental, de deliberar. Não indagávamos "os 
problemas relativos à defesa do Pais", os planos 
delineados pelos órgãos técnicos ou "especiais", 
como diz, a letra da Constituição, artigo 179, 
"incumbidos de prepará-las para a mobilização e as 
operações militares", mas tão sòmente saber porque 
os Municípios arrolados no projeto deviam ser 
tratados excepcionalmente, e em que poderiam 
interessar a defesa externa do País, de que cogita 
outro impearerativo do Pacto Constitucional de 1946, 
o artigo 28, parágrafo 2º, sem nenhumas condições 
de subordinação do Legislativo a qualquer órgão 
especial do Executivo. Dizer-se que o Poder 
Legislativo não tem autoridade para conhecer, é uma 
infração flagrante ao citado artigo, que lhe dá, e seria 
injúria associada à honra dos seus componentes, 
sobretudo pela falta de confiança na sua discreção, 
em se tratando de matéria que diz respeito à defesa 
da Pátria. Temos nós, do Poder Legislativo, não só o 
direito, mas o dever de conhecer das cousas que nos 
levam a fulminar o direito representativo que cabe a 
êsses Municípios, porque, como dizia Ruy Barbosa, 
"não se pode imaginar existência de nação, 
existência de povo constituído, existência de Estado, 
sem vida municipal. Vida que não é própria, vida que 
seja de empréstimo, vida que não fôr livre, não é 
vida. Viver de alheio, viver por outrém, viver sujeito à 
ação estranha, não se chama viver, senão fermentar 
e apodrecer". (Constituição Federal Brasileira, vol. V.  
página 66). Deixando a palavra candente 
 

de Ruy, para buscarmos o ensinamento sizudo, 
sereno, de um magistrado, encontraremos em 
Barbalho que a "autonomia local desenvolve, 
engrandece, nobilita" o amor pelo torrão, natal. "Ora, 
o Município é uma miniatura da Pátria, uma imagem 
reduzida dela, é nas causas políticas como já o disse 
alguém, o primeiro amor do cidadão". "E êsse 
patriotismo local, de si mesmo sereno, intenso, 
duradouro, é a raiz do "patriotismo nacional. E' êrro, 
pois, cercear essa autonomia. Seria mais que êrro 
mesmo, um verdadeiro atentado, se prevalecesse na 
República o sentimento vesgo, desconfiado, tacanho, 
estelirizador, que na monarquia atrofiou o elemento 
municipal". (João Barbalho – Constituição Federal, 
pág. 283) . E Pontes de Miranda depois de monstrar 
que o Soviete russo, não é, como Município, a 
unidade representativa de interesses restritos, 
específicos; é o espedaçamento do Estado, para a 
reconstrução ainda mais enérgica", arremata que ao 
unitarismo do Socialismo, o Sovietismo opôs o 
regime policrático de Conselhos, a que o  
"fim revolucionário", a fôrça central, imprimiria o 
impulso unitarista. Acentua mais adiante que a 
"Constituição de 1946, sem ir até onde deveria ter 
ido, restaurou a autonomia e deu nova oportunidade 
a intensa política municipalista". "O Município é 
entidade infraestatal rígida como o Estado-membro" 
Finaliza, porém, o capítulo dos seus comentários ao 
artigo 28, o ilustre jurista, pondo em evidência um 
absurdo do parágrafo 2º, porquanto, se o  
interêsse geral da autonomia municipal é  
suplantado que é a cargo da União, como se abrir 
brecha em tal princípio da eletividade dos prefeitos 
para se dar a nomeação a autoridades estaduais, ou, 
talvez, não eleitos, como os governadores dos 
Territórios? (Comentários à Constituição de 1946, 
vol. I, páginas 438 e 486). E', porém, de direito 
escrito o esdrúxulo princípio, e não nos devemos ater 
à sua monstruosidade, mas, ao menos dentro da sua 
algaravia, respeitemos o que preceitua de respeito 
ao Congresso na feitura da lei. 

Enfim, não, se quer que se respeite o  
decôro de votarmos conscientemente, diante  
da explicação do ato atentório da autonomia 
municipal, talvez pela inexistência de parecer, como 
se deduz da mensagem do Senhor Presi- 
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dente da República. Em sessão de 30 de maio, 
diz S. Ex.ª, "o Conselho de Segurança Nacional 
depois de apreciar os estudos feitos pela 
Secretaria Geral e pelo Estado Maior Geral, 
aprovou o anteprojeto de lei. Não se houve, ao 
que se depreende, o parecer do Conselho de 
Segurança Nacional, mediante o qual teríamos de 
deliberar, dentro da exegese constitucional, mas 
êle se limitou a aprovar o anteprojeto, que, nós, 
como êle Conselho, vamos transformar em lei, 
sem lhe conhecer as causas, os motivos que o 
justificassem. Papel pouco nobilitante do 
Parlamento Brasileiro, que nem sequer pode 
saber porque é retirada a autonomia de nove 
capitais de Estados, para se permitir aos seus 
respectivos governantes nomear os seus 
prefeitos. 

A emenda excludente do Município de Pôrto 
Alegre do rol dos nove Municípios capitais de 
Estados, dos dezoito que têm a sua autonomia 
asfixiada, não foi oriunda daquele nobre amor ao 
torrão natal de que «nos fala Barbalho, mas pela 
certeza que a sua situação geográfica nos dá de 
que não pode ser nem porto militar, nem base 
militar que interêsse a defesa externa do País. 
Esperávamos encontrar um argumento sequer 
que nos evidencias-se o contrário de nossa 
afirmativa, entretanto, isso foi vedado, dando-nos 
o direito de pensar na existência única de razões 
de ordem política e de política partidária. O 
pronunciamento unânime dos representantes de 
todos os partidos na Assembléia Legislativa do 
Estado do Rio Grande do Sul, evidencia, porém, 
que, se há, essa tendência, esta não provém 
daqueles que trazem legítimos mandatos do povo 
para opinar, e asim dos que o povo repudia e não 
lhe confere a honra de falar em nome dêle. 

Radicalmente contrário, por fim, ao projeto 
pela falta de elementos de convicção de sua 
conveniência. A Constituição quando deixar ao 
legislador ordinário a faculdade de, como medida 
excepcional, fixar os lugares, os Municípios cujos 
prefeitos fossem nomeados pelos governadores, 
exprimindo a autonomia municipal, fêz depender 
da necessidade de ataque externo, para  
se verificar onde existiria "a necessidade  
de defesa externa do País", como pontos  
"de excepcional importância" para essa  
defesa. Ignorando-se onde vem o ataque  
não se pode precisar como quer o le- 
 

gislador constituinte, qual o lugar ou lugares de 
excepcional importância para ela. Hoje, como o 
poder da aviação, que não tem sequer o obstáculo 
da distância, tôdas as regiões do território nacional 
são vulneráveis, e, assim fàcilmente se suprimiria a 
autonomia de todos os Municípios, e a "cédula 
mater" do regime federativo, a autonomia municipal, 
desapareceria. Não se pode interpretar absurdo. No 
projeto vemos indicado "Corumbá" como ponto de 
excepcional importância para a defesa externa do 
território nacional, sem uma comunicação terrea, 
sem estradas de ferro, nem de rodagem, sem 
nenhuma base aérea, completamente insolado o 
Município, ao passo que Campo Grande, grande 
centro ferroviário, por onde se transporta tudo que 
vem ao Estado central, como base militar aérea e 
fôrças do Exército de terra, sem que figure como 
situação excepcional para defesa de ataques 
externo. Que critério foi êsse? De quem? Da 
Secretaria do Conselho de Segurança Nacional, 
pôsto em primeiro plano dos órgãos especializados 
na mensagem, ou do grande Estado Maior das 
Fôrças Armadas? Por maior que seja o nosso 
respeito pelos órgãos especializados, desejaríamos 
formar nossa opinião, sabendo quais as razões por 
que fazem figurar uns Municípios e não outros, sem 
querermos saber, é bem de ver, como se 
desenvolveria essa defesa, as fôrças a empregar e o 
meio de agir nela. 

Sem preocupação de ordem partidária, fomos 
impelidos a êste voto em respeito ao honroso 
mandato que nos foi outorgado pelo povo 
riograndense, que quer ver respeitada a 
Constituição, com sua autonomia Municipal 
garantida, e não suprimida em caráter permanente 
para uma defesa externa, quando não há ataque. 

 
PARECER 

 
Nº 369, de 1947 

 
Da Comissão de Finanças sôbre a Proposição 

nº 55, de 1947. 
Relator: Sr. Ferreira de Souza. 
A Comissão de Finanças, reexaminando  

a emenda oferecida ao projeto nº 55, dêste  
ano, pelos eminentes senadores João  
Villasbôas e Plinio Pompeu mantém o seu parecer  
a ela contrário, seja pelos motivos já expostos,  
seja pelos constantes do voto do atual 
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relator no momento em que o assunto foi debatido, 
consoante se lê na ata respectiva junta por cópia e já 
publicada no "Diário do Congresso Nacional", de 26 
de setembro de 1947, página 6.126. 

Pelo art. 1º do projeto "passam a pertencer à 
carreira de contador do quadro suplementar do 
Ministério da Fazenda os atuais ocupantes dos 
cargos da carreira de contador do quadro 
permanente do mesmo Ministério...". 

Trata-se de um movimento de contadores, que 
saem do quadro permanente para o quadro 
suplementar. 

O § 2º estende a medida, isto é, situa  
como contadores do quadro suplementar,  
os da carreira de guarda-livros, vindos da antiga 
carreira de contabilistas, na forma do art. 2º, do 
Decreto-lei nº 349, de 23 de março de 1933. Quer 
dizer: todos os funcionárias do quadro XIII e os 
guarda-livros passam a ser contadores. E' esta a sua 
redação: 

"As disposições dêste artigo são  
extensivas aos funcionários que pertenciam  
ao quadro XIII, bem como aos da carreira de  
guarda-livros nomeados na vigência do art. 2º,  
do Decreto-lei nº 349, de 23 de março de 1938,  
e que presentemente ocupam cargos de outra 
carreira, desde que requeiram transferência para a 
carreira de contador, até 30 dias da data da 
publicação desta lei. 

3. Pretende a emenda se altere êste § 2º, para 
se acrescentar depois da "quadro XIII, e antes "bem 
como" o seguinte: 

"aos antigos serventuários das Delegacias 
Fiscais do Tesouro Nacional nos Estados até 1936, 
atualmente oficiais administrativos do Ministério da 
Fazenda". 

Com ela, o referido § .2º passará a ser assim 
redigido: 

"As disposições dêste artigo são  
extensivas aos funcionários que pertenciam ao 
quadro XIII, aos antigos serventuários das 
Delegacias Fiscais do Tesouro Nacional nos 
Estados, até 1936, atualmente oficiais 
administrativos do Ministério da Fazenda, bem como 
aos da carreira de guarda-livros..." 

Quer dizer: Os antigos funcionários  
das Delegacias Fiscais nos Estados, 
 

como os guarda-livros seriam aproveitados pelas 
disposições do artigo. Quais são essas disposições: 
a passagem para a carreira de contador do quadro 
suplementar. 

Em conseqüência, se, pelo §. 2º, passam para 
a carreira de contador do quadro suplementar os 
guarda-livros, virão a passar para tal carreira 
também os antigos funcionários das delegacias. 

Teremos, destarte, a transformação destes em 
contadores, majorados os respectivos vencimentos. 

4. Não fera norma constitucional, e, ainda 
assim, tudo indicaria só dever o Congresso legislar 
sôbre vencimentos ou sôbre modificação substancial 
de funções dos serventuários públicos, mediante 
proposta do Poder Executivo. 

Há para isso profundas razões de ordem 
administrativa, financeira e política. 

Responsável pela administração pròpriamente 
dita, cumprindo-lhe dirigir a atividade dos respectivos 
órgãos e controlar os gastos a êles referentes, tendo 
em vista a sua maior eficiência e os recursos do 
Tesouro, sòmente êle está em condições de lhes 
verificar as necessidades e de avaliar as 
possibilidades do erário público em relação a êles. 

O Legislativo não tem à sua disposição os 
precisos elementos de estudo, não podendo 
responder diretamente pela justiça ou pelas 
conseqüências do ato. Toma os dados que aquele 
lhe oferece, verifica-lhes a segurança e examina 
diversos aspectos tendo em vista os seus planos de 
trabalho e a situação geral do País, perquire-lhe a 
urgência, indaga quais os recursos necessários, 
averigua as disponibilidades financeiras, etc. e 
resolve adotá-la ou não. 

Trata-se, aliás, de princípio comezinho em 
matéria de administração, respeitado tanto no 
serviço público, como nas emprêsas particulares, 
êsse de que nem mesmo os superiores devem 
intervir, por qualquer forma, na administração dos 
setores entregues a dirigentes especiais, sem serem 
por estes provocados. Tudo tem que vir pelo seu 
intermédio. 

O procedimento contrário quebra a hierarquia 
necessária ao êxito do trabalho, perturba a própria 
máquina administrativa e oferece ao administrador 
um magnífico pretexto para se furtar à 
responsabilidade que sobre êle pesa. 

 
 



– 360 – 
 

No tocante às relações entre os dois Poderes, 
sobretudo no regime presidencial, é êsse um 
expediente ideal para se jogar a culpa de todos os 
males ao legislativo, poder que não dispõe da fôrça, 
nem do dinheiro, nem dos favores, e cuja 
sensibilidade aos ataques de fora se dilui na 
multiplicidade dos seus membros não chegando a 
tocar a nenhum pessoalmente. 

Deve, portanto, o Congresso forrar-se a 
iniciativas nêsse terreno. Isso em vez de diminuí-lo, 
aumenta-lhe a autoridade e lhe permite trabalhar 
melhor e mais livremente, isento das situações 
vexatórias e incômodas dos pedidos pessoais tão 
dos nossos hábitos. 

5. A emenda em aprêço, formulada com a 
melhor intenção e com a mais profunda e licita 
convicção de fazer justiça, padece desse vício, pois 
interfere na administração, passando per cima do 
Poder que é por ela responsável perante o 
Legislativo. 

Anteriormente oferecida à Câmara dos 
Deputados, e por esta recusada, tudo faz crer lhe 
seja contrário o próprio Poder Executivo, que tendo 
tomado a iniciativa no que entende com os 
contadores após longo estudo, não obstante a farta 
publicidade dos debates sôbre o assunto, se mantém 
silencioso. Impressiona mesmo o fato de só se 
dirigirem os interessados ao próprio Congresso, não 
constando tenham êles, pelo menos em homenagem 
à disciplina, provocado os seus superiores. 

6. Além disso imiscui-se ainda, e 
substancialmente, n a  organização dos serviços 
fazendários. 

Como ficou visto, na sua aprovação resultará a 
transformação em contadores de todos os antigos 
serventuários das delegacias fiscais. Quer dizer: 
perde o quadro dos oficiais administrativos algumas 
centenas da funcionários e aumenta, 
correspondentemente, o dos contadores.. Privam-se 
as repartições burocráticas de número não 
despresível, de servidores e ganha a contadoria a 
mesma quantidade de novos. Isso só poderia ser 
feito se se demonstrasse a necessidade da medida, 
por forma que os serviços burocráticos não se 
ressentissem com tal corte e os de contabilidade 
comportassem e exigissem o aumento. 

Ainda assim, porém, a providência  
seria incompreensível. A função de 
 

contador é especializada, tem âmbito próprio e 
demanda conhecimentos particulares de 
contabilidade, atualmente mesmo a posse de título 
expedido por estabelecimento habilitado e registrado 
na Superintendência do Ensino Comercial. Se é 
possível transformar um dêles em burocrata, não é a 
operação invernosa. Um burocrata pode ser contador 
por sê-lo antes se sabe contabilidade, mas não o é 
por fôrça do cargo. 

7. Quando esses fundamentos não justifiquem 
o parecer desta Comissão, haveria os de ordem 
pròpriamente financeira. 

O projeto tal como proposto pelo  
Presidente da República, importa num grande 
aumento de despesa, que a mensagem 
justifica,invocando a natureza técnica do  
serviço de contabilidade e os salários normalmente 
pagos pelo comércio e pela Indústria aos  
seus servidores nas tarefas correspondisparidade  
de vantagens entre os condentes, argumentando 
anda com a tadoras das Contadorias Seccionais  
e os da Contadoria Central. Resultou êle,  
como se viu, de volumoso e demorado  
processo, em que foram ouvidos diversos chefes de 
serviço  

E' possível discordar da solução, quer no que 
toca à substância, ou seja ao próprio aumento de 
vencimentos, quer no relativo à forma até certo ponto 
esdrúxula da sua concessão, com a mandar incluir o 
pessoal beneficiado num quadro extinto que, 
destarte, ressucita. Mas tais assuntos são agora 
importunos. 

O mesmo não se dá com a emenda.  
Não foi ela objeto de estudos especiais por parte  
das autoridades fazendárias. Não se sabe sequer 
qual o montante possível do encargo por ela  
criado, nem se êle tem um correspectivo qualquer, 
como declara o Poder Executivo em relação aos  
dos contadores. Evidente tratar-se de aumento  
de vulto, não correspondente sequer a qualquer 
economia especial, qualquer economia capaz de 
enfrentá-lo. Pelo contrário, o que, desgraçadamente, 
se nota na nossa vida financeira é o aumento 
inconsiderado dos compromissos contrastrando  
com a necessidade absoluta de constrição nas 
despesas. Vivendo em regime de déficit e já 
esgotadas as fontes de renda, exige o Brasil dos 
seus legisladores um grande rigor no dispor 
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dos empenhadíssimos recursos do Tesouro. 
Essa falta de estudo acurado das suas 

conseqüências destaca ainda mais o acerto das 
considerações anteriores sôbre a necessidade, já 
não diremos sòmente constitucional, senão de boa 
técnica administrativa, de partirem do Presidente 
da República, iniciativas dessa ordem. 

Sala das Comissões, em 1 de outubro de 
1947. – Ivo d'Aquino, presidente. – Ferreira de 
Souza, relator – Durval Cruz – Azevedo Ribeiro – 
Santos Neves – Salgado Filho – José Americo – 
Subscrevo como voto vencido, porque sou pelas 
emendas Villasbôas e Plinio Pompeu. Se a 
admitido como inconstitucional, estender-se a 
iniciativa do Executivo à, classe visada por esta 
emenda, não sei como, manter-se sem que se 
atinja à Constituição a. emenda Café Filho que já 
estendeu aquelas mesmas iniciativas a uma outra 
classe – Apolonio Sales. 

Ata da Comissão de Finanças a que se 
refere o parecer da 24 reunido, em 24 de setembro 
de 1947. 

Às 15,30 horas, sob a presidência do Sr. Ivo 
d'Aquino, presidente, presentes os Srs. Ferreira de 
Souza, Salgado Filho, Alfredo Neves, José 
Americo, Mathias Olympio, Apolonio Sales, Santos 
Neves e Vespasiano Martins, reune-se a, 
Comissão de Finanças. Comparece mais o Sr. 
Azevedo Ribeiro, designado para substituir, 
durante sua ausência, o Sr. Alvaro Adolpho. 
Deixam de comparecer com causa justificada os 
senhores Roberto Simonsen, Ismar de Góes, 
Durval Cruz e Andrade Ramos. 

E' lida ,e sem reclamação aprovada a ata da 
reunião anterior. 

O Sr. Presidente faz a distribuição seguinte: 
– ao Sr. Salgado Filho, a proposição nº 156, 

de 1947, que institue o sêlo comemorativo da 
Semana da Asa; 

– ao Sr. Durval Cruz, proposição n° 148 de 
1947, que isenta do impôsto de consumo as redes 
para dormir; 

– ao Sr. Apolonio Sales, a proposição nº 

136, de 1947, que prorroga, até 31 de dezembro 
de 1947, o prazo. para importação de cimento. 

– ao Sr. José Americo, a proposição nº 154, 
de 1947, que autoriza o Poder Executivo a abrir, 
pelo Ministério da Viação e Obras Públicas, o 
crédito especial de Cr$ 9.504,60, para 
 

pagamento de gratificação a servidores em 
exercício em zona insalubre; 

– ao Sr. Andrade Ramos, a proposição n° 
141, de 1947, que autoriza o Poder Executivo a 
abrir, à Câmara dos Deputados, o crédito 
suplementar de Cr$ 1.687.328,60 à verba que 
especifica. 

O Sr. Presidente encaminhou ao relator, Sr. 
Ferreira de Souza, as informações prestadas pelo 
Ministério da Viação e Obras Públicas sôbre a 
proposição n° 49, de 1947, que autoriza o Poder 
Executivo a abrir, pelo mesmo Ministério,o crédito 
especial de Cr$ 1.659.475,60, para cobertura de 
deficits verificados no exercício de 1945 e 1º 
trimestre de 1946, na exploração dos serviços da 
Companhia Italiana dei Cavi Telegrafici 
Sottomarini. 

O Sr. Salgado Filho, a quem foi distribuída a 
proposição nº 156, de 1947, que institue o sêlo 
comemorativo da Semana da Asa dado o caráter de 
urgência da matéria, apresenta imediatamente o seu 
parecer favorável à, aludida proposição. Em discusão 
e votação é o parecer aprovado sem debate. 

A seguir o Sr. Ferreira de Souza, que a 
reunião anterior havia pedido vista da proposição n° 
55, de 1947, sôbre funcionários da carreira de 
contador dos quadros permanente e suplementar do 
Ministério da Fazenda, passa a dar o seu voto sôbre 
a emenda apresentada em plenário pelos senhores 
João Villasbôas e Plinio Pompeu, mandando 
estender aos antigos serventurários das delegacias 
fiscais do Tesouro Nacional nos Estados, os favores 
do projeto. De início, faz o senhor Ferreira de Souza 
minucioso estudo do projeto, ressaltando várias 
imperfeições de que está o mesmo eivado. Recorda 
que a proposição originou-se de mensagem do 
Poder Executivo. Diz que a Câmara ampliou a 
proposta do Executivo, em virtude de uma emenda 
do. Sr. Café Filho que estendeu aos guarda-livros as 
medidas constantes do § 2° do art. 1º, do projeto, 
pondo de manifesto, entretanto, que o Decreto n° 
349, de. 23 de março de 1934, dividiu a carreira de 
contabilista em dois ramos, – contadores e guarda-
livros e, portanto, são essas carreiras semelhantes, 
oriundas do mesmo tronco. 

Acha que, ao Executivo, ex-vi do disposto no 
art. 67, § 2° da Constituição Federal, cabe 
exclusivamente a iniciativa das leis que criem 
emprêgos em serviços já existentes e aumentem 
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ou modifiquem vencimentos. Julga que ao Legislativo 
é sòmente permitido ampliar ou restringir a proposta 
governamental dentro da categoria constante da 
iniciativa presidencial. Esta barreira já existia desde a 
reforma da Constituição de 1891, feita em 1926. A 
Constituição de 1934 igualmente consagrou tal 
princípio. 

Passa a analisar a emenda em foco, julgando-
a inconstitucional, por infringir o já citado artigo 67, 
parágrafo 2° da nossa Carta Magna. 

Respondendo a um aparte do Senhor Mathias 
Olympio que diz já haver o assunto sido estudado 
pela Comissão de Constituição e Justiça, que julgou 
constitucional a emenda, retruca o Senhor Ferreira 
de Souza que os pareceres das comissões não 
constituem coisa julgada e na sua qualidade de 
jurista não abdica da prerrogativa do poder examinar, 
sob este ou qualquer outro prisma, proposições que 
forem submetidas ao estudo da Comissão de 
Finanças. 

Salienta que, de acôrdo com o Regimento 
Interno, as emendas que contiverem matéria 
estranha às proposições deverão ser destacadas 
para constituir projeto em separado. 

Observa ainda que em face dos artigos 63 e 
69 da Constituição Federal, que não foram 
considerados pela comissão de Justiça, a Câmara 
revisora tem a tomar uma de três atitudes: aprovar o 
projeto tal como veio da Câmara iniciadora; rejeitá-lo 
in-limine ou emenda-lo. Nesta última hipótese, a 
emenda tem que se limitar à matéria contida no 
projeto. 

No caso em debate a proposição, da Câmara 
dos Deputados refere-se ùnicamente às carreiras de 
contador e guarda-livros, sendo no seu entender 
defeso ao Senado ampliar o ,projeto. Cita o caso de 
uma emenda ao projeto sôbre a ação recisória, 
apresentada pelo Sr. Mello Vianna, mandada 
constituir projeto em separado, por tratar de recurso 
extraordinário, citando outros. 

Lembra que a emenda, tal como está redigida, 
representa, no fundo, transferência dos oficiais 
administrativos antigos escriturários para o quadro 
de contadores, carreira técnica, regulada por lei. 

Aparteia o Sr. Mathias Olympio e lê longa lista 
em que figuram como tendo sido aproveitados na 
carreira de contador funcionários de outras 
categorias. 

O Sr. Ferreira de Souza responde dizendo que 
não está personalizando, mas que no início da 
organização dos quadros o Govêrno lançou mão dos 
contadores e guarda-livros que exerciam outras 
funções. 

O Sr. Mathias Olympio novamente aparteia, 
alegando que o parecer do relator não abordara o 
aspecto financeiro da matéria, atendendo-se ao 
aspecto constitucional. 

O Sr. Ferreira de Souza pondera então que, a 
seu ver, tal não se dera, pois o Sr. Alvaro Adolpho, 
julgando a iniciativa do assunto da exclusiva 
competência do Senhor Presidente da República, a 
quem incumbe a execução orçamentária, não deixou 
de abordar o lado financeira da questão, pois 
ninguém mais do que o Chefe do Govêrno está em 
condições de saber quais os novos encargos que 
poderá Tesouro Nacional suportar. Tanto que o 
projeto governamental é acompanhado de 
demonstrações financeiras, acrescentando que a 
emenda é que não está justificada sob êsse aspecto, 
não se sabendo qual a despesa, dela resultante. 

Aduz que os servidores de que cogita a emenda 
poderão pleitear junto ao Sr. Presidente da República 
as medidas que se julgam com direito e certamente a 
Chefe do Govêrno, em lhes reconhecendo a justiça da 
pretensão, não deixará de solicitar ao Legislativo 
providências idênticas às tomadas em relação aos 
contadores do Ministério da Fazenda. 

Concluindo, vota o Sr. Ferreira de Souza pela 
rejeição da emenda de acôrdo com o parecer do 
relator, Senhor Alvaro Adolpho. 

Continuando a discussão fala pela ordem o Sr. 
Apolonio Sales, que apóia as razões do voto do Sr. 
Mathias Olympio. 

O Sr. Santos Neves declara-se, ao dar o seu 
voto, favorável ao parecer, entre outras razões por 
entender que a responsabilidade da execução 
orçamentária cabe ao Poder Executivo e também pelos 
motivos expostos pelo Senhor. Ferreira de Souza. 

Sr. Vespasiano Martins justifica a seu voto 
favorável ao parecer pelos fundamentos dêste e do 
voto do Senhor Ferreira de Souza, e ainda em 
virtude de haver sido informado, por fonte não oficial 
de que o quadro de contadores do Ministério da 
Fazenda é composto de cêrca de trezentos 
funcionários e, se aprovada fôsse a 
emenda, passaria a contar com, aproxima- 
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damente, mil servidores que evidentemente, não 
teriam função. 

O Sr. José Americo diz que sua inclinação 
natural seria no. sentido da aprovação da emenda, 
pois bem compreende a assistência social que deve 
ser dispensada aos servidores públicos. Em face, 
porém, do parágrafo 2º, do artigo 67 da Constituição, 
não pode emprestar seu apôio, à emenda. Pondera 
ainda que a emenda contém um êrro grave de 
técnica, incluindo em uma carreira especializada, 
como a de contadores, funcionários de outra 
categoria. Concordando com a argumentação do Sr. 
Ferreira de Souza, acha que o servidor não pode ser 
ao mesmo tempo oficial administrativo e contador. 

O parecer do Sr. Alvaro Adolpho foi afinal 
aprovado por maioria de votos -sendo a emenda 
rejeitada. 

Ainda o Sr. Ferreira de Souza, que havia 
pedido vista da proposição número 105 de 1947, que 
isenta do pagamento de direito de importação o 
material destinado ao Conselho de Geografia e 
Estatística e ao Instituto dos Comerciários, devolve a 
matéria concordando com o parecer do relator. Sr. 
Alfredo Neves, favorável ao projeto. 

Em votação é o parecer aprovado por 
unanimidade. 

Também o Sr. Ferreira de Souza apresenta 
parecer favorável à proposição n° 127, de 1947, que 
aprova o registro feito sob reserva do Tribunal de 
Contas para pagamento de Cr$ 342.946,20, por 
exercícios findos a "Serviços Hollerith S. A." Do 
projeto pede vista o Sr. Apolônio Sales. 

O Sr. José Americo faz relatório sôbre projeto 
n° 11, de 1947, que dispõe sôbre modificações no 
Plano Rodoviário Nacional, concluindo pela 
apresentação de um requerimento, solicitando 
informações sôbre o assunto, ao Departamento 
Nacional de Estradas de Rodagem. 

O Sr. Presidente submete a votos o 
requerimento, que é aprovado por unanimidade. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a 
reunião, lavrando eu, Evandro Mendes Vianna, 
Secretário, a presente ata que, uma vez aprovada, 
será assinada pelo Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do 
expediente. 

Tem a palavra o Senador Ribeiro Gonçalves, 
orador inscrito. 

O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – Sr. 
Presidente, não vou proferir um discurso. Limitar-me-
ei leitura de alguns documentos, para restabelecer a 
verdade, que aqui acaba de chegar desfigurada, na 
mais indecorosa das contradições. O Vice-
Governador de meu Estado, inconstitucionalmente 
na Presidência da Assembléia Legislativa, transmite, 
por telegrama, ao Senado da República, a notícia de. 
fatos, que pela narrativa de S. Ex.ª, tomam aspectos 
deformados e não se ajustam, em absoluto, à 
realidade. 

Diz o Vice-Presidente do Piauí, ao mesmo 
tempo executivo e legislativo. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – V. Ex.ª me daria 
uma informação? 

O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – Com muito 
prazer. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – O Vice-
Governador do Piauí e o Presidente da Assembléia? 

O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – 
Perfeitamente. 

O SR. MATHIAS OLYMPIO: – E' o Presidente 
da Assembléia e também tem vote de qualidade. 

O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – E tem voto 
de qualidade. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – E não houve 
recurso contra o dispositivo constitucional de 
funções? 

O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – Há recurso, 
pendente de decisão do Supremo Tribunal Federal: 

O Vice-Governador do meu Estado – repito – 
legislativo e executivo, a um só tempo, na condução 
dos trabalhos da Assembléia, reflete o sentir, as 
aspirações e, mais do que isso, a paixão cega da 
fração política a que pertence. Se há, qualquer rumor 
nas galerias, de aplauso ou de protesto, S. Ex.ª ergue a 
voz, imperiosa e tonante, a reclamar silêncio e a fazer 
ameaças. Está no seu direito, como Diretor da 
Comissão de Polícia da Casa. Mas, diante de incidente, 
que é comum – e V. Ex.ª, Sr. Presidente, bem o 
reconhece – na vida dos parlamentares, não procura 
opôr ao desmando, porventura manifestado pelas 
galerias, a ordem, que deve emanar de sua 
autoridade. Não admite S. Exª que os 
deputados possam, sem desrespeito aos 
mandamentos regimentais, receber, com certa 
tolerância, algumas expansões incontidas e 
momentâneas das galerias. O que 
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S. Ex.ª deseja é que a Assembléia se transforme em 
Câmara mortuária, onde só êle erga a voz e dite o ritual 
diante dos carpidores do seu partido, lamentando, em 
côro, a perda do poder, que o povo lhes arrebatou. 

Mas, o Piauí, Sr. Presidente, não morreu. E' 
um organismo vivo, que reage e se faz ouvir através 
das suas correntes de opinião. 

E assim como, no plenário da Assembléia. 
Legislativa, se pronunciam os representantes do 
Partido, do Vice-Governador, lá, também, se 
manifestam os que representam a corrente de 
opinião contrária a de S. Ex.ª. Mas por desgraça dos 
que divergem. S. Exª insiste em, impor-ihes absoluto 
silêncio, do mesmo modo que, manejando a maioria 
da Assembléia, não admite, nas suas deliberações, 
que a minoria influa de qualquer sorte. 

Sr. Presidente, feitas essas observações 
preliminares, preciso tomar o curso das 
considerações, que me trouxeram à tribuna. 

O Vice-Governador do Piauí, no exercício 
inconstitucional, como afirmei, na Presidência da 
Assembléia, assevera que os guarda-civis, postos à 
sua disposição, se declararam impotentes para 
evacuar as galerias, cujas manifestações eram 
favoráveis a um grupo de deputados. Diz, também 
que, dado o tumulto, então verificado, foi forçado a 
suspender, a sessão, levando as graves ocorrências 
ao conhecimento do Chefe de Polícia, tendo 
recebido, depois, diretamente do Governador do 
Estado, pelo telefone, a afirmativa de que tôdas as 
garantias lhe seriam dadas. 

Momentos; após – é S. Ex.ª ainda quem o narra 
– chegou à Assembléia um oficial da Fôrça Pública, 
acompanhado de várias praças, para cumprir as suas 
determinações. Estas, porém, segundo alega S. Ex.ª, 
não tiveram, execução, porque o aludido oficial se 
considerou, igualmente, sem fôrça para cumprí-las. Em 
seguida – aduz o Vice-Governador – foi procurado, não 
apenas pelo Comandante da Fôrça Pública, mas, pelo-
.próprio Chefe de Polícia, que, entendimento com S. 
Ex.ª, mandou que o oficial e as praças evacuassem as 
galerias, de ordem do Presidente da Assembléia. E 
assim foi feito. 

Alguns deputados, porque naturalmente não 
lhes merecesse apôio o ato do Presidente, retiraram-
se do recinto, sob aplausos dos populares 
 

postos fora das galerias. E resolveu, então, o Vice-
Governador considerar suspensos, em definitiva, os 
trabalhos da Assembléia, sob a alegação de que a 
maioria lhe declarara não poder continuar a 
comparecer às sessões, porque se julgava sem 
garantias. 

Essa, em resumo, a informação, ou melhor, a 
fantasia que o Vice-Governador entende divulgar, 
com a desejo de, na emergência atual, colher da 
repercussão, que possa ter, um bom proveito. 

Agora, Senhores, trago ao conhecimento do 
Senado a história, a verdade palpitante, o 
documento, o fato. 

E' o que vou ler para os meus dignos colegas. 
Para melhor fazê-Io, pingo o veneno antes do 

antidoto. Leio o ofício que, depois dos 
acontecimentos, dirigiu Vice-Governador ao 
Governador do Estado: (lê) 

''Teresina, 17 de outubro de 1947. 
Exmo. Sr.Governador do Estado. 
Tenho a honra de comunicar a V. Ex.ª que, 

tendo a Polícia se mostrado impotente para manter a 
ordem nas galerias da Assembléia e garantir o livre 
funcionamento do Poder Legislativo, como dos fatos 
que são do domínio público, as bancadas do Partido 
Social Democrático e do Partido Social 
Trabalhista...." 

A bancada do Partido Social Trabalhista –  
abro um parentes para esclarecer – é 
composta de um único representante, já expulso, do 
Partido Trabalhista Brasileiro, por que foi 
eleito (Risos). 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Êle não foi 
expulso do Partido Trabalhista, porque êste Partido 
não têm votos. Fez-se eleger pela, legenda do 
Partido Trabalhista, mas o eleitorado é dêle, e não 
do Partido. As próximas eleições vão demonstrar, o 
que estou afirmando. 

O SR. MATHIAS OLYMPIO: – Mas o fato é 
que foi expulso. 

O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – Foi expulso 
do Partido Trabalhista Brasileiro. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Mas o Partido 
Trabalhista não tinha autoridade para expulsá-lo, 
porque, repito, o eleitorado é dêle. Essa 
expulsão representa uma fantasia por- 
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que aquele Partido não tem votos. Seria o mesmo 
que o Partido expulsar alguém do Maranhão. 

O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – O 
representante do Partido Trabalhista, —.eu o afirmo 
sob minha palavra, – foi eleito, não pelos seus votos, 
mas pela legenda do Partido Trabalhista Brasileiro. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Mas, com os 
votos do eleitorado dêsse representante do povo. 

O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – ...pois não 
obteve os votos suficientes a atingir o coeficiente 
eleitoral. Foi, por conseguinte, eleito pela legenda do 
Partido, a no pelos votos de que, pessoalmente, 
dispunha. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Pelos votos 
pessoais, em Parnaíba. 

O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – Foi eleito 
pela legenda, e tendo sido expulso do Partido, a 
conseqüência é que o Partido Trabalhista Brasileiro 
ficou sem representação. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – Aliás, a tese do 
nobre Senador aparteante está em contradição com 
a do projeto Ivo d'Aquino. 

O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – Vou 
prosseguir na leitura. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – V. Ex.ª disse 
que o, deputado trabalhista, que rompeu com o 
partido, não tem eleitorado próprio. E, se renunciei 
eu, no Maranhão, renunciei à cadeira de deputado, 
para mostrar aos que me acusavam de ter saído do 
partido, ou de o ter traída, que tinha eleitorado 
próprio. E se renunciei a cadeira de deputado, não 
quer isso dizer que os demais representantes sejam 
obrigados a proceder do mesmo modo. 

O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – V. Ex.ª fala 
com autoridade. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – E' o caso do 
Piauí. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Tendo 
abandonado o Partido, provei, nas urnas, em 19 de 
janeiro, que tinha eleitorado. 

O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – V. Ex.ª fala 
com autoridade e apresenta o exemplo de sua digna 
atitude; mas êsse exemplo, como é dado 
reconhecer, não foi seguido pelo deputado eleito 
pelo, Partido Trabalhista Brasileiro, no meu Estado. 

O SR. VICTORINO FREIRE: — V. 
Excelências acharam legal a atitude do deputado do 
PSD., no Piauí, quando votou contra o seu Partido. 

O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – Podia votar. 
O SR. VICTORINO FREIRE: — Vossas 

Excelências entenderam que a atitude dêsse 
deputado era digna, inclusive o meu nobre amigo 
Senador Joaquim Pires. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – E' possivel, 
porque não sustentamos que o deputado é 
representante do partido que o elegeu. Não estamos 
em contração. Essa é outra tese. 

O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – O deputado 
não é instrumento do partido, tem consciência. Aliás, 
a matéria em votação era constitucional. 

Sr. Presidente, continuo a leitura. 
O SR. VICTORINO FREIRE: – O 

representante do Partido Trabalhista saiu e o do P. 
S. D. deve renunciar ao mandato. 

O SR RIBEIRO GONÇALVES: – (Lendo): 
"...coligadas, representando a maioria daquela 

Casa, deliberaram não mais comparecer à 
Assembléia Legislativa, que permanecerá fechada, 
deliberação que me pareceu justa e consentânea 
com a situação e que levei ao conhecimento dos 
Altos Poderes da República. 

Sirvo-se do ensejo para renovar a V. Ex.ª os 
protestos do meu alto aprêço e especial 
consideração – Saudações. — Oswaldo da Costa e 
Silva – Vice-Governador do Estado e Presidente da 
Assembléia Legislativa". 

Vou, agora, ler a resposta: 
"Exmo, Sr. Dr. Oswaldo da Costa e Silva, 

Presidente da Assembléia Legislativa. 
Acusando o recebimento do ofício de. V. Ex.ª, 

de nº 204, de hoje datado, manifesto, antes de tudo, 
minha estranheza e meu solene protesto pela atitude 
tomada por v. Ex.ª, mandando fechar a Assembléia 
Legismlativa, sob a falsa alegação de que a Polícia 
do Estado não tem fôrça suficiente para manter a 
ordem nas galerias da mesma Assembléia e, em 
conseqüência, para garantir o livre ,funcionamento 
do Poder Legislativo". 

O SR. BERNARDES FILHO: – V. Ex.ª permite 
um aparte? 

O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – Com todo o 
prazer. 
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O SR. BERNARDES FILHO: – Não parece a 
Ex.ª que a Assembléia Estadual, não obstante, 
poderia reunir-se? 

O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – E' claro. 
O SR. BERNARDES FILHO: – E devia reunir-

se. 
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – Era 

obrigação constitucional. 
O SR. BERNARDES FILHO: – A ausência do 

Presidente não impedia que a Assembléia se 
reunisse. 

O SR. CARLOS PRESTES: – Nem da 
maioria. 

O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – (Lendo): 
"E' excusado dizer a V. Ex.ª que a ordem no 

interior da Assembléia é assegurada e mantida por 
V. Ex.ª, como sua atribuição exclusiva, e certo e 
incontestável a que tenho atendido, prontamente, a 
tôdas as solicitações que me têm sido feitas no 
sentido de pôr à disposição dessa Presidência 
elementos da Polícia Civil ou Militar, suficientes para 
fazer valer as decisões de V. Ex.ª, no tocante à 
manutenção da ordem nas galerias. 

Em data de ontem, 16 do corrente, cêrca das 16 e 
meia horas, V. Ex.ª, pelo telefone; solicitou-me recinto, 
da Assembléia, que, Segundo afirmativa de V. Ex.ª, se 
encontrava perturbada pela manifestação das galerias. 

Em atenção à pessoa de V. Ex.ª, e em 
acatamento à sua autoridade, recomendei, 
imediatamente, ao Dr. Chefe de Polícia e Coronel 
Comandante Geral da Polícia Militar que fôssem 
entender-se pessoalmente com V. Ex.ª. 

Chamo a. atenção da Casa para o zêlo com 
que se desempenha de suas altas funções de 
Governador do Estado, o Sr, José da Rocha. 
Furtado. (Le). 

"E isso foi feito, e as galerias foram evacuadas 
pela Polícia Civil e Militar, de ordem de V. Ex.ª, na 
presença de ambos as autoridades, acima 
mencionadas. 

Devo acentuar a V. Ex.ª que a Polícia do 
Estado se encontra devidamente aparelhada 
pare manter a ordem onde se fizer 
 

necessário, e disso V. Ex.ª tem pleno conhecimento. 
Assim, é extremamente condenável a atitude 

de V. Ex.ª, valendo-se de fato de somemos 
importância para pertubar. a vida política do Estado. 

Saudações. – José da Rocha Furtado, 
Governador do Estado Ninguém ignora que os 
fatos que ocorrem no Piauí, e, mesmo, os que lá 
não se passam, e, apenas, existem na fantasia 
dos que os desejariam reais, são dados, 
imediatamente, ao conhecimento do Ministro da 
Justiça, pelos nossos adversários. A êsse titular, 
para esclarecimento e como ato de comezinha 
previsão, foi dirigido, pelo Governador, o seguinte 
telegrama: 

"Senhor Ministro da Justiça. 
Tenho honra levar conhecimento V. Exª que 

fui surpreendido, hoje, com recebimento oficio 
Presidente Assembléia. Legislativa, qual me 
comunicava haver fechado e conseqüentemente 
suspendido trabalhos referida Assembléia, sob 
alegação Polícia não dispõe de fôrça garantir Poder 
Legislativo. Informo V. Ex.ª nenhum fato ocorreu 
justificasse tal afirmação. Reina absoluta ordem 
Capital todo Estado e Poder Legislativo sempre 
recebeu do meu Govêrno tôdas as atenções e 
garantias. Respeitosas saudações. José Governador 
do Estado Piauí" 

A Polícia Civil e a Policia Militar distribuíram, 
também, a seguinte "nota", sôbre as ocorrências. 

"Tendo o Senhor Presidente da 
Assembléia Legislativa dirigido, em data 
de hoje, oficio ao Exmo. Sr. Dr. Governador do 
Estado em que considerou a Polícia 
Civil e a Polícia Militar impotentes para 
manter a ordem do recinto daquela 
Assembléia, o Sr. Doutor Chefe de Polícia, 
e o Sr. Coronel Comandante Geral da Polícia 
Militar..." 

Que, aliás, é um brioso oficial do Exército 
Brasileiro. 

...estranhando tal afirmação do Exmo. Sr. 
Presidente da Assembléia, declaram de 
público que tanto a Polícia Civil como a 
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Polícia Militar estão devidamente aparelhadas para 
manter a ordem em qualquer. lugar onde seja ela 
pertubada. 

As solicitações feitas pela Presidência da 
Assembléia Legislativa ao Govêrno do Estado, no 
tocante ao policiamento interno, da referida 
Assembléia, sempre foram atendidas com a maior 
presteza, e, sob as ordens do Presidente da Casa, 
tanto os elementos da Policia Civil como os da 
Policia Militar nunca deixaram de cumprir ditas 
ordens e com eficiência. Terezina, 17 de outubro de 
1947. Asa.) . Cel, Roberto de Carvalho – Cel. 
Manuel da Paz Costa Araújo". 

O SR. ARTHUR SANTOS: – V. Ex.ª dá 
licença para um aparte? (Assentimento do orador) – 
Aliás, seria um caso inédito o de o próprio Govêrno 
promover. desordens e incentivar tumultos. São 
dessas acusações que caem pela base. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – E' até 
irrisório dizer que, dentro de uma pequena 
Assembléia, a Polícia não pode conter as galerias. 

O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – Vou, 
depois, dar ao Senado as razões que me explicam o 
gesto do Vice-Governador do Estado. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Aliás, falhou 
o plano do impeachment, que os jornais já 
anunciavam. 

O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – De igual 
forma, Sr. Presidente, a bancada udenista, embora 
desfalcada, no momento, telegrafou ao Sr. Ministro 
da Justiça, e os esclarecimentos são maiores neste 
telegrama: 

"Exmo. Sr. Ministro da Justiça –  Rio de 
Janeiro – D. F. 

Quando chegamos hoje à Câmara Estadual para 
tomar parte discussão lei orçamentária, encontramos, 
com surpresa,edifício respectivo fechado por 
determinação Vice-Governador, que, 
inconstitucionalmente, exerce função Presidente nossa 
Assembléia, sem qualquer motivo justo, com intuito 
exclusivo provocar Intervenção federal. Transmitimos 
àquele Presidente seguinte telegrama: "Estranhando 
esteja Assembléia Legislativa fechada por determinação 
de V. Ex.ª a nossa revelia e sem qualquer 
 

motivo justo, por mero espírito de extremado 
facciosismo, desrespeitando artigo 63, parágrafo 2°, 
nosso Regimento interno, protestamos contra êsse 
ato ilegal de V. Ex.ª cujo objetivo único é provocar 
intervenção federal. 

Solicitamos, na forma do Regimento, o 
prosseguimento dos trabalhos da Casa, sem 
demora, a fim de serem votados orçamento e lei 
fixação da Polícia Militar, de vez prazo terminará 21 
corrente mês. 

O SR. MATHIAS OLYMPIO: – Isto, é o que 
êles não queriam; votar o orçamento. 

O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – 
Perfeitamente. 

(Lendo): 
Esclarecemos V. Ex. ª durante sessão 

Câmara, ontem, quando deputado udenista 
analisava situação precária escolas primárias interior 
Estado, contra as quais Comissão Finanças, 
composta 5 deputados pessedistas e apenas 1 
udenista... 

Veja V. Ex.ª, Sr. Presidente, como são 
organizadas as comissões na Assembléia do meu 
Estado, com absoluto desprézo dos mandamentos 
constitucionais. 

(Lendo): 
“...tentava reduzir, no próximo orçamento, as 

verbas necessárias desenvolvimento instrução 
primária, pois que até escolas existentes seriam 
reduzidas em cêrca 422, galerias se limitaram 
aplaudir o que determinou Presidente Assembléia, 
injustificadamente suspender sessão, solicitar 
providências ao Sr. Governador Estado, que, numa 
demonstração de cavalheirismo . e apreço ao 
Presidente do Legislativo, ordenou Dr. Chefe Polícia 
e Coronel Comandante Geral Fõrça 
Pública tivessem entendimento pessoal com referido 
Presidente e pusessem sua disposição todos 
elementos que solicitasse. Presidente Assembléia 
mandou evacuar galerias o que foi feito sem 
qualquer incidente, retirando-se também 
bancada udenista, por não haver razão para 
as drásticas medidas tomadas pela Presidência. 
Respeitosas saudações. Deputados 
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Joaquim Lustosa, Agenor Veloso, Hélio 
Leitão, Antenor Neiva, Aasisio Régo, António 
Assunção, Orlando Carvalho, Wencesláu de 
Sampaio, Paulo Salgado, João Carvalho, José 
Mendes, Cícero Luz, Mário Raulino". 

O SR. MATHIAS OLYMPIO: – Devo 
esclarecer V. Ex.ªque suprimiram a verba 
destinada ao ambulatório e à colônia de 
leprosos de Carpina. O ambulatório já não 
funciona e a colônia tende a ser fechada, por 
falta de verba. 

O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – Sr. 
Presidente, feitas as leituras com as quais 
antepus a verdade às fantasiosas increpações 
do Vice-Governador, do meu Estado, há de 
permitir V. Ex.ª que encerre minhas 
considerações com alguns comentários. 

O telegrama do Vice-Governador reafirma 
um intuito, e revela, define, ao mesmo tempo, 
um temperamento e uma vocação: Manifesta, 
por um lado a tendência  a provocar, por 
qualquer meio, a perturbação da ordem no 
Estado, a fim de, em conseqüência dos 
tumultos provocados, ser solicitada ilegivel 
naquela unidade federativo. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – 
Intervenção contra as galerias da Assembléia, 
não? 

O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – 
Perfeitamente. O plano foi, á bom dizer, 
arquitetado, antes mesmo, de promulgada a 
Constituição Estadual. 

Dois dias depois de instalada a 
Assembléia tais intentos começaram a 
pronunciar-se indisfarçáveis. As reclamações 
contra o Governo e contra a falta de, garantias 
surgiam impenitentes a cada instante, tantas 
vézes renovadas, quantas rebatidas. 

Na fase da renovação de eleições não 
perderam os adversários a oportunidade de se 
declarar sem garantias, e recorreram, então, à 
fórça federal. 

Queriam, com isso, – e todos nós, 
políticos, logo divisámos o propósito – 
demonstrar ao, corpo de eleitores o prestígio, o 
apóio e o amparo obtidos do Govêrno da 
República, para ver se, com a medida,' 
conseguiam trazer à rêde alguns votos mais, no 
pleito que se ia realizar. Mas, o pedido era tão 
inoportuno, tão injustificado, tão esdrúxulo, que 
foi, repetidamente, negado, quando formulado, 
diretamente, pelo Presidente da Assembléia, e, 
 

posteriormente, através da Justiça Eleitoral. 
As eleições se processaram em completa 

ordem, em ambiente da maior tranqüilidade, 
sendo que, em algumas das seções, que se 
renovaram, o próprio partido que se sentia sem 
segurança foi vitorioso. 

Depois, o então Presidente da 
Assembléia voltou, reiteradamente, e sempre 
sem a menor justificação, a reclamar garantias 
para os trabalhos constitucionais. 

Dizia ser impossível realizá-los, e insistia 
em que, para desempenhar suas funções, fôsse 
pôsto, ao que parece, à sua disposição, um 
contingente do Exército tão numeroso que lhe 
desse ensanchas de colocar, nas galerias, um 
soldado ao lado de cada assistente. 

A trama continuou a desenvolver-sé, 
dispondo-se, na própria rêde dos artigos 
constitucionais, as ciladas de vários feitios. 

Desgraçadamente, a Constituição não 
foi feita como Carta de direitos e deveres, a 
regulara a vida dos piauienses, mas como 
instrumento de fórça, com. uso do qual o 
partido, que não conseguiu, pelo voto livre, 
fazer o governador pudesse desapear 
o eleito do poder e levar à curau 
governamental quem lhes servisse aos 
manejos subalternos. 

Isso deu lugar a que um piauiense que, 
apesar de nosso adversário, nos merece o 
maior respeito, por sua dignidade – dissesse, 
não muito da tribuna a Câmara dos 
Deputados, que a constituição do Piauí não 
foi feita para servir ao Estado, mas para 
embaçar o Govêrno. 

O SR. MACHIAS OLYMPIO: – Foi feita 
sob medida. 

O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – Contra 
ás disposições que manietam a. ação 
governamental e ferem, fundo, os preceitos da 
Constituição. da República, houve recurso, que 
pende,ainda, da alta decisão do. Supremo 
Tribunal Federal. 

A maioria da Assembléia atribuise, pelas 
prescrições que introduziu na. Carta estadual, 
poderes verdadeiramente ditatoriais. Ao mesmo 
tempo – aquilate o Senado da orientação 
seguida no desempenho das altas funções 
constituintes – ao mesmo tempo que aprova, 
indiferentemente todos os atos dos 
interventores, anulava, de plano, os do 
Governador constitucional. 
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Isso diz tudo. Não seria necessário 
acrescentar mais. No entanto, a Assembléia fêz o 
inacreditável: Embora o partido dominante no 
Legislativo realmente reclamasse contra as 
derribadas de funcionários, no exercício de funções 
de confiança, resolveu incluir; no Ato das 
Disposições Transitórias, um artigo pelo. qual todos 
os prefeitos eram demitidos. 

O SR. FERNANDES TAVORA: – V. Ex.ª 
permite um aparte? (Assentimento do orador). A 
Constituição cearense fêz coisas mais engraçadas: 
criou generais de polícia (Riso), porque ordenou 
voltassem à ativa todos. os oficiais, e dispôs que 
aqueles que contassem trinta anos de serviço, 
seriam promovidos ao posto superior. Ora, os; que, 
tinham êsse tempo de serviço eram coronéis, e 
naturalmente serão os generais de polícia (Riso). 

O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – A mesma 
coisa acontece em meu Estado. Um dispositivo 
declara que o funcionário que contar mais de dez 
anos de exercício num mesmo posto, será, 
automàtícamente, promovido ao superior. 

O SR. FERNANDES TAVORA: – Mas, ainda. 
não chegaram a generais. 

O SR.FERREIRA DE SOUZA: – Basta alguém 
permanecer.dez anos no; posto de coronel; para ser 
considerado general. 

O SR. RIBEIRO GONÇALVS: – Há mais: à 
Polícia do Piauí foi conferida a atribuição técnica da 
construção de estradas de rodagens. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Vossa Ex.ª – 
poderia dizer que a leitura da Constituição, do Piauí 
daria uma boa sessão humorística em qualquer 
Câmara. 

O SR.'MATHIAS.OLYMPIO: – As seções 
humorísticas dos jornais daqui já estão glosando 
vários de seus dispositivos,  

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Considero o 
documento mais divertido que tenho lido nos últimos 
tempos. 

O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – infelizmente, 
a Constituição do meu Estado não nos embaraça, 
apenas, os passos para o futuro: cobre-nos, também 
de ridículo. Pela vizinhança, ela reflete um pouco da 
Constituição do Ceará. Respondendo ao aparte do 
nobre colega, Senador Fernandes Tavora, posso 
dizer, em relação ás duas vertentes da Ibiapaba, que 
“cá e lá más fadas há”. 

O SR. FERNANDES TAVORA: – Os 
piauíenses copiaram a Constituição cearense, mas 
sublimando os pontos realmente detestáveis (Riso). 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Há, até a 
história da regulamentação recíproca de uma estrada 
de ferro, que obriga também o Ceará. 

O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – E obriga a 
União também. 

O SR. FERNANDES TAVORA: – E nos criou 
ainda mais essa dificuldade. 

O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – 
Prosseguindo, Sr. Presidente, devo dizer que a rede 
de insídias foi assim so que ocorreu agora, com o 
gesto intempestivo do Vice-Governador. Reflete êle. 
– como disse, – a tendência, a provocar, de qualquer 
jeito a intervenção no Estado, traduzindo, também, 
ao vivo, um temperamento atrabiliário. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – As sombras 
devem ser de alguns daqueles candidatos a bustos 
em praça pública de que fala a Constituição do Piauí. 

O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – Era natural 
que, com o recurso apresentado á Suprema Côrte de 
Justiça e em face das decisões conhecidas, de 
casos semelhantes do Ceará. do Rio Grande do Sul, 
e recentemente, em São Paulo, os adversários 
procurassem mudar de orientação, e, não perdendo 
ensejo para criar estôrvos maiores ao Govêrno, 
entendessem de precipitar os acontecimentos. Foi 
isso que ocorreu agora, co mo gesto intempestivo do 
Vice-Governador. 

Reflete êle, – como disse, – a tendência a 
provocar, de qualquer jeito a intervenção no Estado, 
traduzindo também, ao vivo, um temperamento 
atrabiliário. 

Por iniciativa própria e somente porque a 
maioria da Assembléia lhe comunicará, de caso 
pensado, que não continuaria a freqüentar as 
sessões – o Vice-Governador mandou, com a maior 
simplicidade dêste mundo, fechar as portas daquela 
Casa, suspendendo as sessões. Não há 
demonstração mais flagrante de prepotência. 

No Senado da República, é V. Ex.ª Sr. 
Presidente, testemunha de que, apesar da 
respeitabilidade da Casa, de sua tradição secular, a 
Comissão de Polícia não pode evitar que, vez por 
outra, as galerias se manifestem; não se pode 
impedir que um alucinado, há pouco tempo, 
atirasse, neste recinto, uma pedra. E V. Ex.ª, com a 
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autoridade que todos lhe reconhecemos – 
e, por isso mesmo, prezando a sobretudo – nem 
de longe pensou em suspender a sessão, nem, 
tampouco, mandou cerrar, ditatorialmente. as 
portas do Senado, deixando-nos lá fora, 
impossibilitados de cumprir os nossos deveres. 
Dá, assim, o Vice-Governador do meu Estado 
um exemplo ao País, de verdadeira insnía, 
traduzindo em manifestações de inominável 
violência. 

O SR. JOSÉ AMERICO: – V. Ex.ª me 
permite um aparte? (Assentiment do orador) – 
São essas manobras que me estão pertubando 
o funcionamento do País. O povo votou 
cumprindo seu dever, mas a política conspira 
contra o resultado das urnas; só quer anular 
mandatos de governadores, e de 
representantes do povo, por meio de 
intervenção. 

O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – Essa 
má tendência, essa falta de educação política 
sempre mereceu, com efeito da grande 
autoridade de V. Ex.ª a mais decisiva 
condenação. 

Mas, qual a razão para o açodamento do 
Vice-Governador do Estado em cerrar as portas 
da Assembléia, três dias antes do término da 
sessão legislativa? 

A Constituição Estadual, prescreve, no 
artigo 24: 

"A Assembléia 'Legislativa reunir-se-á na 
Capital do Estado, Independentemente de 
convocação, a.21 de abril de cada ano e 
funcionará até 21 de outubro, podendo haver 
prorrogação das sessões até sessenta dias". 

Ora, o Vice-Governador suspendeu as 
sessões da Assembléia no dia 17, quando seu 
encerramento deveria ocorrer amanhã, dia 21 
de outubro, conforme o preceito constitucional 
que acabo de ler. 

E' que S. Ex.ª, ao apagar dás luzes, 
desejava dar ao País – e o fez, contraditoriamente, 
um golpe de fôrça – a sensação de que se 
encontrava sem garantias. Por outra lado, queria, 
para criar transtorno maior à administração 
estadual, que o Govêrno ficasse sem o orçamento 
e sem a lei de fixação da Fôrça Militar. 

No art. 46 traça, ainda, a, Constituição: 
"Se até primeiro de setembro o Governador 

do Estado não tiver enviado à Assembléia os 
projetos de orçamento e de fixação 
 

da Polícia Militar, a Assembléia tomará 
como proposta o orçamento e a lei do ano 
anterior, 

O orçamento e a lei de fixação da Polícia 
Militar serão prorrogadas para o ,exercício 
seguinte, no caso em que a Assembléia .não 
legisle a respeito, até 21 de outubro". 

O Governador do Estado, embora a 
Constituição só tivesse sido promulgada a 22 de 
agôsto, a 1° de setembro mandou, em 
mensagem, à Assembléia Legislativa não só a 
lei de meios, para 1948, como o projeto de Lei 
de fixação da Fôrça Militar. 

Os constituintes, pela anulação dos atos 
governamentais que reduziram despesas e 
aprovação, de plano. dos atos interventoriais 
que as aumentava, criaram, indiretamente, ônus 
maior ao Tesouro estadual, e, ainda, por 
determinação direta elevaram os gastos do 
Estado, com um de quatro milhões de cruzeiros. 

O SR. FERNANDES TAVORA: – V. 
Ex.ª da licença para um aparte? 
(Assentimento do orador) – Na Constituição 
cearense, os pessedistas – quer dizer, a 
maioria – oneraram o orçamento do Estado, já 
deficitário, em mais de dez milhões de 
cruzeiros com pilhérias de generais e outras 
coisas semelhantes (Riso). 

O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – Diante 
dessa elevação de despesas, a proposta 
orçamentária indicava um deficit a cobrir, de 
mais de quatorze milhões de cruzeiros, quando 
a receita prevista se limitava a quarenta e cinco 
milhões. 

Para que o Senado possa ter uma idéia 
real da situação a que ficou reduzido meu 
Estado, basta que cite... 

O SR. PRESIDENTE: – Lembro ao nobre 
orador que a hora destinada ao expediente está 
esgotada. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Senhor 
Presidente, peço a V. Ex.ª consulte ao Senado 
sôbre se consente na prorrogação do 
expediente, pelo prazo regimental, a fim de que 
o nobre Senador Ribeiro Gonçalves possa 
prosseguia no seu discurso. 

O SR. PRESIDENTE: – Os Senhores 
Senadores que concordam com a prorrogação. 
da hora do expediente, requerida pelo Sr. 
Senador Victorino Freire, queiram permanecer 
sentados, (Pausa). 
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Está aprovada. 
Com a palavra o Sr. Senador Ribeiro 

Gonçalves, para concluir seu discurso. 
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – Muito 

agradecido ao Senado e ao nobre colega, Sr. 
Senador Victorino Freire. Para que o Senado possa 
sentir a verdadeira situação a que foi reduzido meu 
Estado basta citar que a previsão da receita do 
próximo ano não pode ser, de forma alguma, 
encarada com otimismo, por isso que nós os 
piauienses enfrentamos, nesta hora, talvez a crise 
maior da nossa história, com a queda brusca e 
acentuadíssima do preço dos nossos produtos 
exportáveis. 

Tudo leva a crer que não possamos arrecadar, 
no exercício próximo, o mesmo montante a que se 
elevarão as rendas dêste ano. Por sua vez a 
previsão para o exercício corrente, não vai além de 
Cr$ 45.000.000,00, enquanto a despesa se aproxima 
da casa de Cr$ 60.000.000,00. 

SR. FERNANDES TAVORA: – No Ceará 
estamos muito mais adiantados. A receita é de Cr$ 
70.000.000,00 e, entretanto, o orçamento de sua 
despesa chega a cento e trinta e tantos milhões. 

SR. VICTORINO FREIRE: – Já é um consôlo. 
SR. FERNANDES TAVORA: – Se desgraça é 

consôlo, então estamos consolados. 
SR. RIBEIRO GONÇALVES: – Infelizmente 

não devemos estar. 
SR. VICTORINO FREIRE: – O consôlo não é 

para o Estado de V. Ex.ª, mas para o do Piauí, onde 
o deficit é muito menor. 

O SR. FERNANDES TAVORA: O Ceará tem 
mais ou menos a mesma vitalidade econômica que o 
Piaui, de vez que os produtos de exportação se 
assemelham. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Sofrem das 
mesmas dificuldades. 

O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – A despesa 
do Estado, Sr. Presidente, variou, em pessoal, nos 
dois últimos anos, ou por outra, entre 1947 e a 
previsão de 1943 de Cr$ 33.000.000,00 para Cr$ 
36.000.000,00. 

Atente bem o Senado para essas cifras. 
Enquanto numa arrecadação de  

Cr$ 52.000.000,00, em 1948, gastamos  
Cr$ 32.000.000,00 com pessoal, presen- 
 

temente, em virtude da munificência da Assembléia, 
para uma receita prevista de 45 milhões de 
cruzeiros, teremos de gastar, com pessoal, 36 
milhões. Restarão, apenas, 9 milhões, não para 
aplicar em obras reprodutivas, mas para comprar 
artigos de expediente, a fim de que os funcionários 
possam exercer suas funções burocráticas. 

A Constituição Estadual, também diz o seu art. 
175: 

"Não se criará ao Tesouro do Estado, nem ao 
do Município, nenhum encargo sem atribuição de 
recursos suficientes para seu custeio". 

Ora, a maioria da Assembléia Legislativa, que, 
como Constituinte, havia elevado tão grandemente 
os gastos estaduais, estava na obrigação, em 
observância a dispostitivo constitucional, de dar ao 
Estado os meios de cobrir a despesa. Naturalmente 
o processo de fugir à conjuntura consistiu em deixar 
de votar o orçamento, cujo projeto lhe fôra 
apresentado na época justa, portanto com bastante 
tempo de ser aprovado. E tanto é isso verdade que, 
logo promulgada a Constituição, entrou a Assembléia 
em férias de quinze ou vinte dias. 

Sr. Presidente, encerrando minhas 
considerações, para não mais fatigar a atenção dos 
nobres colegas que me ouvem (não apoiados), 
aproveito a oportunidade para denunciar, do alto da 
tribuna do Senado da República, a trama de insídias 
que se está urdindo no meu Estado e pela qual 
caminham os ambiciosos do poder, no 
desvairamento que os cega, como em senda de 
crime, na mais condenável das premeditações, 
preparando o golpe que desejam desferir contra a 
autonomia estadual. 

Quero, ainda, chamar a atenção do ilustre  
Sr. Presidente da República, para a uso imoderado 
que do seu nome e da sua autoridade fazem  
os adversários, no boatejo que insuflam e  
nas informações que divulgam, á guisa de 
propaganda partidária. Não acredito, entretanto,  
que o Presidente da República, que é, acima de  
tudo o supremo magistrado da Nação, possa 
consentir, de qualquer forma, que seu nome  
honrado e sua respeitável autoridade sirvam  
de escudo aos que tramam, miseràvelmente,  
contra os mandamentos constitucionais e a 
autonomia de minha terra. 
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Aqui deixo, pois, Sr. Presidente, o meu 
protesto indignado, contra o ato intempestivo, ilegal e 
arbitrário do Vice-Governador piauiense. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – V. Ex.ª mesmo 
está declarando que com o Vice-Governador está a 
maioria da Assembléia, motivo por que o Sr. 
Presidente da República só pode estar 
completamente alheio a tudo. 

O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – Tornei claro 
que considerava o Sr. Presidente da República 
alheio ao fato. 

Era o que pretendia dizer. (Muito bem, muito 
bem. Palmas). 

O SR. ETELVINO LINS (pela ordem): – Sr. 
Presidente, requeiro a V. Ex.ª dispensa de interstício 
e de publicação dos pareceres das Comissões de 
Constituição e Justiça e de Fôrças Armadas, a fim de 
que a proposição nº 189, de 1947, entre na ordem do 
dia de amanhã. A proposição especifica, por fôrça do 
parágrafo 2º do art. 28 da Constituição, os 
municípios considerados como base de excepcional 
importância para a defesa externa do País. 

O SR. PRESIDENTE: – O requerimento 
independe de apoiamento, e de discussão. 

O SR. CARLOS PRESTES (para encaminhar 
a votação): – Sr. Presidente, é solicitada dispensa 
de interstício para o projeto de lei relativo aos 
municípios considerados militares. 

O assunto foi debatido nesta Casa, quando do 
meu pedido de informações ao Govêrno. A matéria 
é, sem dúvida da maior gravidade, exige grande 
ponderação e minuncioso exame por parte do 
Senado. São dezoito dos mais importantes 
municípios brasileiros inclusive sete cidades, capitais 
de Estados, que passam, por fôrça de lei, a ser 
denominados bases militares de excepcional 
importância. 

Julgo Sr. Presidente, de todo injustificável a 
precipitação na votação desse projeto. 

Por êsse motivo, voto contra o requerimento, 
na expectativa de que o, Senado saberá 
compreender a gravidade do passo a dar na votação 
do projeto. 

O SR. PRESIDENTE: – Os Srs. que aprovam 
o requerimento solicitando dispensa de interstício e 
de publicação dos pareceres sôbre a proposi- 

ção da Câmara dos Deputados nº 189 queiram 
permanecer sentados. (Pausa). 

Está aprovado. 
O projeto será incluído na ordem do dia da 

sessão de amanhã. 
Comparecem mais os Senhores Senadores: 
Alfredo Neves. 
Durval Cruz. 
Aloysio de Carvalho. 
Joaquim Pires. 
Pereira Pinto. 
Filinto Müller. 
Carlos Saboya (7). 
Deixam de comparecer os Senhores 

Senadores: 
Clodomir Cardoso. 
Vergniaud Wanderley. 
Novaes Filho. 
Walter Franco. 
Levindo Coelho. 
Bernardes Filho. 
Roberto Simonsen. 
Dario Cardoso. 
Pedro Ludovico. 
Alfredo Nasser. 
Roberto Glasser (12). 

 
ORDEM DO DIA 

 
E', sem debate, aprovado, em 1ª discussão, o 

seguinte: 
 

PROJETO 
 

Nº 17, de 1947 
 

Art. 1º Ficam assim redigidos o artigo 271 e 
seus parágrafos do Código de Processo Civil: 

Art. 271. Encerrado o debate, o juiz proferirá a 
sentença. 

§ 1º Se não se julgar habilitado a decidir a 
causa, designará, desde logo, outra audiência, que 
se realizará dentro de dez dias, a fim de publicar a 
sentença. 

§ 2º Decorrido o prazo legal para a sentença e 
se esta não fôr publicada na audiência designada, 
pederá o juiz a competência para julgar o feito. 

§ 3º A nova audiência de instrução e 
julgamento será designada ex-officio dentro de 
quarenta e oito (48) horas pelo juiz competente a 
quem fôr o processo distribuído ou encaminhado. 

§ 4º O juiz que por mais de uma vez perder a 
competência para julgar o feito, por motivo constante 
do parágrafo segundo, não poderá ser incluído em 
lista de merecimento para 
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promoção à instância superior, na primeira vaga que 
ocorrer. 

Art. 2º Revogam-se as disposições em 
contrário. 

O SR. PRESIDENTE: – O projeto fica 
aguardando interstício para a 2ª discussão. 

E' aprovada, sem debate, em discussão única; 
a: 
 

PROPOSIÇÃO 
 

Nº 96, de 1947 
 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º E' o Poder Executivo autorizado a abrir, 

pelo Ministério da Agricultura, o crédito especial de 
Cr$ 3.000;000,00 (três milhões de cruzeiros), para 
atender às despesas com à execução do programa 
de colonização e aproveitamento da Baixada 
Fluminense. 

Art. 2º Revogam-se as disposições em 
contrário. 

O SR. PRESIDENTE: – A proposição vai à 
sanção. 

O SR. PRESIDENTE: – Continuação da 
discussão única da proposição nº 104, de 1947, que 
isenta de direitos de importação e de mais taxas 
aduaneiras, quadros que figuram na Exposição 
Canadense de Pintura Contemporânea. (Com 
pareceres números 211 e 234, das Comissões de 
Finanças e de Educação e Cultura, o primeiro 
contrário e o segundo favorável à medida). 

O SR. MELLO VIANNA (*): – Senhor 
Presidente, pedi a palavra para deixar consignado 
meu pronunciamento favorável à isenção, 
acompanhando, assim, o voto vencido do nobre 
Senador Cícero de Vasconcellos. Faço-o, em 
primeiro lugar porque se trata de interessante 
manifestação de cultura proporcionada ao nosso 
País e, além disso, de ato de cortezia para com a 
Embaixada de país amigo, que sempre nos 
demonstra o desejo de desenvolvimento do 
intercâmbio cultural brasileiro-canadense. 

E', também, homenagem ao Senhor Jean 
Désy, ilustre embaixador que, chegando ao Brasil, 
logo dois ou três meses depois proferiu discursos em 
português, de improviso, demonstrando, assim, seu 
grande interêsse e amor pela nossa terra. 
 
__________________ 
(*) Não foi revisto pelo orador. 

S. Ex.ª percorreu o interior do Brasil e, em 
diversas localidades, teve sempre oportunidade de 
testemunhar conhecimento profundo da nossa gente, 
dos nossos grandes vultos e das nossas coisas. 
Cogita-se, pois, de homenagem à cultura canadense, 
do mesmo passo que da sua difusão no Brasil e de 
uma prova de nossa admiração por êsse povo e pela 
atuação do seu embaixador no Brasil. 

Eis os motivos que me levam a deixar 
consignadas em ata as razões do meu voto, acorde 
com os pontos de vista do nobre Senador Cícero de 
Vasconcelos e a favor da isenção solicitado pelo 
Govêrno. 

Naturalmente, Sr. Ex.ª interpretou o mesmo 
sentimento aqui manifestado por intermédio do Sr. 
Ministro das Relações Exteriores. E' um ato de 
cortezia que não acarreta para o Brasil grande 
prejuízo. 

O precedente não me interessa, porque julgo 
os atos pelo que valem e não poderia levá-lo em 
conta para aplicá-lo a caso tão dessemelhante. O 
receio manifestado pela ilustre Comissão não 
provoca em meu espírito movimento contrário ao 
projeto. 

Aceito, pois, as conclusões do voto vencido do 
Senador Cícero de Vasconcelos. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem; muito 
bem). 

O SR. ANDRADE RAMOS (*): – Sr. 
Presidente, o nobre relator da Comissão de Finanças 
manifestou-se favorável à isenção da taxa aduaneira, 
por se tratar de um pedido, transmitido em 
mensagem do Sr. Presidente da República, 
provocado por um estudo do Ministério das Relações 
Exteriores, em relação a pedido de isenção de 
direitos aduaneiros, feito pela Missão Diplomática 
Canadense. 

O fato material da isenção, tratando-se de 
objetos de arte, parece encontrar apôio mesmo nas 
tarifas aduaneiras, pois que os quadros foram 
importados pela Missão Diplomática Canadense, 
com o objetivo, segundo declarou, de desenvolver o 
espírito cultural e de arte entre o Canadá e o Brasil, 
tendo em vista que, no Canadá, em casos 
semelhantes, esses objetos gozam de isenção. 

Diante disso o Govêrno dirigiu  
uma mensagem à Câmara dos Deputados.  
A Câmara formulou a proposição e 
 
__________________ 
(*) Não foi revisto pelo orador. 
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aprovou-a. Vindo ao Senado, ela foi a Comissão de 
Finanças. Esta manifestou-se unanimemente a favor, 
tendo em consideração a justificativa apresentada na 
mensagem. 

Sem querer entrar nos detalhes que levaram a 
Comissão de Educação e Cultura, por sua maioria, a 
se manifestar contrária, acredito que o Senado bem 
fará, dando aprovação ao voto em separado do 
ilustre Senador Cícero de Vasconcelos. 

Nêste sentido é o meu voto (Muito bem). 
O SR. APOLONIO SALES (*): – Sr. 

Presidente, estava ausente à reunião da Comissão 
de Finanças, quando se votou o parecer do Sr. 
Senador Santos Neves, favorável à concessão da 
isenção de direitos a êsses quadros, importados para 
uma exposição de arte canadense, promovida pela 
embaixada do Canadá e que aqui foram vendidos. 

Como não estava presente, não votei; mas 
devo dizer que sou favorável ao parecer do Sr. 
Senador Santos Neves, concedendo a isenção de 
taxas a êsses quadros, aqui chegados através da 
embaixada do Canadá que, promovendo o certame, 
quis favorecer o intercâmbio cultural entre os dois 
povos. (Muito bem). 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI (*): – Sr. 
Presidente, relator, que fui, do projeto na Comissão 
de Educação e cultura, quero justificar em plenário o 
porque da minha atitude. 

Subscrevo integralmente o respeito, traduzido 
pelo ilustre Senador Mello Vianna, ao grande  
país amigo, o Canadá. Respeito também os 
argumentos, proferidos na Comissão de Finanças e 
pelo primeiro relator na Comissão de Educação e 
Cultura. 

Mas, o que não vejo é como se possa 
envolver, de qualquer maneira a nossa decisão com 
a amizade que votamos ao grande país. 

Os quadros em apreço foram importados o 
Canadá para o Brasil, a fim de serem expostos na 
nossa Capital para efeito de maior entrelaçamento 
cultural entre o Canadá e o Brasil. Reconhecendo 
finalidade tão nobre não compreendo, repito, como 
se possa ver em nosso parecer qualquer acinte, por 
mais leve e longinquo que seja, ao Sr. Embaixador 
do Canadá ou à sua grande Pátria. 
 
__________________ 
(*) Não foi revisto pelo orador. 

SR. ANDRADE RAMOS: – V. Ex.ª dá licença 
para um aparte? (Assentimento do orador). V. Ex.ª 
deve considerar que a Missão Diplomática solicitou 
isenção; o Ministro do Exterior fez o inquérito; o 
Govêrno dirigiu mensagem à Câmara que elaborou o 
projeto. Se o Senado rejeitar o projeto da Câmara, a 
Missão Diplomática do Canadá terá que pagar 
direitos na importância de 32 mil cruzeiros. 

SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Não é a 
Missão que deve pagar êsses direitos, e, sim, os 
particulares, que compraram os quadros. 

SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Se êsses 
quadros ficassem, na Embaixada para enriquecer o 
seu palacete, estaria bem. 

O SR. BERNARDES FILHO: – Então, não 
seria necessária a isenção. 

SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Admitamos 
que a isenção seja concedida. Mas os quadros que 
forem objeto de comércio, não podem ficar isentos. 

O SR. ANDRADE RAMOS: – Quem vende? E' 
a Embaixada. 

O SR. CARLOS PRESTES: – V. Ex.ª não 
igonora, de certo, que os artistas, quando expõem 
suas obras noutros países, geralmente vendem os 
seus quadros, e a isenção é simplesmente para 
tornar mais fácil e possível essa venda. 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Não quero 
contradizer o nobre Senador, sôbre se existe essa 
legislação aduaneira em outros países, mas, no 
nosso, ela é claríssima; rigorosíssima. Êsses 
quadros que aí entraram tiveram essa permissão, 
porém, condicionada ao pagamento do impôsto 
aduaneiro. 

O SR. BERNARDES FILHO: – Por isso 
mesmo é que se concede a isenção. 

SR. MELLO VIANNA: – E' por essa razão. 
SR. ANDRADE RAMOS: – Se a missão 

diplomática do Canadá não tivesse pedido a isenção, 
V. Ex.ª, teria razão. 

SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Mas êsses 
quadros, como disse há pouco, foram objetos de 
comércio, foram vendidos a particulares e 
certamente a estes particulares é que cabe o 
pagamento dos direitos aduaneiros, e, não à 
Embaixada. 

O SR. MELLO VIANNA: – Por que? 
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Se o 

particular compra os quadros no nosso 
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País, por que razão irá pagar direitos aduaneiros? 

O SR. MELLO VIANNA: – Apoiado. E quem 
encaminhou o pedido foi o Ministério do Exterior. 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Ao particular 
cabe pagar os direitos. Posso informar aos nobres 
colegas sôbre o caso dos militares, que vêm da 
América e trazem automóveis para seu uso. Êles ficam 
isentos do pagamento de direitos aduaneiros, 
continuando os autos em sua propriedade; mas se os 
vendem, o contrôle da Alfândega e do Ministério da 
Guerra os obrigam ao pagamento dos direitos 
aduaneiros. 

O SR. ANDRADE RAMOS: – O caso é diverso. 
O SR. MELLO VIANNA: – V. Ex.ª há de permitir 

que não aceite aquilo que julgo não estar certo. 
O SR. ANDRADE RAMOS: – Não pode estar 

certo. 
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Peço perdão 

ao nobre colega, mas estou respondendo ao aparte do 
Sr. Senador Mello Vianna. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Paga direitos 
aduaneiros, porque os quadros estão incorporados aos 
artigos sujeitos ao impôsto alfandegário. Por isso é que 
é necessário conceder- se a isenção. 

O SR. MATHIAS OLYMPIO: – Os objetos de 
arte não estão isentos dêste impôsto? 

O FRANCISCO GALLOTTI: – Os quadros 
entraram no País com a condição de serem expostos. 
Se forem vendidos, deverão pagar impôsto aduaneiro. 

O SR. MELLO VIANNA: – O nobre orador 
permite um aparte? 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Com todo o 
prazer. 

O SR. MELLO VIANNA: - Não aceito a 
argumentação, porque, quando V. Ex.ª compra um 
objeto, não tem de que cogitar se já pagou impôsto na 
Alfândega. 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: –  
Porque, presumidamente, já estão pagos. No  
caso em foco, porém, existe a isenção de direitos  
para os quadros que entraram no País com a  
condição de tornarem ao exterior. Sendo vendidos, há 
a obrigatoriedade de pagamento do impôsto 
aduaneiro. 

O SR. MELLO VIANNA: – Não para  
mim, que sou comprador, e não te- 
 

nho conhecimento dessa restrição. Ninguém, pela lei, 
pode compelir-me a pagar objeto dentro do País. 

O SR. FRANCICCO GALLOTTI: – Êsses quadros 
foram retirados da Alfândega mediante assinatura de um 
têrmo, obrigando-se o destinatário, que era a Embaixada, 
em prazo fixado, a fazê-los voltar ao Canadá, ou, se 
vendidos, a entrar com o pagamento dos direitos 
aduaneiros. 

O SR. MELLO VIANNA: –  Mas a Embaixada 
pediu isenção justamente do pagamento dêsses direitos. 

O SR. BERNARDES FILHO: – Para que foi, 
então, que a Embaixada do Canadá pediu isenção? 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Mas a 
Embaixada quer fazer comércio com objetos que não nos 
trouxe para êsse fim. 

O SR. ANDRADE RAMOS: – Não é o caso. 
Trouxe-os como documentos de cultura. Nêste caráter, 
foram expostos. 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Sr. Presidente; 
fala a experiência de quem tem vivido nos portos e sabe 
que brecha é essa para a ocorrência de abusos. 

O SR. BERNARDES FILHO: – O caso é 
excepcional. 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Não digo que 
seja êsse o caso, mas defendo o meu ponto de vista... 

O SR. MELLO VIANNA: – Muita respeitável. 
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – ...com toda a 

veemência, porque conheço de perto o assunto. 
O Sr. Presidente, sou contrário a essa isenção 

pelos motivos que acabei de expor. (Muito bem; muito 
bem). 

O SR. CARLOS PRESTES (*) : – Sr. Presidente, 
lamento não poder acompanhar o parecer da Comissão 
de Educação e Cultura. 

Conheço casos concretos de artistas que, 
enviando seus quadros ou suas obras de arte, através da 
Embaixada de seus países, são obrigados, sòmente, a 
pagar despesas inevitáveis à própria exposição, a vender 
as suas produções. Isso é comum e conheço no mundo 
inteiro. 

Realizando a exposição, os quadros são  
vendidos. Havendo a ação intermediária da  
Embaixada, nêste caso a Embaixada a quem paga os 
 
__________________ 
(*) Não foi revisto pelo orador. 
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impostos, coisa que de forma alguma se me afigura justa 
para as boas relações culturais entre os povos. O nosso 
ato representa realmente um favor para a elevação do 
nível cultural do nosso País, ao mesmo tempo que um 
gesto de fraternidade com o povo canadense. 

Pelos motivos expostos, Sr. Presidente, voto a favor 
do projeto. (Muito bem). 

O SR. BERNARDES FILHO (*): – Sr. Presidente, 
desejo, apenas, fazer reparo a uma declaração do meu 
nobre colega, Sr. Senador Francisco Gallotti. 

Também, eu, como todo o Senado receio os 
abusos. Mas a verdade é que êsse projeto origina-se de 
mensagem do Poder Executivo e se refere à importação 
feita por intermédio de uma embaixada, não sendo, 
portanto, possível admitir-se a existência de abuso. Trata-
se, repito, de importação feita por uma representação 
diplomática estrangeira no País. 

O SR. SALGADO FIIHO: – Sobretudo tratando-se 
do Embaixador Jean Desy um verdadeiro amigo do Brasil. 

O SR. BERNARDES FILHO: – V. Ex.ª diz bem. 
O SR. SALGADO FILHO: – Ao despedir-se do 

Brasil, emocionado, disse o Embaixador que lamentava ter 
de ausentar-se para cumprir outra missão que lhe foi 
atribuída. 

O SR. BERNARDES FILHO: – A sua estada no 
Brasil serviu enormemente para a aproximação entre o 
nosso País e o seu. (Apoiados). 

Era esta, Sr. Presidente, a declaração que pretendia 
fazer, para antecipar meu voto, que será favorável ao 
projeto. (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Não havendo mais quem 
peça a palavra, declaro encerrada a discussão. 

Os Senhores Senadores que aprovam a proposição 
queiram permanecer sentados. (Pausa). 

E' aprovada a seguinte: 
 

PROPOSIÇÃO 
 

Nº 104, de 1947 
 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º E' concedida isenção de direitos de 

importação a demais taxas 
 
__________________ 
(*) Não foi revisto pelo orador. 

aduaneiras para trinta e dois (32) quadros que  
figuram na Exposição Canadense de Pintura 
Contemporânea realizada nesta Capital sob os 
auspícios da Embaixada do Canadá. 

Art. 2º Revogam-se as disposições em  
contrário. 

O SR. PRESIDENTE: – A proposição vai à 
sanção. 

Discussão única da proposição número  
118, de 1947, que concede isenção de direitos  
a demais taxas aduaneiras para material importado 
pelas prefeituras de São Sepê, São Gabriel, São  
Luiz, Quaraí e do Distrito Federal. (Com paracer 
favorável nº 230 da Comissão de Finanças). 

O SR. ARTHUR SANTOS. (pela ordem): –  
Sr. Presidente, verifico do avulso, que dele só consta  
o parecer da Comissão de Finanças. Há  
também parecer contrário da Comissão de 
Constituição e Justiça, sôbre esta matéria, de que eu 
sou Relator. 

Portanto, peço a V. Ex.ª que seja adiada a 
discussão da proposição número 118, a fim de ser 
publicado o parecer em questão. 

O SR. PRESIDENTE: – Realmente, o avulso 
está incompleto. Há o parecer da Comissão de 
Finanças e o da Comissão de Constituição e Justiça, 
de que foi relator o Sr. Senador Arthur Santos.  
Nestas condições a proposição não pode ser 
submetida à discussão, e a retiro da ordem do dia. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA (*) (pela ordem): 
– Sr. Presidente era minha intenção requerer  
o adiamento do debate dessa proposição, tal como  
se fêz em relação ao projeto anterior. Trata-se 
daquêles já conhecidos casos do artigo 31, nº 5,  
da Constituição, que não dão possibilidade à União  
de tributar bens ou serviços dos Estados ou  
dos Municípios. Consequentemente, como também 
disse aquí da última vez que tratei do assunto,  
estou autorizado pela Comissão de Finanças  
a prosseguir nos entendimentos, já iniciados,  
com o Sr. Ministro da Fazenda para evitar a  
repetição de projetos dessa natureza que surgem  
em grande número, aqui e na Câmara; quando a 
 
__________________ 
(*) Não foi revisto pelo orador. 
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a exclusão tributária decorre da própria Constituição. 

Por esta razão é que, aproveitando o 
requerimento do nobre Senador Arthur Santos, em 
relação à irregularidade da publicação, quero fazer 
perdido à Mesa por que não venha a matéria a ser 
discutida, enquanto não foram terminados os 
entendimentos com o Sr. Ministro da Fazenda. Uma 
vez que o Sr. Ministro resolva, como é de esperar, 
seja cumprida a Constituição, e baixar circular aos 
seus subordinados para não cobrarem nenhum 
impôsto, razão nenhuma haverá mais para a 
iniciativa de qualquer lei, estando assim atendido o 
parecer da Comissão de Constituição e Justiça. 

Realmente, o que existe é essa situação. Pela 
Constituição, os impostos não são devidos, mas as 
alfândegas não despacham as mercadorias sem 
pagamento dos impostos. Ainda agora, o Estado do 
Rio Grande do Sul importou quinze toneladas de pó 
inseticida. Dez foram desembaraçadas e cinco 
ficaram retidas, como responsáveis pelo impôsto de 

O SR. ARTHUR SANTOS: – V. Ex.ª há de 
convir em que se trata de importação devido pelo 
Estado regularidade. 

O SR. SALGADO FILHO: – Contra a qual não 
há remédio. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Há um 
remédio: o judicial. O que não é possível, é o 
Parlamento votar lei mandando cumprir a 
Constituição. 

O SR. SALGADO FILHO: – V. Ex.ª sabe que, 
se se recorrer ao Poder Judiciário, as mercadorias 
ficarão retidas anos e anos, à espera da decisão. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – V. Ex.ª não 
desconhece que a medida necessária é de execução 
rápida. 

O SR ARTHUR SANTOS: - E' preciso que o 
Executivo cumpra a Constituição, e não venha pedir, 
em mensagens, leis contrárias aos dispositivos 
constitucionais. O Parlamento não pode votar leis 
para corrigir êrros e abusos contra a Constituição. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – No fundo, Sr. 
Presidente, estamos todos de acôrdo, não há 
divergência entre nós. Todos proclamamos que a 
Constituição já prevê a hipótese. 

Não quero que minhas observações  
sejam interpretadas como censura  
a qualquer autoridade do Poder 
 

Executivo. Admito que se trate de engano, de falta de 
hábito no cumprimento da Constituição. Como a Lei nº 398 
não se refere a êsse caso de isenção, os funcionários 
alfandagários, que longe estão de pensar que a 
Constituição é superior às outras leis, vão cumprindo a Lei 
de 1938. 

Conseqüentemente, a medida adotada pela 
Comissão de Finanças, determinando o entendimento 
pessoal do Relator dêsse processo, que é o orador, com o 
Sr. Ministro da Fazenda, no sentido de que S. Ex.ª mesmo 
resolva, por circular, mandar cumprir a Constituição, parece 
satisfazer a todos. Neste caso, não haverá mister de lei 
nenhuma, nem existirá quebra de autoridade, de vez que 
será o próprio Ministro da Fazenda quem se dirigirá aos 
seus subordinados. 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Como olharia V. 
Ex.ª, a importação, por parte do Poder público, estadual ou 
municipal, de material similar ao fabricado no País? 

O SR. ARTHUR SANTOS: – Os serviços públicos 
estaduais e municipais. estão isentos do impôsto de 
importação. 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Abandonaria por 
completo qualquer disposição? 

O SR. ARTHUR SANTOS: – Não há dúvida: o 
dispositivo é claríssimo. Aliás, êle vem da Constituição de 
91. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Declaro ao 
Senador Francisco Gallotti que, antes de olhar qualquer 
coisa, eu recorreria a Constituição. E esta diz ser vedado à 
União, aos Estados e aos Municípios se tributarem 
recíprocamente, quer em relação a bens, quer em relação 
a serviços. Conseqüentemente, eu não indagaria, da 
existência de milagres na indústria nacional. Uma vez que 
se trata de um bem do Estado, importado para servir a êsse 
mesmo Estado, não interessa saber se há similar ou não. O 
que interessa conhecer é que a União não pode tributar 
êsse bens. 

Aí fica, Sr. Presidente, mais um apêlo por que não 
volte a matéria à discussão, enquanto não se ultimarem as 
conversas com o Ministro da Fazenda, (Muito bem). 

O SR. ANDRADE RAMOS (*) (pela  
ordem): – Sr. Presidente, ao se votar no  
penúltimo dia da sessão matéria idêntica a  
esta, quando eu chegava ao recinto, vindo da taqui- 
 
__________________ 
(*) Não foi revisto pelo orador. 
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grafia, onde estivera corrigindo provas, só tive o 
prazer de ouvir as últimas considerações do nobre 
Senador pelo Rio Grande do Norte. 

Tratava-se, exatamente, de um projeto de 
isencão de direitos para quatro ou cinco Estados, 
entre os quais Bahia, Minas a Rio Grande do Sul. S. 
Ex.ª espôs, então, as mesmas razões de hoje, e 
apresentou um requerimento. 

Na ocasião, pedi a V. Ex.ª, Sr. Presidente, me 
concedesse a palavra, para explicar que, não 
obstante a liberdade que S. Ex.ª tinha de procurar o 
Sr. Ministro da Fazenda e buscar um entendimento 
para resolver essa situação, não devíamos deter a 
marcha do projeto, porquanto viera em setembro, da 
Câmara dos Deputados. 

Havia grande quantidade de material na 
Alfândega, e parte já havia sido liberada por meio da 
assinatura de têrmos de responsabilidade. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – O projeto não 
está em discussão.Requeri fôsse retirado da ordem 
do dia. 

O SR. ANDRADE RAMOS: – Perfeitamente. 
Mas V. Ex.ª há de me perdoar, e permitir que dê esta 
explicação, porque o caso que o Sr. Senador 
Ferreira de Souza... 

O SR. ARTHUR SANTOS: – O caso a que V. 
Ex.ª se refere não é o mesmo; é outro. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – A hipótese á 
a mesma. 

O SR. ANDRADE RAMOS: – E' a mesma. 
Trata-se de isenção de direitos para os Estados. 

Desejo esclarecer ao Senado que, realmente, 
os Senadores Ferreira de Souza e Arthur Santos,  
e na Câmara dos Deputados um distinto 
representante da União Democrática Nacional, 
encaravam a questão sob o ponto de vista da 
aplicação da Carta Magna. Há a ponderar, todavia, 
que, se até hoje a prática tem sido o Govêrno 
receber os pedidos de isenção das Câmaras 
Municipais, enviando-os a seguir ao Poder 
Legislativo, é porque a matéria não é tão simples 
como o da aplicação imediata da Lei Básica, por 
meio de taxação. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Vossa 
Excelência dá licença para um aparte? 

O SR. ANDRADE RAMOS: – Perdoe-me V. 
Ex.ª mas desejo concluir meu pensamento. 

Se amanhã na Constituição taxar-se  
algum serviço do Estado, renda ou 
 

coisa semelhante. V. Ex.ª teriam razão em levantar 
as mãos e dizer: não é possível! Mas o que o Poder 
Executivo está fazendo não é isso. A praxe não é 
taxar. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – E' praxe errada 
da Alfândega. 

O SR. ANDRADE RAMOS: – Os projetos de 
lei encaminhados ao Legislativo referem-se a 
concessões de isenção, e não a taxação de coisa 
alguma. Dirão VV. Excias.: que havemos de fazer? 

O Sr. Senador Ferreira de Souza, na 
Comissão, referiu-se ao assunto, e sôbre o mesmo 
trocamos idéias. Por que o Govêrno age dêsse 
modo, em vez de conceder imediatamente a isenção 
de direitos? Porque a matéria não é tão simples 
como parece. As importações são feitas ou 
diretamente pelo Estado, ou por intermédio de firmas 
comerciais, estabelecidas nos próprios Estados. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – Nêste caso, não 
tem direito à isenção. 

O SR. ANDRADE RAMOS: – Tem direito. 
O SR. ARTHUR SANTOS: – E' o Estado que 

importa? Se é, tem direito. 
O SR. ANDRADE RAMOS: – Importa por 

intermédio de terceiros, portanto, tem direito. 
O SR IVO D'AQUINO: – Aí, não tem nenhum 

direito. 
O SR. ANDRADE RAMOS: – Não se trata, 

portanto, de caso tão simples. 
O Sr. Senador Francisco Gallotti, que não está 

mais presente, levantou a questão dos similares... 
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Não há 

questão de similares em tributação que é coisa 
diferente. 

O SR. ANDRADE RAMOS: – ...que não se 
pode resolver fàcilmente. E' preciso saber se a 
indústria nacional possui artigo similar; em caso 
afirmativo, não gozará o Estado de isenção. 

Haviamos mais ou menos combinado, na 
Comissão de Finanças, que se organizaria um 
projeto de lei prevendo tôdas as hipóteses, de modo 
a tornar desnecessários os constantes pedidos de 
isenção. Só depois o Sr. Ferreira de Souza levantou 
a questão. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – O dispositivo 
constitucional é auto-aplicável. 

O SR. ANDRADE RAMOS: – Estou dando 
esclarecimentos a V. Excelências, porque o caso, 
repito, não é tão simples quanto parece. 
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O SR. FERREIRA DE SOUZA: – V. Ex.ª dá 
licença para um aparte? 

O SR. ANDRADE RAMOS: – Com prazer. 
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – V. Ex.ª não 

esteve presente à penúltima reunião da Comissão de 
Finanças, na qual não se ficou apenas em conversas 
sôbre o assunto. Foram-me delegados poderes para 
entrar em entendimento com o Sr. Ministro da 
Fazenda, a fim de obter de S. Ex.ª uma providência 
administrativa no sentido de sustar a cobrança de 
impostos, a exigência de têrmos de 
responsabilidade, ou a colocação dessas matérias 
nos casos de isenção. Não me avistei imediatamente 
com o Sr. Ministro porque, sabendo existir, na 
Comissão de Constituição e Justiça, dois casos 
semelhantes, esperei a decisão dêsse órgão técnico, 
a qual tornaria mais forte a atitude da Comissão de 
Finanças perante o Sr. Minstro da Fazenda. 

Foi o que se verificou na penúltima sessão da 
Comissão de Constituição e Justiça. 

A Comissão de Finanças deliberou, conforme 
consta de ata, que o relator do processo, justamente, 
quem provocou o debate em tôrno do assunto, se 
entendesse, em seu nome, com o titular da Fazenda. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – V. Ex.ª permite 
um aparte? (assentimento do orador) Adianto mais o 
seguinte: existe leis sôbre o assunto. Apenas a 
Alfândega e o Govêrno consideram-na revogada 
pela Constituição de 1946. Trata-se porém, de novo 
engano, porque a lei não está revogada, visto como 
não contraria dispositivo constitucional. Pelo 
contrário: a Constituição de 1946 manteve o regime 
anterior. Assim, existe lei a respeito. 

Portanto, em primeiro lugar, não é preciso lei, 
porque o dispositivo é auto-aplicável; em segundo 
lugar, já existe a Lei de 1938, regulando a matéria. 

O SR. ANDRADE RAMOS: – Minhas 
observações tem por objetivo evitar que o Senado 
paralize os processos que já tiveram pareceres das 
comissões. 

Se o Govêrno, após entendimento entre  
o nobre Senador Ferreira de Souza e o Sr.  
Ministro da Fazenda, considerar desnecessários  
tais pedidos de isenção, naturalmente, não mais se- 
 

rão encaminhadas ao Poder Legislativo, e tudo estará 
resolvido. 

Apenas declaro que seria conveniente aprovarmos 
os projetos que tiveram andamento na Câmara e vieram 
ao Senado, a fim de que os  materiais fôssem 
desembaraçados. Afirmo, também, que a questão não é 
tão simples como parece. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – E simplíssima. 
O SR. DURVAL CRUZ: – A simples medida 

administrativa, uma ordem à Alfândega, resolveria 
imediatamente o assunto. 

O SR. ANDRADE RAMOS: – Era o que eu 
desejava dizer. (Muito bem). 

O SR. FERREIRA DE SOUZA (pela ordem): – Fiz 
um apêlo a V. Ex.ª, Sr. Presidente, para que não coloque 
o projeto, ou qualquer outro sôbre o mesmo assunto, em 
discussão, antes do meu entendimento com o Sr. Ministro 
da Fazenda. 

O SR. PRESIDENTE: – Esta finda a matéria da 
ordem do dia. 

O SR. ARTHUR SANTOS (para explicação 
pessoal): – Sr. Presidente, numa das últimas sessões tive 
ocasião de ler desta tribuna um telegrama, em têrmos que 
reputo alarmantes, do Sindicato da Indústria de Madeiras 
Laminadas e Compensadas do Paraná, protestando 
contra uma portaria do Senhor Ministro da Fazenda, 
permitindo a exportação de toros de pinho para a 
República Argentina. 

Êsse assunto tem provocado um grande número 
de protestos no meu Estado. Na própria Câmara dos 
Deputados, o Sr. Deputado Munhoz da Rocha proferiu um 
longo discurso mostrando o absurdo e até mesmo o 
aspecto inexplicável da manutenção desta portaria contra 
a qual se erguem todos os interessados, as classes 
organizadas e os produtores do Paraná. 

Quero ler, agora, para conhecimento e edificação 
do Senado, o telegrama que me foi endereçado pelo 
Sindicato da Indústria de Madeiras Laminadas e 
Compensadas do Paraná. (Lê). 

"Comunicamos vossência acabamos transmitir 
Exmo. Sr. Presidente República seguinte  
telegrama: Não tendo até hoje Senhor  
Ministro Fazenda tomado nenhuma providência 
revogatória nefasta e inconcebível portaria per- 
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mitindo exportação pela fronteira para República 
Argentina de incontáveis e incontroláveis milhares de 
metros cúbicos de toras de pinho transferindo para 
país estrangeiro uma indústria genuinamente 
brasileira pela excelência e abundância da nossa 
matéria prima, portaria essa baixada apesar parecer 
contrário Instituto Nacional Pinho, organismo 
fundado exclusivamente coodernar produção e 
comércio madeira nacional cumprimos doloroso 
dever comunicar vossência já se fecharam sessenta 
quatro fábricas de madeiras compensadas e até fim 
novembro próximo se fecharão tôdas as fábricas 
restantes e sem exceção e cerca trinta mil operários 
ficarão sem trabalho ocasionando semelhante 
calamidade prejuízos incalculáveis e de 
conseqüências imprevisíveis. Aguardamos confiante 
no esclarecido e jamais desmentido espírito 
patriótico de vossência providências enérgicas e 
imediatas numa solução satisfatória dos legítimos 
interesses nacionais para amparo da nossa indústria 
e tranqüilidade dos que nela trabalham 
principalmente dos milhares de operários com suas 
famílias atingem por certo perto de duzentas mil 
pessoas e estão com os olhos e o coração 
angustiados voltados para vossência como supremo 
mandatário de nossa querida pátria. Respeitosas e 
atenciosas saudações, João Vianna Seiler, 
Presidente Sindicato da Indústria de Madeiras 
Laminadas e Compensadas do Paraná". 

O SR. ATTILIO VIVCAQUA: – De que data é 
essa portaria? 

O SR. ARTHUR SANTOS: – Não me  
recordo bem, mas é muito recente. O que  
é interessante é que, não obstante os reclamos  
da classe produtora, os protestos que foram  
erguidos na Assembléia Legislativa do Paraná,  
o parecer contrário do Instituto Nacional do  
Pinho e os raclamos que têm sido veiculados  
através os representantes paranaenses,  
o Sr. Ministro da Fazenda mantenha o seu  
ato, que tem como único objetivo permitir  
a exportação de toras de pinho para a  
República Argentina, fomentando naquela  
República a concorrência à indústria nacional,  
ao mesmo tempo que a produção da industria 
 

paranaense está sendo proibida de se exportar. 
O SR. AUGUSTO MEIRA: – E' realmente 

absurdo. 
O SR. ARTHUR SANTOS: – Creio ser isso 

lamentável, pois não posso acreditar que diante da 
claridade solar dos reclamos e protestos da 
produção do meu Estado, o Sr. Ministro da Fazenda, 
persisto na manutenção de uma autorização cujo 
resultado é êsse que V. Ex.ª, Sr. Presidente, acaba 
de verificar, através do angustiante telegrama 
passado ao Sr. Presidente da República pelo 
Sindicato de Madeiras Compensadas e Laminados 
do Paraná. 

O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – E' 
verdadeiramente inexplicável. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – Não é só, Sr. 
Presidente. Sôbre o assunto recebi da Federação 
das Indústrias de Estado São Paulo, a seguinte 
carta: 

"A Federação das Indústrias do Estado de São 
Paulo tem a honra de se dirigir a V. Ex.ª, a fim de 
passar às suas mãos cópia de uma representação 
que.enviou, recentemente, ao Exmo. Sr. Ministro do 
Trabalho, Indústria e Comércio. 

Trata-se de uma questão de magno interêsse, 
conforme frisamos, pois refere-se às indústrias de 
madeira compensada e de caseína, atividades de 
supra importância para a economia brasileira. 

Esta entidade não se poderia eximir de opinar 
sôbre o assunto, sentindo-se no indeclinável dever 
de prestar sua colaboração a V. Ex.ª, que no Senado 
Federal, teve oportunidade de abordar certos 
aspectos fundamentais do problema. 

Certos de merecer a sua melhor atenção, 
aproveitamos o ensejo para renovar-lhe, Sr. 
Senador, as expressões de nossa mais elevada 
estima e distinto aprêço". 

O memorial que a Federação das Indústrias do 
Estado de São Paulo enviou ao Sr. Ministro do 
Trabalho é o seguinte: 

"Sr.Ministro 
A Federação das Indústrias do Estado de  

São Paulo, em defesa dos legítimos interêsses dos 
ramos industriais que representa, vem à presença  
de V. Ex.ª, a fim de solicitar, com a devida vênia, 
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atenção para o que passa, a seguir, a expor: 
As indústrias de madeira compensada e de 

caseina estão atravessando, no momento, sérias 
dificuldades para as quais urgem providências, pois 
ambos são atividades que devem merecer, da parte 
da autoridade pública, tôda atenção, não só pelo que 
representam, no sentido econômico, como, 
espacialmente, pelas conseqüências de tôda ordem 
que o agravamento da situação poderá causar. Para 
melhor compreenção do assunto, permita V. Ex.ª 
que, ràpidamente, façamos uma exposição das 
origens dessa crise. Comecemos pela indústria de 
madeira compensada. 

Os principais produtores de madeira 
compensada no mundo, antes da segunda grande 
guerra, eram os seguintes: Estados Unidos com 
1.300.000 m3, por ano, exclusivamente para consumo 
interno. Essa produção é, mais ou menos equivalente 
à do Brasil em madeira serrada. Atualmente, êsse 
país vem exportando algo para a Inglaterra: Finlândia 
– com cêrca de 250.000 m3 por ano, exportava 
quase tôda a sua produção para a Inglaterra e era o 
principal abastecedor da Argentina; Polônia – com 
cêrca de 100.000 m3 por ano, produzia compensado 
de qualidade inferior; Japão – abastecia, principalmente, 
a.China e Índia; Suécia e Países Bálticos – eram 
também grandes produtores; e Rússia – consumia 
quase tôda a sua produção. 

Os principais consumidores, eram: Inglaterra – 
que adquiria produções inteiras de fábricas e além 
do consumo, próprio abastecia suas colônias. Além 
do emprêgo em móveis e contrução civil, usava o 
compensado em embalagem de chá, goma laca e 
borracha; Holanda, Dinamarca e Bélgica – eram 
também grandes consumidores. 

Após a guerra, a situação da indústria de 
compensadores – é em resumo, a seguinte: os 
grandes produtores europeus (Filândia, Polônia e 
Países Bálticos) cairam na órbita Russa e tôda a sua 
produção se destina a êsses países. A indústria 
japonêsa está, desorganizada. Algumas fábricas da Ale- 

manha, França e Itália, que trabalhavam com madeira 
africana estão pràticamente paralizadas. A indústria, 
dos Estados Unidos muito se desonvolveu e, apesar, 
das grandes necessidades internas, tem exportado 
para a Inglaterra. 

A Inglaterra continua sendo a maior consumidora 
e necessita de mais de 300.000 m3 por ano. 

Os outros grandes consumidores são: África do 
Sul, Egito, Palestina, Grécia, Holanda, Dinamarca e 
Bélgica. Todos êles, como se vê, estão na órbita da 
Libra Esterlina. 

A história do compensado, no Brasil, resume-se 
assim: em 1928 instalaram-se as primeiras fábricas, 
que, até 1939, trabalhavam exclusivamente para o 
mercado interno. Em 1940, iniciou-se a exportação para 
a Argentina e logo se estendeu à Inglaterra, Africa do 
Sul, Holanda, Palestina, Egito, etc. 

O preço FOB, no inicio, era de U. S.$. 120,00 
por m3 e chegou a $. 200.00, ou mais em 1946. 

Segundo dados do Instituto Nacional do Pinho, a 
produção do compensado em m3 foi a seguinte: 1944 – 
26,569 m3; em 1945 – 55.095 m3. A produção em 
1946 foi de 55,000 m3, sendo 404,121 m3 para 
exportação e 15,370 m3 para o mercado interno. 
Calculando-se numa base de Cr$ 4.000,00 por metro 
cúbico, correspondendo a uma entrada de cambiais de 
Cr$ 160.000.000,00, aproximadamente. 

Achava-se a indústria em plena fase de 
prosperidade com vultosos créditos abertos, com  
grande procura em todos os países, quando no dia 22 
de agôsto de 1946, foi promulgado o Decrete n,º 9.647, 
proibindo somàriamente, a exportação de madeira, 
compensada. Data daí a crise na indústria  
de compensado em nosso País, pois, o consumo interno 
não absorvia mais de 20% da produção nacional. Após 
grandes esforços junto ao Govêrno Federal, cêrca de 3 
meses depois foi permitida a exportação com restrições, 
mas os créditos quase todos estavam vencidos e o 
comércio desorganizado. A Argentina, que comprava 
cérca de 50% à mercê da indústria brasileira, quase 
sua única fornecedora, declarou a indústria de com- 

 



– 382 – 

pensado como sendo de interêsse nacional e, 
assim, para protegê-la decretou cotas de 
importação mais reduzidas, a fim de permitir a 
sobrevivência dessa nascente atividade 
manufatureira. Além disso, está financiando tôdas 
as fábricas que ampliaram suas instalações e 
aumentaram a produção. Dêste modo, a cota 
atribuída ao Brasil de 7.000 toneladas por 
semestre (cêrca de 14.000 m3.) não será 
remetida em 1947, devido aos estoques lá 
existentes e ao aumento da produção interna. 

Na Inglaterra, onde a importação é feita 
através do "Timber Contral", órgão oficial, os 
preços que eram de £50 por metro cúbico, foram 
fixados em £38. O Instituto Nacional do Pinho não 
concordou com esses preços e ditou £41 com 
mínimo, mas o "Timber Control", sabedor da 
nossa precária situação com a perda do mercado 
argentino, resistiu, e, assim o Instituto Nacional 
do Pinho teve que liberar os preços de 
exportação que, hoje, estão entre 36 e 38 libras. 

A interrupção da compra de libras pelo 
Banco do Brasil durante alguns meses e a atual 
dificuldade de venda de libras, no mercado 
brasileiro, completaram a desorganização da 
nossa exportação de madeira compensada. A 
Inglaterra autorizou a compra de cêrca de 
10.000m3 que na maioria já foram entregues e as 
fábricas estão com produção reduzida e com 
grandes estoques armazenados. O preço, no 
mercado interno, decaiu bastante e há grandes 
estoques retidos. 

7. A repercussão desses fatos sôbre a 
indústria da caseina explica-se da seguinte forma: a 
cola empregada na indústria de compensado é 
fabricada de caseina, e sua produção teve grande 
desenvolvimento, nestes últimos anos, precisamente 
devido à expansão daquela atividade manufatureira, 
A caseina, como se sabe, é produzida do leite 
desengordurado, logo após a retirada da nata com 
que se fabrica a manteiga. Daí-a relação que existe 
entre o preço da caseina e da manteiga, Havendo 
bons preços para a caseina, é possível reduzir-se o 
da manteiga, mantendo-se inalterado o do leite. 

Entretanto, se os preços para a, caseina 
continuarem a baixar em conseqüência da crise 
da madeira, compensada, com a  entrada da 
produção, fatalmente teremos a queda do preço 
do leite integral, fato que virá, prejudicar a 
pecuária leiteira, numa ocasião em que ela passa 
por uma fase de reoganização graças, sobretudo, 
aos preços remunerados pagos ao criador. 

8. Por aí se vê como as dificuldades da 
indústria de madeira compensada vão alcançar, 
pelas suas conseqüências, o próprio problema do 
abastecimento de leite e manteiga à população, 
pois caindo o preço do leite, teremos novamente 
o desestímulo entre os produtores, o que vale 
dizer, crise no abastecimento dêsse produto vital 
à alimentação do povo. Os preços de caseina, 
que eram de Cr$ 22,00 o quilo, já desceram para 
Cr$ 10,00 neste Estado. Ora, essa redução irá 
afetar, sobre-maneira, a da manteiga, elevando o 
custo da produção desta, que já esta sendo 
vendida, em bases assaz elevadas, ou 
determinará a queda do preço do leite, com 
evidentes prejuízos para a pecuária. 

9. Exposta, assim, a situação, tomamos a 
liberdade de sugerir a V. Ex.ª uma "demarche" 
junto ao Ministério das Relações Exteriores, para 
que este, através da nossa representação 
diplomática na Argentina, obtenha a liberação de 
maior cota de madeira compensada brasileira, 
especialmente para o último trimestre deste ano. 
Medida semelhante deveria ser sugerida à 
Embaixada brasileira em Londres, a fim de ser 
reiniciada a nossa importação, logo que 
solucionada a crise da libra estelina, pois o 
mercado ingles tem capacidade para absorver 
nossa produção de madeira compensada. 

10. Eram essas, Senhor Ministro, as 
considerações que julgamos oportuno abordar 
sôbre a questão esperando que o assunto, com o 
alto patrocínio dêsse Ministério, tenha um 
encaminhamento favorável. 

Aproveitamos o ensejo para apresentar-
lhe, Senhor Ministro, nossos protestos de alta 
estima e consideração. 
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Assina este memorial o Sr. Teofilo Olyntho 
de Arruda, presidente em exercício. 

Eis, Sr. Presidente, o memorial que foi 
remetido pela Federação, das Indústrias de S. 
Paulo ao Ministro do Trabalho. 

Por êle verifica-se um fato absolutamente 
inédito: a República Argentina, que comprava 
56% da indústria – de compensados brasileira, 
declarou essa indústria como sendo de interêsse 
nacional, e para protegê-la, decretou cotas de 
importação muito reduzida e, em conseqüência, 
elevou-se completamente a exportação de 
madeira compensada para aquêle país. 

Sabem V. Ex.ª e o Senado qual 
aprovidência do Govêrno em relação a êsse 
protesto? Permitiu a exportação de toras de 
pinho para a Argentina, indo, portanto, ao 
encontro dos desejos daquela República, que 
eram receber matéria prima para, ser 
beneficiada através de suas fábricas. Essa 
permissão destruirá compietamente uma 
indústria florescente, com elevado índio de 
exportação, conforme se verifica por êsse 
memorial e os telegramas, lidos. 

No entanto, Sr. Presidente, o Ministro da 
Fazenda continua surdo e mudo aos reclamos 
da produção paranaense. 

O meu protesto continua de pé. As fábricas 
de madeira compensada do Paraná: estão se 
fechando; os operários. estão ficando sem 
trabalho; avultados interêsses da economia do 
meu Estado em completa banca rota, e,  
o Govêrno persiste em exportar, para a 
República Argentina, toras de pinho para que lá 
seja essa madeira beneficiada, e se crie  
uma indústria de compensados, cujo objetivo é 
destruir completamente a indústria, nascente em 
nosso Pais O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – 
Precisamos abrir os ouvidos consciência do 
Ministro da Fazenda. 

O SR. AUGUSTO MEIRA: – E 
inacreditável uma coisa dessa! V. Ex.ª, deve pedir 
informações ao Ministro sôbre êsse procedimento. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – Voltarei,  
Sr. Presidente, ao assunto. Reclamarei e 
protestarei, desta tribuna, até convencer-me, 
definitivamente, de que a indústria paranaense está de- 

samparada em virtude da teimosia, ou que nome tenha, 
do Ministro da Fazenda, que continua mantendo 
vigente um ato absolutamente danoso aos sagrados 
interêsses da economia e da produção paranaenses. 

O SR. FERNANDES TAVORA: – E não se 
justifica a persistência do Sr. Ministro da Fazenda. em 
manter uma Portaria que, positivamente, é um crime de 
lesa-Pátria. 

Era, Sr.Presidente, o que tinha a dizer. (Muito 
bem; muito bem. Palmas). 

O SR. CARLOS PRESTES (*) (para explicação 
pessoal): – Sr. Presidente, acabamos de ouvir as 
justas palavras do, nobre Senador Arthur Santos, com 
as quais estou integralmente de acôrdo. S. Ex.ª deixou 
bem demonstrado quanta falta nos faz em nossa 
Pátria um govêrno bem orientado, principalmente no 
que respeita à economia nacional. 

O nobre Senador Ribeiro GonçaIves, em 
aparte, disse, com tôda a razão, que precisamos abrir 
os ouvidos de certas autoridades. 

O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – Ouvidos e 
consciência. 

O SR. CARLOS PRESTES: – Sim; porém mais 
os ouvidos, porque não acredito na consciência 
dêsses senhores. 

E' por isso que com tanta insistência volto a 
esta tribuna para dizer das tropelias que a miude se 
repetem no Estado de Alagoas, sob o govêrno do Sr. 
Silvestre Péricles. 

Na última sessão, tive ocasião de ler um 
telegrama a mim e ào Senado dirigido, contendo apêlo 
aflitivo de uma família, que não sabia qual o paradeiro 
de seu chefe. Naquela ocasião disse que outros 
cidadãos foram igualmente presos. 

Hoje, como conseqüência ainda dessas tropelias 
do Sr. Silvestre Péricles, posso informar à Casa algo 
mais sério pois uma das vítimas do govêrno alagoano, 
José Lira Sobrinho, procurou-me no sábado para fazer 
um depoimento. 

Trata-se de um operário tecelão, pai de dois 
filhos, deportado de Alagoas pela polícia do Sr. 
Silvestre Péricles e que anda nas ruas desta capital 
sem dinheiro, sem roupa, sem ter qualquer notícia dos 
filhos e da família. 
 
________________ 
(*)Não foi revisto pelo orador. 

 



–  3 8 4  –  
O depoimento a que me refiro é o seguinte: 
"Fui prêso no dia 6 corrente na cidade do Rio 

Largo, perto de Maceió, quando vendia "O Momento 
Alagoano". Comigo foram presos também, porque 
estavam com o mesmo jornal, os trabalhadores 
Manuel Santana, a quem me referi na sessão 
anterior. 

"...Manuel Amâncio de, Nascimento e Antônio 
Teixeira... 

Na mesma noite fui remetido para Maceió, 
acompanhado por dois "tiras" pelo delegado da 
Ordem Política e Social de Maceió, conhecido como 
Dr. Chiquito e pelo secretário do interior Doutor 
Antônio Góes Ribeiro. Estranhei aquêle aparato todo  
e percebi logo tratar-se de uma grande provocação 
do governador Silvestre Péricles, a fim de justificar 
outros atos de terrorismo. 

"Na Polícia Central – prossesegue José Lira 
Sobrinho – fui identificado, fichado e submeti-do a 
um rigoroso interrogatório pelo delegado Fredegard 
Martins, que queria que eu confessasse à força 
"estar fomentando greves ,em "Maceió",Observou-
me que não adiantaria eu negar pois "havia 
fortíssimas acusações da policia alagoana contra a 
minha pessoa". Mandei que êle exibisse as provas 
de estar eu preparando movimentos grevistas em 
Alagôas e o delegado Fredegard ameaçou-me 
remeter para o presídio da Ilha Grande. Fiz-lhe ver 
que o direito de greves está assegurado pela 
Constituição. Isso foi o bastante para pó-lo possesso. 
Deu murros na mesa e gritou: "Deixa cassarem os 
mandatos comunistas, que nós fuzilaremos voces, 
todos", Ontem pela manhã puseram-me em 
liberdade. Pedi ao Delegado Fredegard para fornecer 
uma passagem de regresso para o Norte êle 
respondeu cinicamente que não tinha nada com isso 
e, que eu me arranjasse como pudesse". 

E' êsse, Sr. Presidente, o regime em Alagôas. 
Creio que Já são em excesso as arbitrariedades 
e desnecessárias quaisquer palavras  
para classificar govêrno dessa natureza. Em  
que artigo da Constituição, onde se baseia êsse 

Senhor para fazer deportações? E que criminoso é 
êsse que depois de 24 horas prêso na Capital da 
República se põe em liberdade, sem recursos, longe 
de sua família, sem estar em condições, nem mesmo 
de voltar para o seu Estado? 

E' essa essa infelizmente, Sr, a situação, em 
Alagôas, para a qual dos solicito a atenção do 
Senado, de todos os democratas, de todos os 
patriotas que se interessam pelo respeito à 
Constituição e que não poderão deixar de ser 
solidários como povo de Alagoas, no momento triste 
e Iamentável que atravessa. 

Em prol da situação desse operário – que pelo 
menos vive e não morreu às mãos dos beleguins do 
Sr. Silvestre Péricles – e ainda pela de outros, dos 
quais não temos notícias, desejo ler telegrama que 
recebi de Garanhuns: 

"A Liga de Defesa da Constituição, sociedade 
civil sediada em Garanhuns, vem por meio dêste 
protestar de maneira veemente contra flagrante 
violação da Constituição em Alagoas pelo ditador 
facista Silvestre Péricles de Góes Monteiro que 
arbitràriamente prendeu os anti-facistas Manuel 
Santana e José Lira, estando ambos com destino 
ignorado, possivelmente assassinados. Solicitamos 
sua atenção no sentido de desmascarar com os 
demais senadores. esta provocação do facista Góes 
Monteiro, elucidando o caso em questão e 
processando autoridades coatoras. Fraternalmente, 
Albino Gueiros Sales. Presidente". 

E do Recife recebi ainda o seguinte telegrama: 
"Recife, 18. – Estão com destino ignorado os 

seguintes, trabalhadores prêsos pela Polícia 
Alagoana quando vendiam o Jornal O Momento 
Alagoano impedido de circular pelo ditador Silvestre 
Péricles: Joaquim Paulo Braz Soares, José Lopes, 
Laranjeiras, Barroquinha, António Marques, Manuel 
Ramos e João Lopes". 

Até agora, entretanto, não foram atendidos. 
Eram estas, Sr. Presidente, as palavras  

que tinha a pronuciar, trazendo ao conhecimento  
do Senado essas informações; e lavrando o meu 

 



– 385 – 
 

veemente protesto contra as arbitrariedades do 
Governador Silvestre Péricles. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA (para 
explicação pessoal): – Sr. Presidente, pedi a 
palavra para uma simples observação. 

Há cêrca de uma semana foi lido em plenário 
o parecer da Comissão de Constituição e Justiça por 
mim relatado sôbre o projeto "Cassação de 
Mandatos". 

Até agora não o vi publicado no Diário do 
Congresso nem sei que providência foi tomada a 
respeito. Quero apenas ressaltar que essa demora 
não se deve de forma alguma nem ao relator da 
Comissão que emitiu o parecer ao tempo próprio, 
nem a qualquer dos membros, do mesmo órgão 
técnico, Aliás, o parecer por lá transitou apenas com 
dois pedidos de vista. 

Não pretendo pedir qualquer informação, nem 
mesmo jogar a culpa dêsse fato sôbre quem quer 
que seja,mas apenas deixar claro que não somos 
responsáveis no tocante à demora no andamento de 
projeto tão discutido e tão conhecido. 

O SR. CARLOS PRESTES: – V. Ex.ª permite. 
um aparte? 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Com todo o 
prazer. 

O SR. CARLOS PRESTES: – V. Ex.ª. tem 
tôda a razão. Realmente o parecer do nobre colega 
já foi lido há muito tempo na Comissão. V. Ex.ª sabe 
perfeitamente que foram emitidos longos, votos orais 
e quero ressaltar aqui a figura do funcionário 
Secretário da Comissão, realmente trabalhador 
digno, e eficiente, mas que está lutando com as 
correções, por parte dos Senhores Senadores, das 
notas taquigráficas dos trabalhos da Comissão. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Sr. 
Presidente, aceito a informação prestada pelo nobre 
Senador Carlos Prestes e repito a V. Ex.ª que não 
era intenção minha solicitá-la. 

O SR. CARLOS PRESTES: – E mesmo V. 
Ex.ª não tem pressa. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Não tenho. 
Nem mesmo a solicitaria aos companheiros da 
Comissão. 

O SR. PRESIDENTE: – Devo informar a V. 
Ex.ª que presidia eu à sessão em que foi lido o 
parecer ordenando imediatamente a sua impressão. 
Depois disso nada mais posso adiantar sôbre o 
assunto. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Obrigado a 
V.Ex.ª pelo esclarecimento prestado. Era o que tinha 
a dizer. (Muito bem)  
 

ORDEM DO DIA 
 
Discussão única da proposição número 141, 

de 1947, que autoriza o Poder Executivo a abrir à 
Câmara dos Deputados o crédito suplementar de Cr$ 
1.687.328,60, à verba que especifica. (Com 
pareceres favoráveis números 363 e 364, das 
Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças. 

Discussão única da proposição número 158, 
de 1947, que abre ao Ministério da Educação e 
Saúde o crédito especial de Cr$ 8.229,20 para pagar 
diferença de gratificação de magistério ao Professor 
Ataliba Lepage. (Com pareceres favoráveis nsº 353 e 
354, das Comissões de Educação e Cultura e de 
Finanças). 

Discussão única da proposição número 180, 
de 1947, que cria, sem aumento de despesas, uma 
coletoria Federal em Cavíúna, Estado do Paraná. 
(Com parecer favorável nº 352, da Comissão de 
Finanças). 

Discussão única da proposição número 189, 
de 1947, que declara, para fins do § 2º do art. 28 da 
Constituição Federal, os Municípios que constituem 
bases ou portos militares de excepcional importância 
para a defesa externa do País. (Com pareceres 
favoráveis nsº 367, 368, das Comissões de 
Constituição e Justiça e de Fôrças Armadas).  

Levanta-se a sessão às 16 horas e 30 
minutos. 

 



148ª SESSÃO, EM 21 DE OUTUBRO DE 1947 
 

PRESIDÊNCIA DOS SRS. MELLO VIANNA, VICE-PRESIDENTE, NEREU RAMOS, PRESIDENTE, E 
GEORGINO AVELINO, 1º SECRETÁRIO 

 
À hora regimental comparecem os Srs. 

Senadores: 
Alvaro Maia. 
Waldemar Pedrosa. 
Severiano Nunes. 
Augusto Meira. 
Victorino Freire. 
José Neiva. 
Joaquim Pires. 
Mathias Olympio. 
Ribeiro Gonçalves. 
Carlos Saboya. 
Plinio Pompeu. 
Fernandes Tavora. 
Ferreira de Souza. 
Verginaud Wanderley. 
José Américo. 
Etelvino Lins. 
Apolonio Sales. 
Cícero de Vasconcelos. 
Maynard Gomes. 
Aloysio de Carvalho. 
Pinto Aleixo. 
Pereira Moacyr. 
Attilio Vivacqua. 
Henrique de Novaes. 
Santos Neves. 
Sá Tinoco. 
Hamilton Nogueira 
Andrade Ramos. 
Mello Vianna. 
Bernardes Filho. 
Euclydes Vieira. 
João Villasbôas. 
Filinto Muller. 
Flávio Guimarães. 
Arthur Santos. 
Ivo d'Aquino. 
Francisco Gallotti. 
Lucio Corrêa. 
Ernesto Dornelles. 
Salgado Filho. 
Synval Coutinho. 
Azevedo Ribeiro. 
Camilo Mercio (43). 

O SR. PRESIDENTE: – Acham-se 
presentes 43 Srs. Senadores. Havendo número 
legal, está aberta a sessão. Vai-se proceder à 
leitura da ata. 

O Sr. 4º Secretário (servindo de 2º) 
procede à leitura da ata da sessão anterior, 
que, posta em discussão, é sem debate 
aprovada. 

O Sr. 2º Secretário (servindo de 1º) lê o 
seguinte: 

 
EXPEDIENTE 

 
G-47-920. (42) (74) – Em 21 de outubro 

de 1947. 
Rompimento de relações diplomáticas 

entre o Brasil e a Russia. 
Senhor Primeiro Secretário. 
Tenho a honra de transmitir a V. Ex.ª,  

em anexo, o texto da nota entregue ontem às  
19 horas 15, pelo Embaixador do Brasil em 
Moscou ao Govêrno Soviético, rompendo 
relações diplomáticas com a URSS. 

Aproveito a oportunidade para renovar a 
Vossa Excelência os protestos de minha  
alta estima e mais distinta consideração. – Raul 
Fernandes. 

 
MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES 

 
Serviço de Informações 

 
A Gazeta Literária, editada em Moscou, 

inseriu um artigo extremamente ultrajante e, até 
calunioso, contra o Chefe de Estado e as 
Fôrças Armadas do Brasil. 

É de notoriedade universal que a 
imprensa soviética está rigorosamente 
controlada pelo Govêrno, cuja responsabilidade, 
assim, se liga virtualmente a tudo quanto  
se imprime no país. Em consequência,  
o Ministério das Relações Exteriores determinou  
ao Embaixador brasileiro naquela capital que 
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apresentasse ao Ministério soviético dos Negócios 
Estrangeiros uma nota protestando contra o agravo e 
exigindo satisfações, com a declaração de que estas 
eram indeclináveis para que pudessem continuar 
relações diplomáticas, pelo menos corretas, entre os 
dois Govêrno. 

Essa nota foi devolvida sem resposta sob o falso 
pretexto de estar redigida em têrmos inamistosos. 

Diante destes fatos, o Govêrno brasileiro decidiu 
interromper as relações com a União Soviética. A nota 
de ruptura, enviada pelo Itamarati à, Embaixada 
brasileira em Moscou, foi apresentada ontem, às 19,15 
horas, com o seguinte teôr: 

"As relações diplomáticas do Brasil com a Russia 
remontam ao ano de 1830 quando, primeiros entre os 
sul americanos, estabelecemos uma Legação em São 
Petesburgo. Essas relações permaneceram corretas e 
amistosas até quando se interromperam pela revolução 
e pelas vicissitudes da consolidação do novo regimem 
implantado na Russia. 

No término dá última grande guerra que uniu 
nossas bandeiras no mesmo campo, quisemos reatá-
las em homenagem ao heroísmo com que o povo russo 
combatera, bem como para a obra de cooperação que 
desafiava o esfôrço comum das Nações vitoriosas 
no estabelecimento da paz e na reconstrução dos 
países devastados. Entre países tão distantes um 
do outro e sem apreciáveis relações econômicas, 
como são o Brasil e a Russia, essa colaboração  
teria por teatro principalmente as Nações Unidas. 
Com êsse propósito criamos uma embaixada em 
Moscou e acolhemos na Capital do Brasil uma 
embaixada soviética, ambas instaladas no correr 
de 1946. 

Tivemos logo a decepção de não encontrar 
reciprocidade no tratamento dispensado a essas 
Missões; enquanto no Rio  
de Janeiro o Embaixador soviético e seus 
colaboradores recebiam a cortesia, as seguranças 
e as facilidades que se dispensam tradicionalmente, 
o Embaixador brasileiro em Moscou e  
seus auxiliares sofriam tôda sorte de restrições, 
algumas extremamente vexatórias.  
O Govêrno brasileiro conformou se com  
tão desigual tratamento, por não ser discriminatório 
ou de exceção, achando-se em idênti- 

cas condições a generalidade dos diplomatas 
acreditados na capital soviética. Ademais, abrigávamos 
a esperança de que êsse estado de coisas fôsse 
transitório e que, restabelecida pacientemente a 
confiança e o mútuo entendimento entre o Govêrno 
soviético e os dos Estados democráticos, se 
consentisse em Moscou aos nossos representantes a 
liberdade de movimento sem a qual nem as suas 
funções se desempenham cabalmente, nem a própria 
vida quotidiana é suportável. 

Esta longanimidade e compreensão foram porém 
mal recompensadas. A imprensa soviética tão 
estreitamente controlada pelo Govêrno, ultimamente 
nos atacou rudemente sem qualquer motivo. 

É assim que há poucos dias, a despeito de votos 
sucessivos dados pela delegação brasileira a um 
membro soviético das Nações Unidas em renhida 
eleição para membro do Conselho de Segurança, o. 
primeiro Delegado do Brasil, Doutor Oswaldo Aranha, 
exercendo a presidência da Assembléia, foi 
grosseiramente atacado pela imprensa moscovita e 
acoimado injuriosamente de estar a soldo do Govêrno 
norte-americano. Ora, esses votos eram dados em 
oposição à delegação norte-americana e teriam, pelo 
menos, o mérito da isenção e da independência. Esta 
circunstância foi olvidada e as ijúrias choveram, 
apenas, porque em simples observância da lei interna 
da Assembléia, o Presidente não permitiu um discurso 
intempestivo do delegado soviético. 

Dir-se-ia, porém, haver um propósito assentado 
de nos provocar gratuitamente, pois a seguir, uma 
gazeta injuriou e caluniou gravemente o próprio Chefe 
do Estado e as Fôrças militares do Brasil. 

Era imperioso que erguêssemos um protesto 
veemente e exigíssemos satisfações por êsse ultraje. 
Fizemo-lo como condição de podermos continuar 
mantendo relações, pelo menos correntes, com o 
Govêrno da URSS. 

A nota do Embaixador brasileiro, embora 
impregnada de justa indignação contra o jornalista 
agressor, e enérgica na reclamação, foi vasada em 
têrmos comedidos no que concerne ao Govêrno 
soviético. 

Sem embargo, êste recusou recebê-la, 
pretextando que o tom dessa comunicação  
era inamistoso. Se o Govêrno soviético se solidarizou 
com o jornalista e sentiu-se atingido pelo 
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revide, não fez senão agravar o incidente; e de todo 
modo, pela devolução mal motivada da nota, 
praticamente recusou prestar as satisfações que 
melindre brasileiro tornava impreteríveis. 

O Govêrno soviético deu, assim, a esta 
lamentável ocorrência um desfecho que significa o 
desdem pelas relações que afincadamente 
procuramos manter e cultivar. 

Nestas condições, só me resta notificar a 
Vossa Excelência, em nome e por ordem do meu 
Govêrno, que cessam nesta data as relações 
diplomáticas entre o Brasil e a URSS". 

Ontem mesmo, às 20 horas, a Embaixada 
dos Estados Unidos da América do Norte, que 
solicitamente atendera a um pedido do Govêrno 
brasileiro para assumir a proteção dos interêsses 
nacionais na União Soviética, fez a necessária 
comunicação ao Ministério russo dos Negócios 
Estrangeiros. 

São lidos e vão a imprimir os seguintes 
pareceres: 

 
PARECER 

 
Nº 370, de 1947 

 
Da Comissão de Finanças, sôbre a 

proposição nº 97, de 1947, Relator Sr. Durval Cruz. 
Em 20 de janeiro o Sr. Presidente da 

República encaminhou à Câmara dos Deputados a 
mensagem nº 24, acompanhada de exposição de 
motivos do Ministro da Educação, solicitando a 
abertura de um crédito especial de Cr$ 6.787,40, 
para atender as despesas de pagamento de 
gratificação de magistério ao Professor Hélio de 
Sousa Gomes, catedrático da Faculdade Nacional 
de Direito. 

A Comissão de Finanças e Orçamento da 
Câmara dos Deputados examinando o assunto 
considerou conveniente ouvir a Comissão de 
Educação e Cultura a respeito da posição do do 
ilustre professor em face à legislação que regula o 
assunto. 

A Comissão de Educação e Cultura, em 
parecer longo e substancial, reconheceu a 
anormalidade do processo adotado pelo executivo 
diante do que dispõe o Decreto-lei nº 2.895, de 21-
12-40 modificado pelos Decretos-leis ns. 4.667, de 
8-9-42, 6.660, de 5-7-44 e 8.315, de 7-12-45. 

Diante do parecer da Comissão de Educação 
e Cultura manifestou-se a Comissão de Finanças e 
Orçamento da Câmara dos Deputados favorável à 
concessão do crédito solicitado, que também foi 
aprovado em plenário. 

Não há nada a acrescentar ao meticuloso 
trabalho da Câmara dos Deputados. Trata-se de 
caso semelhante a diversos que já transitaram 
nesta Comissão. Merece pois aprovação a 
proposição nº 97, que nos veio da Câmara dos 
Deputados. 

Êste é o nosso parecer. 
Salas das Comissões, em 15 de outubro de 

1947. – Ivo d'Aquino, presidente. – Durval Cruz, 
relator – José Americo – Ismar de Góes. – Mathias 
Olympio. – Santos Neves. – Apolonio Sales, – 
Salgado Filho. – Synval Coutinho. – Àlfredo Neves. 

 
PARECER 

 
Nº 371, de 1947 

 
Da Comissão de Educação e Cultura sôbre a 

representação número 19, de 1947. 
Relator: Sr. Flávio Guimarães. 
O brilhante publicista Mário Pinto Serva 

enviou ao Senado Federal notável memorial 
contendo uma série de sugestões de 
transcendente importância em tôrno do problema 
da alfabetização, levado a efeito, neste 
momento, com vigor e patriotismo me todo o 
Brasil. 

Deante da cifra de 21.295.490 pessoas 
analfabetas, verifica-se ser da máxima 
atualidade e procedência as medidas sugeridas 
no memorial em estudo. 

Trata-se, no entanto, como, se vê da cifra 
supra da quase maioria do povo brasileiro, 
espalhada nos 21 Estados do Brasil, razão 
porque expus em plenário o que se oferece em 
relação ao assunto e se acha publicado nas fls. 
6.877 a 6879 do Diário do Congresso Nacional 
de 14 de outubro corrente. 

Opino pelo arquivamento da 
representação. 

Sala das Comissões, 20 de outubro de 
1947. – Flávio Guimarães, presidente e relator. – 
Francisco Gallotti. – Cícero de Vasconcelos. – 
Aloysio de Carvalho. 
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Vem à Mesa, é lido e distribuído às 

Comissões de Constituição e Justiça e de Fôrças 
Armadas, o seguinte: 

 
PROJETO 

 
Nº 28, de 1947 

 
Regula a transferência para o Q. O. A. dos 

oficiais do Q. O. Aux. Que satisfizeram o artigo 
6º do Decreto-lei nº 3.448, de 23 de julho de 
1941. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Os oficiais aviadores do quadro de 

oficiais auxiliares da Aeronáutica que terminarem 
com aproveitamento o Curso Fundamental de 
Formação de Oficiais da Escola de Aeronáutica, 
serão transferidos para o quadro de Oficiais 
Aviadores (Q.O.A.) do Corpo de oficiais da 
Aeronáutica. 

Art. 2º Os oficiais, assim transferidos, não 
ocuparão vaga no novo quadro e serão 
colocados no almanaque nas posições que lhes 
competirem por suas antiguidades relativas de 
acôrdo com a atual homologação e gozarão dos 
mesmos direitos e regalias do Q. O. A. 

Art. 3º Os oficiais aviadores que possuirem 
o diploma de engenheiro de aeronáutica, serão 
incluídos na respectiva categoria, engenheiro. 

Art. 4º O quadro de oficiais auxiliares 
continuará a ser um quadro em extinção, cujo 
efetivo será composto pelos oficiais que não 
satisfizerem os requisitos para a presente 
transferência. 

Art. 5º Revogam-se o parágrafo único do art. 
2º e o art. 5º do Decreto-lei nº 3.448, de 23 de julho 
de 1941. 

Art. 6º A fusão do Q. O. Aux. com,o Q. O. A. 
será feita nos quinze primeiros dias a partir da data 
de promulgação desta lei. 

Art. 7º Revogam-se as disposições em 
contrário. 
 

Justificação 
 
1. No desejo de solucionar um problema que 

vem causando diferença de tratamento entre  
os oficiais aviadores da Fôrça Aérea Brasileira  
que contraria os altos interêsses da Aeronáutica 
Militar, a harmonia no seio da classe, o rendimento  
do próprio serviço e também a distribuição equi- 

tativa de justiça, submeto à consideração e 
julgamento desta casa o resultado do sincero, longo 
e minucioso estudo que fiz, tendo em vista a fusão 
do quadro de oficiais aviadores auxiliares da 
Aeronáutica com o quadro de oficiais aviadores, de 
acôrdo com o que estabelece o art. 6º do Decreto-lei 
nº 3.448, de 23 de julho de 1941. 

2. Após estudar todo o histórico da antiga 
Reserva Naval Aérea do quadro de oficiais 
auxiliares da Aviação Naval e do Quadro de oficiais 
auxiliares da Aeronáutica, e tendo em vista a atual 
situação, fôlhas de serviço de paz e guerra e o 
merecimento dos oficiais dêste quadro, conclui não 
mais consultar aos interêsses da Aeronáutica a 
existência de dois quadros, possuidores ambos dos. 
mesmos requisitos, competindo-lhes os mesmos 
serviços e deveres quando também deveriam ser 
comuns os mesmos direitos a regalias, uma vez que 
os oficiais do Q O. Aux. atingiram a perfeita 
eqüidade perante os seus colegas do Q. O. A. em 
virtude de terminação com aproveitamento do Curso 
Fundamental de Formação de Oficiais da Escola de 
Aeronáutica. 

A diferença entre os cursos implicava 
numa excepção: a existência de dois quadros 
da ativa dentro da mesma especialidade. Em 
conseqüência, os oficiais aviadores do Q. O. 
Aux. sofreram quatro restrições fundamentais: 

a) foram colocados em posição homóloga 
a oficiais quatro anos mais modernos; 

b) suas promoções foram limitadas ao 
pôsto de capitão aviador, inclusive, o que já 
constituia um direito que lhes era assegurado 
no quadro de origem; 

c) ficaram privados do comando de fôrças 
ou da direção de serviços em que concorriam 
oficiais dos demais quadros de oficiais 
combatentes; 

d) suas promoções se realizavam apenas 
por antiguidade, juntamente com os seus 
homologados. 

Com a satisfação do art. 6º do Decreto-lei 
nº 3.448, de 23-7-1941, estas restrições 
desapareceram, permanecendo apenas a 
situação de oficiais "auxiliares" de um quadro 
em extinção e ainda submetidos ao regime de 
promoções sómente por antiguidade. 

3. Tratando-se de oficiais que por mais de um 
decênio sempre mostraram suas melhores 
qualidades e virtude dentro da profissão, 
desinteressadamente, por isso que, nem mesmo o 
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estímulo humano das promoções por merecimento 
possuam, submetendo-se a tôdas as exigências que 
lhes foram impostas, as seleções realizadas em seu 
meio, principalmente para a realização do Curso da 
Escola de Aviação Naval, posteriormente, no exame 
de seleção para a transferência para o quadro de 
oficiais auxiliares da Aviação Naval e finalmente os 
dois longos anos de estudo na Escola de 
Aeronáutica, julgo ser de justiça a inclusão dêsses 
oficiais no quadro de oficiais aviadores, pois nem 
mesmo poderá prevalecer o argumento de que 
êsses oficiais com apenas um ano de curso da 
Escola da Aviação Naval vão ocupar lugares na 
escala hierárquica acima de oficiais com três anos 
de curso de Escola Militar, por isso que, apesar de 
não ocuparem vaga no novo quadro, êles serão 
incluídos abaixo de seus atuais homologados no 
pôsto homologo, êsses que são mais modernos, 
estando perfeitamente equilibradas as antiguidades 
relativas. 

Sala das Sessões, em 21 de outubro de 1947. 
– Joaquim Pires. 

O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do 
expediente. 

Tem a palavra o senador Carlos Prestes, 
primeiro orador inscrito. (Pausa). 

Não se achando presente, dou a palavra ao 
Senador Victorino Freire, segundo orador inscrito. 

O SR. VICTORINO FREIRE (lê o seguinte 
discurso): – Sr. Presidente, é com dobrada vaidade 
de brasileiro e de cidadão de uma pátria livre, que 
ocupo hoje esta tribuna, no exercício do 
mandato que o povo maranhense me conferiu, 
para em seu nome, em nome do seu Govêrno e 
da direção nacional do Partido Social 
Trabalhista, trazer ao chefe da Nação, 
Presidente Eurico Gaspar Dutra, a expressão da 
nossa solidariedade irrestrita pelo ato corajoso 
de Sua Excelência, rompendo as nossas 
relações diplomáticas com a Rússia Soviética, e 
o nosso brado de revolta ante a audácia do 
ditador russo, insultando a Nação brasileira, na 
pessoa do seu eminente e honrado Chefe e 
também as fôrças armadas do Brasil, em cujo 
patriotismo e bravura, tantas vézes 
demonstrados nos campos de batalha, 
repousam a integridade e a soberana da Pátria 

Ainda está na memória de todos as naturais 
reservas com que a opinião brasileira recebeu o ato 
de reatamento de relações diplomáticas com a 
União Soviética. Pensavam muitos que a política 
seguida de reaproximação com a Rússia, constituia 
sério perigo, porque a extinção do Komintern, era 
apenas uma simples manobra para iludir os povos 
amantes da liberdade. Já havíamos nós pago na 
moeda do sacrifício e do sangue o ensaio 
bolchevista de 935, quando o Senador Carlos 
Prestes, mandava deflagrar um movimento armado, 
em que foram assassinados cruelmente jovens 
oficiais adormecidos, que, nas praças de guerra, se 
encontravam, para atender à ordem de sobreaviso 
ou de prontidão. 

Lembro-me, Senhor Presidente, que na 
Escola de Aviação, ali chegando, o então Presidente 
Getulio Vargas, exclamava: "ao penetrar na Escola 
de Aviação, a primeira cousa que encontro é o 
sangue de seu bravo Comandante". O Comandante 
a que se referia o eminente Senador Getulio Vargas, 
era o atual Brigadeiro Eduardo Gomes, que fôra 
ferido no seu pôsto de Comando, quando enfrentava 
os insurretos, abafando com seu sangue a rebeldia 
soviética. No 3º R. I. caiam trucidados vários oficiais 
e o Regimento rebelado era dominado em poucas 
horas pela bravura do General Eurico Dutra que, 
naquela ocasião à testa da 1ª Região Militar, 
comandou com desmedida intrepidez e destemor o 
assalto àquela praça, com a túnica manchada do 
sangue do seu ajudante de ordens, Capitão Ribeiro 
pinheiro, morto ao seu lado (Muito bem). 

O SR. ANDRADE RAMOS: – Muito bem. É 
uma grande verdade. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Lembro 
que, naquele momento de angústia nacional, o 
General Eurico Gaspar Dutra, dirigindo-se às 
famílias dos seus comandados tombados no 
cumprimento do dever, assim se expressava: 
"Mães brasileiras, esposas, heroínas de todos 
os lares, não deploreis vossos filhos nem 
consortes mortos no campo de honra, na defesa 
da Soberania da Pátria. Tombados como heróis, 
ressuscitam deuses na eternidade". 

Sr. Presidente, 
Ao relembrar aquêles episódios tão tristes 

e aquêles assassinatos tão frios, 
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exaltados com orgulho, nesta Casa, pela 
insensatez do Senador Carlos Prestes, eu me 
curvo diante daquelas vítimas, sagradas pela 
gratidão e pelo respeito da Pátria agradecida. E 
afirmo a Vossa Excelência, Sr. Presidente, que 
nesta hora, em todos os recantos do nosso 
grande País otdo o povo, sem distinção de classe 
ou de partidos políticos, acompanha o Chefe da 
Nação, com a sua solidariedade e com seu 
aplauso. 

Malditos sejam, pois, aquêles que traírem a 
Soberania do Brasil. (Muito bem; muito bem. 
Palmas prolongadas. O orador é 
cumprimentado). 

O SR. IVO D'AQUINO: – Sr. Presidente, a 
Nação tôda está informada, pelos seus órgãos de 
publicidade, a respeito do grave incidente, que se 
deu entre o Brasil e a União das Repúblicas 
Socialistas Soviéticas. 

O Ministro das Relações Exteriores, em 
nota, que acaba de ser comunicada ao Senado e 
que foi lida na hora do expediente, expõe clara e 
sinceramente todos os motivos e antecedentes, 
que levaram o Brasil a tomar a atitude, que todos 
nós conhecemos. 

Ninguém ignora, Sr. Presidente, que a 
tradição da diplomacia brasileira tem sempre 
repousado na cordialidade entre as sociedades 
políticas. 

A primeira Nação a se manifestar não só 
em documento público, como no texto do seu 
estatuto básico, pela resolução dos incidentes 
internacionais através da arbitragem, foi o Brasil. 

A conduta da diplomacia brasileira jamais 
se afastou um momento daquele marco inicial, 
plantado, para honra nossa, por Alexandre de 
Gusmão. Ela foi seguida invariàvelmente por 
todos os nossos chanceleres, entre os quais é de 
citar, acima de todos, o Barão do Rio Branco. 

Tem sido êsse o destino superior da 
política internacional brasileira, para aproximação 
dos povos e respeito aos Estados civilizados. 

Bastaria, portanto, Sr. Presidente que o ato 
tivesse sido apoiado na prudência e no conselho 
do Ministério do Exterior, que tem, hoje, à sua 
frente, um dos mais cultos e experientes homens 
públicos, conhecido internacionalmente pela sua 
visão superior, para que, desde logo, tôda a 
Nação acreditasse que a orientação assim 
tomada, não poderia revelar senão o interêsse 
nacional as supremas aspirações do 

povo brasileiro e a dignidade da Nação. 
Sr. Presidente, há poucos dias, um jornal da 

Rússia Soviética dirigiu, não apenas ao Presidente 
da República, mas às Fôrças Armadas e ao 
próprio povo brasileiro, os insultos mais atrozes, 
as calúnias mais indefensáveis. Não há quem, de 
boa fé, ignore que a imprensa da Rússia Soviética 
é orientada, inspirada e censurada pelo próprio 
Govêrno. 

Mas não seria isso bastante para que o 
Govêrno brasileiro agisse, como agiu, rompendo 
as relações diplomáticas com um país, do qual nos 
aproximamos, levados por um ideal superior. 

A circunstância, que determinou a resolução 
do Govêrno brasileiro, foi de que, tendo a nossa 
Embaixada pedido naturais satisfações por 
insultos, que estavam fora de tôdas as normas da 
cordialidade, o Govêrno da Rússia Soviética, longe 
de dar as explicações, que, diplomàticamente, se 
compreenderiam, solidarizou-se, implicitamente, 
com o artigo daquele jornal, devolvendo, 
acintosamente, a nota enviada pela nossa 
Embaixada. 

O Sr. Ministro Raul Fernandes, figura 
singular de estadista, de jurista e de 
internacionalista, com a serenidade e a elevação, 
peculiares à sua vida pública, expõe, na nota lida 
ao Senado, os antecedentes relativos às nossas 
relações com a Rússia Soviética, desde que elas 
foram reatadas. 

E há um tópico nessa nota que cumpre 
acentuar. 

Depois de se referir ao modo por que o 
Brasil procurou cultivar amistosamente suas 
relações com a Rússia Soviética, assim se 
exprime o senhor Ministro das Relações 
Exteriores: (lê) 

"Esta longanimidade e compreensão foram, 
porém, mal. recompensadas. A imprensa soviética, 
tão estreitamente controlada pelo Govêrno, 
ultimamente nos atacou rudemente e sem 
qualquer motivo. E' assim que, há poucos dias, a 
despeito de votos sucessivos, dados pela 
delegação brasileira ao menbro soviético das 
Nações Unidas, em renhida eleição, para membro 
do Conselho de Segurança, o primeiro delegado 
do Brasil, doutor Osvaldo Aranha, exercendo a 
presidência da Assembléia, foi grosseiramente 
atacado pela imprensa moscovita e acoimado, 
injuriosamente, de estar a sôldo do Govêrno 
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Norte-Americano. Ora, êsses votos eram dados em 
oposição à Delegação Norte-Americana, e teriam, 
pelo menos, o mérito da isenção e da independência. 

Esta circunstância foi olvidada e as injúrias 
choveram apenas porque, em simples observância 
da lei interna da Assembléia, o Presidente não 
permitiu um discurso intempestivo do delegado 
soviético". 

Êste trecho da nota do Ministério das 
Relações Exteriores retrata, perfeitamente, a 
orientação, sempre seguida, e que, a cada passo, se 
reflete na dos partidos comunistas, que, em 
diferentes países, representam seu pensamento. 

O que um dos jornais da Rússia Soviética 
disse do Chefe da Nação brasileira e das Fôrças 
Armadas Nacionais assume aspecto de alta 
gravidade desde o momento em que o próprio 
Govêrno russo chamou a si a responsabilidade do 
que foi escrito. 

Não é necessário, Sr. Presidente, venha eu 
exaltar, no Senado, a personalidade do primeiro 
magistrado da Nação. 

Trata-se de um militar ilustre, que fêz a sua 
carreira, em todos os postos e atividades públicas, 
com honra para as tradições do Exército brasileiro. 
Mais de uma vez, S. Exª pôs a descoberto os 
sentimentos elevados, que sempre o inspiraram, no 
cultivar a profissão para a qual se elegeu e tanto tem 
diginificado. 

Ainda há poucos momentos, o nobre Senador 
Victorino Freire teve ocasião de assinalar que, em 
defesa da ordem e da legalidade, o Sr. General 
Eurico Gaspar Dutra derramou o seu sangue e 
arriscou a vida não pela dignidade da farda que 
veste, como também das tradições da corporação a 
que pertence. 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Muito bem. 
O SR. IVO D'AQUINO: – Nesta hora não se 

trata apenas pessoalmente do Sr. General Eurico 
Gaspar Dutra, mas do chefe da Nação, que êle 
encarna na política interna e perante a sociedade 
internacional. Insultá-lo, como o foi, é, sem dúvida 
nenhuma, insultar a Nação brasileira. 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – 
Perfeitamente. 

O SR. ANDRADE RAMOS: – Muito bem. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Insultar as fôrças 
armadas brasileiras é desconhecer que elas 
representam a própria Nação, na sua mais alta 
vitalidade e constituem as reservas incumbidas na 
hora suprema da responsabilidade de defender a 
integridade nacional. (Muito bem). 

Atingidos, portanto, o Presidente da República 
e as fôrças armadas brasileiro, tomando a atitude 
que tomou (Muito bem). 

Assim, Sr. Presidente, constituindo o Senado 
uma das Câmaras do Congresso Nacional, que 
representa o povo brasileiro, não pode êle estar 
senão de acôrdo com a Nação. 

E, nêste momento, o Govêrno brasileiro 
tomando a atitude, que tomou outra orientação não 
teve senão defender a nossa dignidade e as nossas 
tradições. 

E' por isso, Sr. Presidente, que apresento a 
esta Casa, com o apòio dos Senhores Senadores 
que o assinam comigo, o seguinte requerimento: 

(Lê): 
"Conforme é do conhecimento público e pelos 

motivos expostos em nota oficial do Ministério das 
Relações Exteriores, o Govêrno da República acaba 
de declarar o rompimento das relações diplomáticas 
entre os Estados Unidos do Brasil e a União das 
Repúblicas Socialistas Soviéticas. 

Agindo assim, interpretou o nosso Govêrno os 
sentimentos da Nação brasileira, gravemente 
ultrajada na sua dignidade por calúnias e insultos 
dirigidos ao Presidente da República e às Fôrças 
Armadas Nacionais. 

Nesta hora em que todos os brasileiros devem 
ficar solidários no desagravo à honra nacional, 
cumpre ao Senado Federal manifestar-se como 
representante e intérprete da Federação Brasileira. 

Requeremos, assim, seja, pelo Senado 
Federal, dado o voto de sua irrestrita solidariedade 
ao ato do Govêrno que declara o rompimento das 
relações diplomáticas entre os Estados Unidos do 
Brasil e as União das Repúblicas Socialistas 
Soviéticas". 

(Muito bem; muito bem. Palmas prolongadas. 
O orador é cumprimentado). 
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Vem à Mesa e é lido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
 

Nº 161, de 1947 
 
Conforme é do conhecimento público e pelos 

motivos expostos em nota oficial do Ministério das 
Relações Exteriores, o Govêrno da República acaba 
de declarar o rompimento das relações diplomáticas 
entre os Estados Unidos do Brasil e a União das 
Repúblicas Socialistas Soviéticas (U.R.S.S.). 

Agindo assim, interpretou o nosso Govêrno os 
sentimentos da Nação Brasileira, gravemente 
ultrajada na sua dignidade por calúnias e insultos 
dirigidos ao Presidente da República e às Fôrças 
Armadas Nacionais. 

Nesta hora, em que todos os brasileiros 
devem ficar solidários no desagravo à honra 
nacional, cumpre ao Senado Federal manifestar-se 
como representante e intérprete da Federação 
Brasileira. 

Requeremos, assim, seja, pelo Senado 
Federal, dado o voto de sua irrestrita solidariedade 
ao ato do Govêrno, que declarou o rompimento das 
relações diplomáticas entre os Estados Unidos do 
Brasil e a União das Repúblicas Socialistas 
Soviéticas (U.R.S.S.). 

Sala das Sessões, 21 de outubro de 1947. – 
Ivo d'Aquino. – Alvaro Maia. – Victorino Freire. – 
Etelvino Lins. – Alfredo Neves. – Waldemar Pedrosa. 
– Augusto Meira. – Synval Coutinho. – Azevedo 
Ribeiro. – Apolonio Sales. – Durval Cruz. – Attilio 
Vivacqua. – Maynard Gomes. – Flávio Guimarães. – 
Clodomir Cardoso. – Euclydes Vieira. – Lucio Corrêa, 
– Francisco Gallotti. – Góes Monteiro. – Bernardes 
Filho. – Pinto Aleixo. – Ernesto Dornelles. – Ismar de 
Góes. – Camilo Teixeira Mercio. – Santos Neves. – 
Henrique de Novaes. – Pereira Moacyr. – Andrade 
Ramos. – Cicero de Vasconcelos. – Carlos Saboya. 
– Filinto Müller. – Sá Tinoco. – Mello Vianna. – 
Georgino Avelino. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA (*): – Sr. 
Presidente, até hoje, a bancada da União 
Democrática Nacional no Senado não faltou, em 
momento algum, com a sua manifestação de 
serenidade em matéria internacional. 

 
__________________ 
(*) Não foi revisto pelo orador. 

Para nós, o terreno das relações dos Estados 
refoge às competições partidárias da vida interna e, 
por maiores que sejam, a certos respeitos, as nossas 
reservas em tôrno desta última, sempre estamos 
prontos a apoiar o Govêrno e a lhe trazer a nossa 
palavra de confôrto nos momentos graves da vida 
internacional. 

Trata-se, agora, do rompimento das relações 
do Brasil com a União das Repúblicas Soviéticas. 

A matéria escapa a uma deliberação expressa 
do Congresso Nacional. Ao Poder Executivo 
compete, nos têrmos precisos da Constituição, 
manter as relações com os demais Estados, do 
mundo. Conseqüentemente, é êle o juiz principal da 
necessidade ou desnecessidade dessas próprias 
relações e até do julgamento de motivo em que se 
calque a própria dignidade nacional para tomar 
qualquer atitude a respeito. 

Assim sendo, para nós outros, da União 
Democrática Nacional, se o Govêrno, que tem como 
seu auxiliar de confiança, na chefia da nossa 
Chancelaria, um homem de largo saber jurídico e 
notável experiência; se o Govêrno julgou justa, uma 
atitude dessa ordem, procedeu na defesa dos altos 
interêsses do País, dos princípios superiores da sua 
dignidade. 

Não discutimos êsses motivos; limitamo-nos a 
manifestar ao Senado e à República a nossa 
confiança em que tal atitude se tenha realmente 
baseado em fundamentos de grande relêvo e em 
que haja sido ditada pelo mais absoluto e integral 
patriotismo. 

Por essas razões, Sr. Presidente, a bancada 
da União Democrática Nacional não tem dúvida em 
manifestar o seu apôio ao ato do Govêrno da 
República, que rompue as relações diplomáticas 
com a União das Repúblicas Socialisats Soviéticas. 
(Muito bem; muito bem. Palmas). 

O SR. CLODOMIR CARDOSO: – Sr. 
Presidente, não estava eu presente, quando foi 
subscrito o requerimento que acaba de ser enviado à 
Mesa. Por, isso, conquanto me pareça excusado, 
quero manifestar à Casa a minha solidariedade com 
êsse protesto de apôio ao patriótico ato pelo qual o 
honrado Sr. Presidente da República acaba de 
salvaguardar a dignidade nacional. 

Estamos todos certos de que a nossa 
Chancelaria, a cuja frente se acha 
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um grande brasileiro, que não é apenas alta 
inteligência e notável cultura jurídica, mas é também 
brilhante diplomata, se houve no caso, com a 
prudência exigida pelas responsabilidades da Nação 
e pela delicadeza do momento internacional. 

Havia, porém, um limite além do qual não lhe 
era lícito ir, sem comprometer os brios brasileiros. 
Foi nêsse limite, Sr. Presidente, que se deteve o 
chefe da Nação; foi nêsse extremo que se verificou o 
rompimento das nossas relações com a União das 
Repúblicas Soviéticas. 

Do Brasil foi o ato de rompimento, mas não a 
provocação, e eis o que motivou o rompimento das 
relações diplomáticas. (Muito bem). 

O SR. CARLOS SABOYA: – Senhor 
Presidente. Quase desnecessárias se tornam minhas 
palavras neste plenário, de amplo apoio ao ato do 
Govêrno, rompendo as relações diplomáticas com a 
União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. 

Não resta a menor dúvida, Senhor Presidente, 
de que se assim procedeu o Chefe da Nação, o fêz 
pelo imperativo de salvaguardar a nossa dignidade 
diante do fato amplamente divulgado pela nota do 
Ministério das Relações Exteriores, de ter a imprensa 
soviética e conseqüentemente o Govêrno russo 
atacado S. Exª o General Eurico Gaspar Dutra e as 
Forças Armadas do Brasil. 

Essa atitude demonstra bem a intolerância dos 
países totalitários para com todos aquêles que 
ousam divergir das suas idéias. Digo intolerância 
porque não resta a menor dúvida de que êsses 
ataques foram iniciados na União Soviética, em 
virtude da posição que tomamos no Continente 
americano contra a infiltração comunista. 

Tal procedimento por parte da Rússia verifica-
se desde o início das revoluções comunistas no 
mundo. Daí o trucidamento completo da família 
imperial russa e a eliminação sumaria dos líderes 
das nações democráticas ou da própria Rússia, 
sempre que manifestam suas idéias contrárias à 
politica moscovita. 

Qual a justificativa para tal procedimento? E' 
para que os povos desenganados, desiludidos diante 
das práticas extremistas, não encontrem ainda vivos, 
prontos para lutar a seu lado, aquêles que um dia 
encararam a 

reação contra os ideais dissolventes do comunismo. 
Sr. Presidente, desnecessário se faz que 

promova desta tribuna a defesa de S. Exª, o Sr. 
Presidente da República. Para defendê-lo é bastante 
o seu passado de soldado honesto e patriota, 
bastam os seus serviços à defesa da Pátria. Em sua 
defesa falam mais alto de que insidiosos ataques os 
seus atos de moderação e de civismo na direção 
suprema do País. E para defender o seu ato 
patriótico de rompimento com a Rússia comunista 
nada mais vibrante e eloqüente do que a atitude de 
apláuso do povo brasileiro, bem refletida nas 
palavras que os seus legítimos representantes nesta 
Casa estão proferindo, numa atitude de grande 
significação patriótica. Para felicidade de nós todos e 
do Brasil o chefe da Nação é um homem digno, 
sincero, puro e desejoso de bem servir à nossa terra. 

E a respeito das Fôrças Armadas Brasileiras 
eu desejaria, apenas como fêcho às minhas 
palavras, usar as expressões do poeta: – "O Exército 
e a bôca negra do canhão, defendendo os peitos 
salvos da Justiça, do Direito e da Democracia". 
(Muito bem; muito bem. Palmas). 

O SR. BERNARDES FILHO (*): – Sr. 
Presidente, sempre considerei e sustentei que as 
relações diplomáticas do Brasil com a União das 
Repúblicas Socialistas Soviéticas nunca deveriam ter 
sido reatadas... 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – 
Perfeitamente. V. Exª está com a razão. 

O SR. BERNARDES FILHO: – ...por maiores, 
mais ponderáveis e relevantes que pudessem ter 
sido as razões invocadas para isso. 

O SR. FERNANDES TAVORA: – V. Exª tem 
razão. As relações nunca deveriam ter sido reatadas. 
Teríamos evitado a afronta que agora sofremos. 

O SR. BERNARDES FILHO: – E' que, Sr. 
Presidente, as razões que hajam ditado êsse 
reatamento jamais poderiam ter sido mais fortes do 
que esta outra: a profunda divergência existente 
entre a formação moral e cristã do Brasil e a da 
União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. 

A ideologia lá professada foi sempre tida por 
nós como uma ameaça à civilização ocidental. A 
ruptura de que nos dá notícia o Poder Executivo, 
pela mensagem que acaba de ser lida, 

 
__________________ 
(*) Não foi revisto pelo orador. 
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era conseqüência lógica e inevitável dêsse 
reatamento de relações. O honrado Chefe da Nação 
usou de uma atribuição que é sua, e fê-lo mostrando-
se à altura do pôsto que ocupa e desagravando a 
honra nacional, infamemente ultrajada. 

Em política internacional, Sr. Presidente, e diante 
dos sacrifícios que ela possa exigir dos brasileiros, 
nenhum de nós é homem de partido, nada nos divide 
nem nos pode dividir porque, acima de tudo, somos 
brasileiros e irmãos. (Muito bem; muito bem). 

O SR. ALFREDO NEVES: – V. Ex.ª diz muito bem. 
O SR. BERNARDES FILHO: – E' com êste 

pensamento, Sr. Presidente, que levo ao honrado 
chefe do Poder Executivo a solidariedade do Partido 
Republicano. (Muito bem; muito bem. Palmas). 

O SR. EUCLYDES VIEIRA (*): – Sr. 
Presidente, foi com verdadeira emoção que ouvi a 
nota do Govêrno sôbre o rompimento das nossas 
relações diplomáticas com a União Soviética e 
subscrevi a moção apresentada pelo nobre lider da 
maioria, Senador Ivo d'Aquino. 

Não podia, entretanto, limitar-me a subscrever 
a moção porque, interprete que sou dos sentimentos 
de todos os paulistas e do Govêrno de São Paulo, 
reconhecemos que a dignidade nacional foi ofendida. 
E', pois, para trazer meu apôio pessoal, e do meu 
Partido e o do povo paulista, que sempre 
compartilhou com a Nação de todos os seus 
sofrimentos, que ocupo a tribuna, associando-me 
inteiramente às palavras pronunciadas pelos nobres 
oradores que me precederam. (Muito bem; muito 
bem. Palmas). 

O SR. SALGADO FILHO: – Senhor 
Presidente, o Partido Trabalhista Brasileiro, acaba  
de ouvir, pela primeira vez, a palavra oficial a 
respeito dos motivos que determinaram o 
rompimento das relações diplomáticas entre o Brasil 
e a União Soviética. Sem indagar dos motivos, 
declara peremptòriamente à Nação que,  
quaisquer tenham êles sido e quaisquer sejam  
as conseqüências dêsse rompimento, a sua atitude  
é uma única. Hoje, como ontem, pessoalmente,  
sou contrário à manutenção de relações com a União 

 
__________________ 
(*) Não foi revisto pelo orador. 

Soviética, se os mesmos motivos que ora nos levam 
ao rompimento de relações, já existiam 
anteriormente e desaconselhavam o seu reatamento. 
Também não nos devemos esquecer dos princípios 
de cristandade, que nos devem conservar afastados 
de relações amistosas com a U.R.S.S. Todos os  
dias nos chegam notícias da intervenção  
dessa República na vida íntima dos outros países,  
no sentido de subjugá-los ao seu mandonismo,  
e para consecussão desse objetivo não olham 
meios. 

Ainda há poucos dias, tive oportunidade de 
declarar, nesta Casa, relembrando os 
acontecimentos de 1935, nos quais as nossas 
Fôrças Armadas perderam vidas preciosas de 
patriotas, que havia ficado provada a intervenção 
russa. Êsse fato, só por si seria bastante para não 
reatarmos essas relações diplomáticas. Entretanto, 
criou-se; ficticialmente, em 1945, e depois em 1946 
ambiente favorável a essas relações. Mas êsse 
ambiente fictício, repito, não podia sobrepor-se à 
realidade dos fatos que tinha a comprová-lo o 
sangue de nossos patrícios, derramado nos quartéis 
dos Estados e da Capital Federal. 

A bravura dos chefes militares, há pouco 
mencionada – do Comandante da 1ª Região Militar, 
o intrépido General Eurico Gaspar Dutra; do Ministro 
da Guerra de então, o denodado General João 
Gomes; do Comandante da Vila Militar – sempre foi 
realçada. Todos êles, honrando as tradições 
gloriosas do soldado brasileiro, se insurgiram contra 
os mal orientados, que pretendiam trair os interêsses 
da Pátria. 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Muito bem. 
O SR. SALGADO FILHO: – O ato do Poder 

Executivo lhe é peculiar pela letra expressa  
da Constituição. A êle cumpre manter ou romper  
as relações com os demais Estados; a seu  
juízo, estão entregues os altos interêsses  
nacionais. 

A nós, do Partido Trabalhista, cumpre 
assegurar à Nação que, quaisquer que sejam os 
motivos, bons ou máus, quaisquer que sejam as 
conseqüências, boas ou más, estaremos unidos e 
fortes, e pelo Brasil lutaremos. (Muito bem; muito 
bem. Palmas prolongadas). 
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O SR. PRESIDENTE: – Mais nenhum Sr. 
Senador desejando usar da palavra sôbre o 
requerimento, vou submetê-lo à votação. 

Os Senhores que o aprovam, queiram 
permanecer sentados. (Pausa). 

Está aprovado. (Palmas prolongadas). 
Continua a hora do expediente. 
Comparecem mais os Senhores Senadores: 
Adalberto Ribeiro. 
Durval Cruz. 
Ismar de Góes. 
Clodomir Cardoso. 
Alfredo Neves. 
Georgino Avelino. 
Góes Monteiro (7). 
 
Deixam de comparecer os Srs. Senadores: 
Novaes Filho. 
Walter Franco. 
Pereira Pinto. 
Carlos Prestes. 
Levindo Coelho. 
Marcondes Filho. 
Roberto Simonsen. 
Dario Cardoso. 
Pedro Ludovico. 
Alfredo Nasser. 
Vespasiano Martins. 
Roberto Glasser (12). 
O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Sr. Presidente, 

meu Estado acaba de perder um de seus mais 
ilustres valores intelectuais, morais e políticos – o Dr. 
Henrique Augusto Wanderley, antigo representante 
do Espírito Santo na Câmara dos Deputados. 

Trata-se de uma existência das que deixam na 
vida política e particular, assim como na profissional, 
traços indeléveis de sua passagem. Advogado, 
jurista, político dignificou os postos que exerceu, 
numa afirmação permanente de sua luminosa 
inteligência, de seu grande caráter, de seu constante 
devotamento à causa pública, a que serviu com 
edificante patriotismo, na Câmara Municipal, no 
Congresso Estadual e, por fim, na Câmara dos 
Deputados. Exerceu altos postos da administração 
pública do Espírito Santo, como o de Procurador 
Geral, onde, mais uma vez, imprimiu as marcas do 
seu nobre e alto espírito. 

Compartilhando dos sentimentos do  
povo espiritosantense e traduzindo uma  
sincera homenagem a memória 
 

tão digna, requeiro a V. Ex.ª, Senhor Presidente, 
consulte a Casa sôbre se concorda com a inserção, 
na ata dos nossos trabalhos de hoje de um voto de 
pesar pelo falecimento dêste saudoso congressista e 
exemplar cidadão (Muito bem, muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – O Senado acaba de 
ouvir o requerimento formulado pelo Senador Attilio 
Vivacqua, pedindo a inserção de um voto de pesar, 
na ata dos nossos trabalhos de hoje, pelo 
passamento do Sr. Henrique Wanderley, ex-
congressista. 

Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram 
permanecer sentados. (Pausa). 

Está aprovado. 
Esgotada a hora do expediente passa-se à 
 

ORDEM DO DIA 
 
Discussão única da proposição nº 141, de 

1947, que autoriza o Poder Executivo a abrir à 
Câmara dos Deputados o crédito suplementar de Cr$ 
1.687.328,60, à verba que especifica, (com 
pareceres favoráveis ns. 363 e 364, das Comissões 
de Constituição e Justiça e de Finanças). 

O SR. SALGADO FILHO (*): – Sr. Presidente, 
tive oportunidade de enviar à Mesa emenda à 
proposição em discussão, a qual manda incluir, 
nesse crédito, verba para ocorrer ao pagamento de 
despesa já aceita unânimemente pela Comissão de 
Finanças, que também subscreve a emenda. 

Nestas condições, segundo praxe já adotada 
pelo Senado, a emenda dispensa a audiência 
daquela Comissão técnica. 

Seu objetivo é abrir o crédito necessário para 
fazer face à elevação de vencimentos do pessoal da 
Secretaria do Senado, de modo a colocá-lo na base 
dos da Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE: – Vai ser lida a emenda 
a que se refere o Senador Salgado Filho. 

O Sr. 1º Secretário procede à leitura da seguinte: 
 

EMENDA 
 
À proposição nº 141, de 1947. 
Acrescente-se, onde convier: 
Art. E' igualmente autorizado o Poder 

Executivo a abrir ao Senado 
 
__________________ 
(*) Não foi revisto pelo orador. 
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Federal o crédito suplementar de Cr$ 889.200,00 
(oitocentos e noventa e nove mil e  
duzentos cruzeiros) às seguintes consignações da 
Verba I – Pessoal – Anexo nº 2 –  
Congresso Nacional – da Lei nº 3, de 2 de 
dezembro de 1946: 
 

Consignação I – Pessoal Permanente 
 
  Cr$ 
01 – Pessoal Permanente..............  
02 – Quadro do Senado Federal.... 764.550,00 

Consignação III – Vantagens 
15 – Gratificação adicional............  
02 – Senado Federal..................... 124.650,00 
 Total...................................... 889.200,00 

 
Sala das Sessões, em 21 de outubro de 

1947. – Ivo d'Aquino. – Mathias Olympio. – Ferreira 
de Souza. – Salgado Filho. – Synval Coutinho. – 
Andrade Ramos. – Santos Neves. – Alfredo  
Neves. – Durval Cruz. – Ismar de Góes. – Apolonio 
Sales. 

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão a 
proposição e a emenda. (Pausa). 

Nenhum Sr. Senador desejando usar da 
palavra, declaro encerrada a discussão. 

De acôrdo com a letra do Regimento, a 
proposição deveria voltar à Comissão de  
Finanças, para opinar sôbre a emenda. Entretanto, 
como o Senado acaba de ouvir pela  
exposição do nobre Senador Salgado Filho, a 
emenda é conseqüência da indicação  
aprovada pelo Senado, no sentido de aumentar, 
de uma letra, os vencimentos de seus 
funcionários. 

Para cumprimento da indicação já 
promulgada, é indispensável a abertura de crédito; 
nesse sentido, a  emenda apresentada,  
que está assinada pela Comissão de Finanças. 
Diante desta circunstância, quer-me parecer 
dispensável a audiência da Comissão de 
Finanças. 

Assim, esta presidência decide,  
ressalvando deliberação em contrário do plenário. 
(Pausa). 

Não havendo oposição, submeto à votação a 
proposição assim emendada. 

Os Senhores que aprovam a proposição, 
queiram ficar sentados. (Pausa). 

Está aprovada a seguinte: 
 

PROPOSIÇÃO 
 

Nº 141, de 1947 
 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º E' o Poder Executivo autorizado a 

abrir, à Câmara dos Deputados, o crédito 
suplementar de Cr$ 1.687.328,60 – (um milhão 
seiscentos e oitenta e sete mil trezentos e vinte e 
oito cruzeiros e sessenta centavos) às 
subconsignações abaixo discriminadas, da Verba I 
– Pessoal – Anexo nº 2 – Congresso Nacional, da 
Lei nº 3, de 2 de dezembro de 1946. 

Consignação I – Pessoal Permanente 
 
  Cr$ 
01  – Pessoal Permanente........  
01 – Quadro da Secretaria da 

Câmara dos Deputados...... 
 

1.529.550,00 
 

Consignação III – Vantagens 
 
  Cr$ 
09 – Funções gratificadas........  
01 – Câmara dos Deputados... 49.500,00 
12 – Gratificação por serviços 

extraordinários................... 
 
 

01 Câmara dos Deputados...... 60.000,00 
15 – Gratificação adicional...... 67.828,00 

 
Consignação V –Despesas com Pessoal 

 
  Cr$ 
25 – Substituições..................  
01 – Câmara dos Deputados... 25.000,00 
 Total................................ 1.637.328,60 

 
Art. 2º Revogam-se as disposições em 

contrário. 
Os Senhores que aprovam a emenda, 

queiram ficar sentados. (Pausa). 
Está aprovada a seguinte: 

 
EMENDA 

 
Acrescente-se onde convier: 
Art. – É igualmente autorizado  

o Poder Executivo a abrir ao Senado Fe- 
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deral o crédito suplementar de Cr$...898.200,00 
(oitocentos e noventa e nove mil e duzentos 
cruzeiros) às seguintes consignações da Verba I – 
Pessoal – Anexo nº 2 – Congresso Nacional – da Lei 
nº 3, de 2 de dezembro de 1946: 
 
  Cr$ 
Consignação I – Pessoal Permanente.  
02 – Quadro do Senado Federal........ 764.550,00 
Consignação III – Vantagens...............  
15 – Gratificação adicional................. 124.650,00 
 Total.............................................. 889.200,00 

 
A proposição vai à Comissão para a redação 

final. 
São, sem debate, aprovadas, em discussão 

única, e sobem à sanção, as seguinte proposições: 
 

PROPOSIÇÃO 
 

Nº 153, de 1947 
 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º É o poder executivo autorizado a abrir 

ao Ministério da Educação e Saúde o crédito 
especial de ioto mil, duzentos e vinte e novo 
cruzeiros e vinte centavos (Cr$ 8.229,20), para 
atender ao pagamento da diferença de gratificação 
de magistério, devida ao Professor Catedrático, 
aposentado, padrão M, da Escola Nacional de 
Química da Universidade do Brasil, Ataliba Lepage, 
correspondente ao período de 8 de setembro de 
1943 a 25 de maio de 1945. 

Art. 2º Revogam-se as disposições em 
contrário. 
 

PROPOSIÇÃO 
 

Nº 180, de 1947 
 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º É transferida para o Município de 

Caviúna, Estado do Paraná, a atual 2ª Coletoria 
Federal de Morretes, do mesmo Estado. 

Art. 2º A nova exatoria denominar-se-á 
"Coletoria Federal de Caviúna", para onde são 
transferidos os funcionários da 2ª Coletoria Federal 
de Morretes. 

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

Discussão única da proposição  
nº 189, de 1947, que declara para 
 

fins do § 2º do art. 28 da Constituição Federal, os 
Municípios que constituem bases ou portos militares 
de excepcional importância para a defesa externa do 
País. (Com pareceres favoráveis números 367 e 368, 
das Comissões de Constituição e Justiça e de 
Fôrças Armadas). 

O SR. JOÃO VILLASBOAS (*): – Sr. 
Presidente, motivo independente da minha  
vontade afastou-me do recinto durante a sessão  
de quinta-feira última, quando se discutiu o  
pedido de informações assinado pelo Senador 
Carlos Prestes, por mim e outros Senadores, no 
sentido de que o Poder Executivo remetesse ao 
Senado Federal, para estudo e base da votação do 
projeto, o parecer do Conselho de Segurança 
Nacional. 

Não assinei aquêle requerimento por simples 
motivo de apôio, nem o fiz para merecer o 
qualificativo que a mim e a meus companheiros seus 
signatários, deu um ilustre jornalista, de "bonzinhos". 
Não sei a razão, Senhor Presidente, de tal 
qualificativo. Aquêle jornalista escreve, às vêzes, de 
forma sibilina, de maneira a tornar difícil a 
compreensão. São frases como aquelas que Oscar 
Wilde põe na boca de Dorian Gray. 

Assinei-o, Sr. Presidente, por entender 
indispensáveis, ao pronunciamento do Senado, as 
informações pedidas, a fim de que êle  
votasse conscientemente e com perfeito 
conhecimento das razões que levaram o Conselho 
de Segurança Nacional a classificar  
vários municípios como bases militares, podendo, 
assim, o Poder Executivo nomear os respectivos 
prefeitos. 

Leio no claro dispositivo do § 2º, do art. 28, da 
Constituição, que serão nomeados pelos 
governadores dos Estados ou dos Territórios, os 
prefeitos dos Municípios que a Lei Federal,  
mediante parecer do Conselho de Segurança 
Nacional, declarar bases ou portos militares de 
excepcional importância para a defesa externa do 
País. 

A Lei, a ser votada nesse sentido  
pelo Congresso Nacional, deve ter por fundamento o 
parecer do Conselho de Segurança  
Nacional. É preciso que o legislador tenha diante  
dos olhos as razões, as justificativas  
daquele parecer, a fim de que possa  
aceitá-las, impugná-las, ou então votar no sentido 
 
__________________ 
(*) Não foi revisto pelo orador. 
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de considerar aquêles Municípios como bases ou 
portos de excepcional importância para a defesa 
nacional. 

É importante, Sr. Presidente, que se 
conheçam as razões desse parecer; é necessário 
que o legislador forme diante dele sua convicção, a 
ponto de poder privar o povo de determinado 
município do direito de eleger seu governador. 

Razões várias foram levantadas e arguidas 
neste recinto contra a necessidade da apresentação 
desse parecer. Alega-se que os motivos devem ser 
guardados em sigilo, conservados secretos, porque 
são atinentes à defesa nacional. 

Estou de acôrdo em que se guarde sigilo 
sôbre esses motivos, em relação a tôda a gente, 
menos, porém, quanto ao Parlamento Nacional, pois 
acima de qualquer autoridade, e de qualquer outro 
Poder, a defesa do País está confiada ao Congresso 
Nacional. É o Poder Legislativo, Sr. Presidente, 
quem, por lei própria, determina quais os pontos da 
fronteira do Brasil necessários à defesa nacional. E' 
o Congresso Nacional quem fixa as Fôrças Armadas, 
o número de unidades militares necessárias à 
garantia da ordem interna e externa do País. E' êle 
quem ratifica ou nega aprovação aos tratados 
elaborados com países estrangeiros pelo Presidente 
da República. E' o Parlamento quem autoriza o 
Presidente da República a permitir a passagem de 
tropas estrangeiras pelo nosso território. E', 
finalmente, o Congresso Nacional quem autoriza o 
Presidente da República a declarar guerra. 

Sr. Presidente, ao Congresso Nacional não 
pode ser negado o conhecimento das razões 
determinantes dos atos sôbre os quais deve 
pronunciar-se 

O SR. ARTHUR SANTOS: – Já não seriam do 
conhecimento apenas do Congresso Nacional e, sim, 
do conhecimento público, porque a informação 
publicada nos têrmos do Regimento, será divulgada. 

Quero que V. Ex.ª me explique como se 
procederia. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Como se 
tornou pública a declaração do Senhor Senador 
Carlos Prsetes, quando afirmava pretender formar 
ao lado da Rússia em caso de conflito do Brasil com 
aquêle País. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: –  
O requerimento em apreço, Sr. Presidente,  
pedia informações. Essas infor- 
 

mações vinham ao Senado com a nota de 
reservadas ou em caráter sigiloso, e o Congresso 
Nacional as examinaria em segredo. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Mas viriam 
para ser examinadas aqui e não seriam mais 
secretas. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Devo frizar que 
para o Congresso Nacional não pode haver reserva 
ou segredo; em relação ao Legislativo do País não 
se podem conceber tais restrições. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Votei contra o 
requerimento, devido ao fato de já ter observado que 
o que se considera segredo, nesta Casa, pouco 
depois é do conhecimento público. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – Nem V. Ex.ª fez 
requerimento pedindo essas informações em caráter 
secreto ou sigiloso. O requerimento de V. Ex.ª não 
contem tal ressalva. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Não considero, 
desde logo, essas informações como de caráter 
secreto, pois quem as presta é o Poder Executivo. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – Deixariam de sê-
lo se fossem publicadas. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Apenas a êsse 
Poder é que cabe dizer se o assunto é ou não de 
caráter secreto. V. Ex.ª não pode estar no 
pensamento do Executivo e declarar de pronto que 
essas razões são reservadas. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – Não posso 
compreender que requerimento de informações seja 
sigiloso. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Por que 
presume o nobre colega serem secretas tais razões? 

O SR. ARTHUR SANTOS: – Por sua própria 
natureza são secretas. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – V. Ex.ª, então, 
está ao par dessas razões sigilosas. É bem mais feliz 
do que eu. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – São por sua 
própria natureza sigilosas as que dizem respeito à 
defesa nacional. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Não se trata de 
razões dessa natureza. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – V. Ex.ª quer 
saber porque! 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – O Congresso 
Nacional deve ficar ao par de tudo. Como membro 
do Parlamento – afirmo – não lhe pode ser recusado 
êsse direito. 
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O SR. ARTHUR SANTOS: – Não podemos 
estar pesquisando nos arquivos e gabinetes dos 
órgãos encarregados da defesa nacional. Razões 
existem que não podem ser divulgadas aqui, nem no 
parlamento de qualquer país do mundo, onde 
motivos de defesa nacional jamais são trazidos a 
público. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Não há razões, 
por mais sigilosas que sejam, que devam ser 
ocultadas ao Parlamento Nacional. Essas razões não 
podem ficar guardadas no pensamento de quem 
quer que seja. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – São razões que 
deviam ficar guardadas nos arquivos dos gabinetes 
da defesa nacional. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Êsses 
gabinetes não podem ter o direito de guardar tais 
segredos, quando são pedidos pelo Congresso 
Nacional. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – Razões secretas 
não podem ser publicadas. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Isso é coisa 
muito diferente. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – Devem ficar em 
segrêdo, quando êsse segrêdo é sugerido ou 
solicitado. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Se  
o Sr. Presidente da República nos enviasse  
uma mensagem com a nota de reservada  
ou secreta, naturalmente essa matéria seria  
dada ao conhecimento do Congresso  
Nacional em sessão secreta. Nada mais claro e 
positivo. 

O SR. CARLOS SABOYA: – O Parlamento 
não pediu essas informações. Quem as pediu foi V. 
Ex.ª. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Apesar 
das nossas sessões secretas nada terem realmente 
de secretas. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Exatamente. 
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – No  

outro dia, em sessão secreta, foi discutida  
uma questão qualquer, debatida, logo após,  
pela imprensa, em artigo assinado pelo Sr. Otto 
Prazeres. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – V. Ex.ª confirma, 
então, completamente, as nossas reservas, as 
nossas cautelas: – as próprias sessões secretas são 
divulgadas. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Por que 
V. Ex.as não confiam em V. Ex.ª mesmo. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – Confio em mim. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Não 
confiam em V. Ex.ª quanto à sessão secreta. Meu 
ponto de vista é simplesmente êsse. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Aliás o parecer 
emitido pelo Conselho de Segurança Nacional 
chegou a essa conclusão, após os estudos 
procedidos pelo Estado Maior Geral das Fôrças 
Armadas. 

O SR. CAMILLO MÉRCIO: – E pelo Ministério 
da Guerra. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Essas 
informações naturalmente são reservadas. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Ninguém 
está pedindo êsses estudos. O requerimento não os 
pede. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – O Conselho de 
Segurança Nacional teria de informar quanto à 
conclusão a que chegaram os estudos do Estado 
Maior Geral. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – O que a 
Constituição estabelece é a elaboração de parecer e 
não pronunciamento. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – Parecer não é 
pronunciamento. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – V. Ex.ª 
não insista. Parecer é a exposição e uma conclusão, 
para ser aprovada ou rejeitada. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – A conclusão foi o 
anteprojeto enviado ao Congresso. 

O SR. CARLOS SABOYA: – A exposição, 
para ser concreta, tem que ser o próprio plano de 
defesa. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – E isso não pode, 
nem deve ser publicado. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Cogita-se de 
simples exposição. Parecer é exposição 
acompanhada de conclusões. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 
Realmente, V. Ex.ª tem razão, pois exposição sem 
conclusão não é parecer. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – O parecer 
contém as premissas, a exposição é a parte 
conclusiva. Trata-se aí das premissas e da 
exposição. 

Como o Congresso Nacional não é constituído 
de técnicos, embora tenha comissões técnicas, como 
a de Fôrças Armadas, que deverá opinar sôbre 
projeto dessa natureza, a Constituição estabeleceu, 
no dispositivo do parágrafo 2º, do Art. 28, que a 
decisão do Congresso devia ser tomada, tendo, 
diante de si o parecer do Conselho de Segurança 
Nacional, órgão técnico por excelência. 
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O SR. VICTORINO FREIRE: – O  
órgão técnico é o Estado Maior Geral das Fôrças 
Armadas. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – A  
Constituição não se refere ao Estado Maior  
das Fôrças Armadas, e eu estou discutindo  
o assunto dentro da Constituição. O Conselho  
de Segurança Nacional é a autoridade  
constitucional que deve mandar o parecer ao  
estudo do Congresso Nacional. É por isso que me 
refiro a êle. 

Sendo o Conselho o órgão técnico, incumbido 
de orientar o pensamento do legislador  
no pronunciamento de um projeto desta natureza,  
é justamente essa orientação técnica que  
nos falta neste momento, para discussão do  
projeto.. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – V. Ex.ª permite 
um aparte? 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Com muito 
prazer. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – O Conselho  
de Segurança Nacional declara, no parecer,  
que chegou às conclusões pelos estudos procedidos 
pelo Grande Estado Maior das Fôrças Armadas. 
Neste caso, penso que não poderia dar outro 
parecer, senão êsse, salvo se mandasse ao 
Congresso cópia dos estudos procedidos pelo 
Grande Estado Maior nos quais se louvou. Não acha 
V. Ex.ª? 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Felicito  
a V. Ex.ª por ter a ventura de conhecer êsses 
esclarecimentos que eu ignoro completamente. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Estão contidos 
na mensagem e foram debatidos. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – O fato é  
que estamos discutindo e votando, neste momento, 
um projeto nú, desprovido mesmo dos pareceres  
das Comissões, só porque ontem se pediu, neste 
recinto, e foi concedida, dispensa de interstício  
e publicação para ser votado imediatamente o 
projeto. 

O SR. VICTORINO FREIRE:– A mensagem 
existe e não podia deixar de existir. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Tenho  
diante de mim o projeto, com seus dois artigos,  
sem parecer, sem mensagem, sem  
qualquer documento elucidativo no seu corpo,  
em que me possa basear. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – V. Ex.ª sabe que 
existe mensagem. Não leu o avulso que traz o 
projeto e a mensagem? 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Vossa 
Ex.ª tem o avulso aí? 

O SR. ARTHUR SANTOS: – Existe 
mensagem e V. Ex.ª sabe que existe. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Estou 
perguntando se V. Ex.ª leu o avulso. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Não existe 
avulso distribuído. 

O SR. ARTHUR SANTOS: - Como relator, li a 
mensagem do Sr. Presidente da República. Estou 
dizendo que existe a mensagem. V. Ex.ª sabe que 
existe, porque faz parte da Comissão de Constituição 
e Justiça. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Fui 
buscar na Mesa um "Diário do Congresso", porque 
hoje não foi distribuído. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Não faço parte 
de Comissão alguma. Estou diante de fatos. Estou no 
plenário, não recebi o avulso e não me caiu às mãos o 
"Diário do Congresso" com o parecer publicado. Não 
tenho diante de mim os pareceres das Comissões, 
para poder votar. Nessas condições, Senhor 
Presidente, sou obrigado a votar como um dogma de 
fé, e não posso votar um parecer do Conselho de 
Segurança Nacional como dogma de fé, porque tenho 
diante dos olhos os acontecimentos de 1935 e o "plano 
Cohen" que arrastou o Parlamento ao suicídio de 1937. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – V. Ex.ª me 
concede licença para um aparte? 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – V. Ex.ª sabe 
que sempre recebo os apartes de V. EX.ª com muita 
satisfação. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – Nessa parte, V. 
Ex.ª tem toda razão: não existe avulso e não foi 
publicado o parecer no "Diário do Congresso"; o 
projeto não pode ser votado. Nesse ponto, V. Ex.ª 
tem carradas de razão. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – E' engano de 
V. Ex.ª. Pode ser votado porque ontem foi requerida 
e aprovada a dispensa de interstício e publicação. 

O SR. AIOYSIO DE CARVALHO: – Foi votada 
a dispensa de publicação com o voto de S. Ex.ª. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – Então, pode ser 
votado. 

O SR, ALOYSIO DE CARVALHO: – Pode.  
O honrado Senador João Villasboas 
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não diz que não pode ser votado. Declara que, em 
se tratando de assunto de tamanha importância, não 
pode ser votado sem o parecer. E V. Ex.ª, Sr. 
Senador Arthur Santos, votou ontem o requerimento 
de dispensa de interstício. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – Sem parecer, 
não! Houve parecer. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Vossa 
Ex.ª, ontem, votou dispensa de publicação do 
parecer. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – Votei 
conscientemente. Sou o relator da Comissão de 
Constituição e Justiça. Defendo o meu ponto de 
vista. Não estou comparando, nem o posso fazer, 
êsse caso com o "Plano Cohen", contra o qual 
sempre me rebelei. Conscientemente, sustento o 
meu parecer e reiteiro o ponto de vista que defendo 
na Comissão. Estudo cuidadosamente tôdas as 
matérias que me são distribuídas. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Era o que eu 
queria dizer ao responder ao aparte com que me 
honrou o nobre Senador Victorino Freire. V, Ex.ª tem 
a felicidade de conhecer êsse parecer, bem como a 
mensagem, por ser o seu relator. Eu teria muito 
prazer – e me convenceria da verdade... 

O SR. ARTHUR SANTOS: – Não tenho a 
pretensão de convencer V. Ex.ª ou quem quer que 
seja, mas estudo profunda e detalhadamente, tôda a 
matéria que me é confiada como relator. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – ...e  
me inclinaria a isso – a aceitar o projeto tal como  
se encontra – se tivesse o prazer de conhecer o 
parecer do honrado Senador que me aparteia. Mas, 
Sr. Presidente, tenho que votar no escuro; não 
conheço as razões determinantes do parecer do 
Conselho de Segurança Nacional, nas quais se 
baseou a Câmara dos Deputados para votar o 
projeto. Felizes aquêles que puderam, em tempo 
oportuno, dentro das normas regimentais, naquela 
Casa do Congresso, conhecer tôdas essas 
informações. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – V. Ex.ª me 
permite mais uma vez um aparte? É o último. 
(Assentimento do orador) – O "Diário do Congresso 
Nacional", de hoje, publica meu parecer. Portanto, 
êsse parecer não foi absolutamente clandestino. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Agradeço o 
aparte de V. Ex.ª, mas o "Diário do Congresso 
Nacional" chegou nêste momento, ou pouco antes 
de tratarmos da matéria. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Nem 
chegou a ser distribuído nas bancadas. Tenho um 
que consegui na Mesa. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Continuo, 
portanto, Sr. Presidente, a desconhecer o parecer. A 
matéria, entretanto, é de alta relevância, de interêsse 
nacional, militar, como também político. É de 
interêsse militar porque o Conselho de Segurança 
Nacional verificou que determinados lugares devem 
ser considerados base de excepcional importância 
para a defesa nacional. É de alta relevância política 
porque os habitantes desses municípios vão ficar 
privados do direito de escolher seus governantes: 

Portanto, Sr. Presidente, não é possível que 
matéria de tamanha envergadura, de tão grande 
relevância política e militar seja votada em regime de 
urgência, evitando que se submetam ao Senado as 
razões que deveriam criar o seu convencimento a fim 
de que pudesse dar voto de consciência, voto seguro. 

Não sei se há razões, se houve motivos 
justificativos para que os representantes das classes 
produtoras do município de Corumbá, os 
representantes da direção de todos os partidos 
políticos que alí militam se dirigissem aos seus 
delegados na Câmara e no Senado, pedindo que 
procurassem emendar o projeto, no sentido de 
retirar, dentre os pontos considerados básicos pela 
proposta do Executivo, o município de Corumbá. 

Recebi, Sr. Presidente, apêlo idêntico, 
assinado pelos Presidentes da Associação dos 
Criadores e da Associação Comercial de Corumbá, 
pelos Diretórios do Partido Social Democrático, do 
Partido Republicano e da União Democrática 
Nacional, todos conjugados no pensamento único de 
manter a autonomia daquele município. 

O SR. SALGADO FILHO: – V. Ex.ª da licença 
para um aparte? (Assentimento do orador) – E há 
tanto mais razão para esta curiosidade, porquanto  
o município de Campo Grande, onde existe  
base aérea Militar onde existem fôrças do  
Exército, consideráveis, onde existem comunicações 
ferroviárias e rodoviárias com o resto do País, 
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por onde se esgotam todos os produtos do Estado 
de Mato Grosso, não foi incluída entre as bases 
militares de excepcional importância para a defesa 
externa do Brasil. Corumbá, no entanto, que não 
possui base aérea militar, que não abriga fôrças 
militares consideráveis, que não dispõe de caminhos 
de ferro e estradas de rodagem, permanecendo 
isolada, foi considerada base militar capaz de ser na 
relação. 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Mas tem a 
base naval de Ladário. 

O SR. SALGADO FILHO: – Sim, possui a 
base fluvial de Ladário, que o nobre Senador 
conhece melhor do que eu. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Agradeço o 
aparte do nobre Senador pelo Rio Grande do Sul, 
que, não sòmente vem honrar minha oração, como 
igualmente, deve ser tomado na sua alta 
significação, pelo elevado pôsto, que S. Ex.ª 
desempenhou, como Ministro da Aeronáutica. 

O SR. SALGADO FILHO: –  Obrigado a V. Ex.ª. 
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – V. Ex.ª 

conhece perfeitamente o assunto. Pode falar e dar 
sua opinião sôbre êle como o faz neste momento. 
Eu, porém, não o posso fazer da mesma forma. E só 
poderia, se tivesse diante dos olhos uma exposição 
elaborada pelo Conselho de Segurança Nacional ou 
pelas Comissões Especializadas desta Casa porque, 
confesso, desconheço a situação das fôrças militares 
do meu Estado. Leigo como sou, no assunto, não 
posso saber se Corumbá, com sua flotilha de três 
navios, hoje engarrafada sem poder descer o rio 
Paraguai por causa da ponte que cruza o rio com 
seu batalhão sediado na cidade, deva  
ser considerada base militar de excepcional 
importância para a defesa externa do Brasil,  
quando outros postos da fronteira, como Ponta Porã, 
Bela Vista, Pôrto Murtinho e Campo Grande não o 
são. 

Não possuo conhecimento técnico para poder 
estabelecer a razão de ser da escolha de Corumbá, 
de preferência a todos os outros locais, como por 
exemplo, Campo Grande, que é base aérea, sede de 
Região Militar e ponto de partida da Estrada de Ferro 
que vai ao Paraguai. 

Como leigo, repito, que só eu me inclinaria diante 
da aparência, a considerar muito mais importante base, 
 

para a defesa externa do País, o município de 
Campo Grande do que o de Corumbá. 

Entretanto, Sr. Presidente, eu quero me render 
à opinião dos sabedores da matéria os que 
formularam o parecer e o projeto ora em discussão. 
Quero mesmo aceitar seja Corumbá, no meu Estado, 
o ponto mais importante para a defesa externa do 
País. Para chegar, porém, a essa conclusão eu 
necessitaria dos elementos de convicção. Precisaria 
do parecer do Conselho de Segurança Nacional, das 
razões que levaram o Sr. Presidente da República a 
solicitar do Congresso a aprovação desse projeto, e, 
ainda, dos pareceres das Comissões Técnicas desta 
Casa. 

O. SR. SALGADO FILHO: – V. Ex.ª dá licença 
para um aparte? (Assentimento do orador) – À 
própria Comissão de Fôrças Armadas não foi 
permitido indagar, em caráter secreto, dêsse 
parecer, conforme eu requeri no sentido de habilitar 
a Comissão a trazer a sua palavra ao plenário do 
Senado para que êste pudesse decidir com 
conhecimento de causa, através do exame feito pela 
Comissão, na sua pertinente atribuição. O fato é que 
nós não sabemos se existe o parecer porque, na 
própria mensagem, de S. Ex.ª o Sr. Presidente da 
República, não se faz menção dêle. Apenas se diz 
que o Conselho de Segurança Nacional aprovou os 
estudos empreendidos pela Secretaria do Conselho 
da Segurança Nacional e o Estado Maior, Geral das 
Fôrças Armadas. 

O SR. PINTO ALEIXO: – Permita-me o  
nobre orador que, em contra-aparte ao meu nobre  
e prezadíssimo colega, Senador Salgado Filho, 
esclareça que a Comissão de Fôrças Armadas  
julgou desnecessárias as informações do Conselho 
como conclusivo e o projeto, que missão considerou 
o parecer do Conselho com conclusivo e o projeto, 
que acompanhava a mensagem do Excelentíssimo 
Senhor Presidente da República, nada mais  
era do que uma síntese das conclusões que  
o Conselho de Segurança Nacional tira sôbre  
o problema de segurança que lhe está  
atribuído. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – A 
Comissão de Fôrças Armadas rendeu-se a uma 
situação de fato, como declarou em seu parecer. 
Logo, proclamou que nós não vamos votar o projeto 
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na conformidade do Direito e da Constituição. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – A Comissão de 
Constituição e Justiça não chegou a essa conclusão. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – A 
Comissão de Fôrças Armadas chegou. Estou me 
referindo à Comissão de Fôrças Armadas. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – E eu estou me 
referindo à de Constituição e Justiça da qual faço parte. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – A mim 
não interessa a Comissão de Justiça. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – Mas a mim 
interessa, porque dela faço parte. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Mas a 
mim não interessa, no caso. 

O SR. ARTHUR SANTOS – Repito que me 
interessa a Comissão de Justiça. Dou os apartes 
conforme os quero dar. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – E eu 
também. Estou me referindo à Comissão de Fôrças 
Armadas, aproveitando a deixa que me proporcionou 
o Sr. Senador Salgado Filho, quando disse que a 
matéria de órdem técnica era pertinente àquela 
Comissão. 

O SR. SALGADO FILHO: – Perfeitamente. 
Essa Comissão é considerada pelo Regimento, 
como técnica por falar sôbre o assunto, ao passo 
que a Comissão de Constituição e Justiça fala sôbre 
o aspécto constitucional. Entretanto, a Comissão de 
Fôrças Armadas não se pronunciou sôbre o mérito, 
porque desconhece o parecer e nem sabe, mesmo, 
se êle existe. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Essa 
Comissão deixou de falar sôbre o mérito, declarando 
que se rendia a uma situação de fato, contra a qual 
nada podia. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – Foi dito que a 
Comissão de Fôrças Armadas se pronunciou sem 
inteirar-se do que era de direito. Eu então quero 
acrescentar que a Comissão de Constituição e 
Justiça assim não votou. Ela votou de acôrdo com a 
interpretação dada ao texto constitucional, com pleno 
conhecimento dos documentos que acompanham a 
mensagem. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Há uma 
certa confusão no espírito do honrado Senador 
Arthur Santos. A Comissão de Constituição e Justiça 
teria que opinar sôbre a preliminar da 
constitucionalidade e a Comissão de Fôrças 
Armadas sôbre o mérito. Esta Comissão deixou  
de opinar sôbre o mérito, por considerar conclusi- 
 

vo o parecer do Conselho de Segurança Nacional. 
O SR. ARTHUR SANTOS: – O orador  

dá licença para um aparte? (Assentimento  
do orador). –  Desejo fazer uma retificação  
às considerações do nobre Senador Aloysio  
de Carvalho. A Comissão de Constituição e  
Justiça votou sôbre a preliminar e sôbre o objeto. O 
parecer é meu. Conheço bem. Além disso, está 
publicado. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: –  
Naturalmente, tinha que recomendar o projeto uma 
vez que afirmou ser êle constitucional. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – Não; falou sôbre 
a constitucionalidade e sôbre o mérito. Recomendou 
o projeto. Se existe equivoco, não é meu, nem pode 
ser meu. 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – O parecer da 
Comissão de Constituição e Justiça atendeu 
perfeitamente ao artigo 28 da Constituição. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – O que eu  
quero acentuar é que não houve confusão da minha 
parte. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Aceito 
que não tenha havido. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Senhor 
Presidente, tão interessante é a matéria,  
tão importante ela se afigura aos senhores 
representantes do povo nesta Casa, que os  
apartes se entrecruzam, ilustrando a minha pobre 
oração. 

Ouvi os apartes dos nobres Senadores 
Salgado Filho e Pinto Aleixo, esclarecendo que, na 
Comissão de Forças Armadàs houve, entre seus 
membros, os que sentiam a necessidade do 
conhecimento dêsse parecer, para poderem opinar 
conscientemente sôbre o mérito do projeto. 

Trata-se de uma Comissão especializada, de 
uma comissão técnica, formada de elementos 
escolhidos pelos seus conhecimentos próprios para 
opinar sôbre a matéria. Mesmo essa Comissão não 
foi unânime na dispensa da apreciação do parecer, 
para concretizar seu pensamento no sentido de 
aceitar, ou não, a proposta do Conselho de 
Segurança Nacional. 

Ora se dúvidas e divergências se dão entre 
aquêles que, pelos seus conhecimentos técnicos são 
escolhidos para compor a Comissão de Fôrças 
Armadas é mais do que justo – é lógico e é  
natural que me sinta em dificuldade para poder 
pronunciar meu voto, sem dispor dos elementos de 
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convicção que me possa levar a aceitar o projeto, 
tal como se encontra ou oferecer emendas 
objetivando o seu aperfeiçoamento. 

Assim, Sr. Presidente, na impossibilidade  
de responder por falta de elementos  
elucidativos, àquele que a mim se dirigiram,  
pedindo a exclusão de Corumbá dentre os 
Municípios propostos para ter seus prefeitos 
nomeados pelos Governantes dos Estados, e, não, 
eleitos pelo povo, deixei sôbre a Mesa emenda 
com êsse propósito. 

Se tivesse melhor formado o meu espírito  
com elementos que deviam, forçosamente, 
acompanhar o projeto, talvez pudesse recusar- 
me e desculpar-me com aquêles que me honraram 
com o pedido, alegando razões procedentes que 
pudesse colher no estudo dêsses mesmos 
elementos. 

Entretanto, não o podendo fazer, envio à  
Mesa emenda ao projeto. Peço, porém, ao Senado 
que, melhor estudando a matéria, diante  
de elementos que, talvez, possam surgir no correr  
da discussão, vote com precisa convicção não 
sòmente o projeto como, também, a emenda que 
ofereci. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem; muito 
bem). 

SR. PRESIDENTE: – Estão sôbre a  
Mesa diversas emendas. Tratando-se de 
proposição vinda da Câmara dos Deputados, 
sujeita apenas a uma discussão, as emendas que 
lhe forem oferecidas deverão merecer, de acôrdo 
com o Regimento, o apoiamento de um têrço dos 
Srs. Senadores. 

Vou submetê-las a apoiamento, na ordem  
em que foram apresentadas. 

É negado apoiamento às seguintes: 
 

EMENDA 
 

Nº 1 
 

À proposição nº 189, de 1947. 
Ao art. 1º. 
Suprimam-se as palavras: – "e Corumbá, no 

Estado de Mato Grosso". 
Sala das Sessões do Senado Federal, 21 de 

outubro de 1947. – João Villasbôas. 
À proposição nº 189 – Emenda aditiva. 

 
Nº 2 

 
Acrescente-se ao art. 1º o seguinte 

parágrafo: 
Parágrafo – "Naqueles municípios  

para os quais já se tenha realizado 
 

a eleição do prefeito, o disposto neste artigo só terá 
execução depois de terminado o período do mandato 
do mesmo, ou era caso de vaga do cargo durante 
aquêle período". 

 
Justificação 

 
A autonomia municipal constitui grande conquista 

popular que o Congresso Nacional só deve cassar em 
caso excepcional e sempre com a maior prudência. Foi o 
que muito bem compreenderam os ilustres deputados 
Acúrcio Tôrres e Prado Kelly ao apresentarem, com data 
de 30 de setembro emenda similar, quando da discussão 
do projeto na Câmara, relativamente ao município de 
Angra dos Reis, onde se realizara a eleição do prefeito no 
dia 28 de setembro. Hoje, a emenda precisa ter caráter 
mais geral, para abarcar outros Estados onde já se 
realizaram ou estão a se realizar eleições municipais. Os 
prefeitos eleitos pelo povo devem ser respeitados e só 
substituídos no fim de seu mandato. 

Sala das Sessões, 21 de outubro de 1947. –  
Carlos Prestes. 

À proposição nº 189 – Emenda supressiva. 
 

Nº 3 
 

Ao art. 1º: 
Suprima-se o município de Natal da 

discriminação feita no projeto. 
 

Justificação 
 

Não me parece justo nem conveniente incluir o 
município mais importante do Estado entre aquêles que 
possam ser afetados pelo preceito do parágrafo 2º do 
art. 28 da Constituição. A existência de importante 
campo de aviação, o estacionamento de tropas do 
Exército ou mesmo de algumas instalações de caráter 
militar, não justifica a classificação exagerada de base 
militar de excepcional importância, que além de 
perigosa para sua população civil, ainda a vem privar 
do direito da livre escolha de seu prefeito. 

Sala das Sessões, 21 de outubro de 1947. –  
Carlos Prestes. 

À proposição nº 189 – Emenda supressiva. 
 

Nº 4 
 

Ao art. 1º: 
Suprima-se o município de Recife da 

discriminação feita no projeto. 
 

Justificação 
 

Não me parece justo nem  
conveniente incluir o município mais impor- 
  



– 406 – 
 
tante do Estado entre aquêles que possam ser 
afetados pelo preceito do parágrafo 2º do art. 28 da 
Constituição. A existência de importante campo de 
aviação, o estacionamento de tropas do Exército ou 
mesmo de algumas instalações de caráter militar, 
não justifica a classificação exagerada de base 
militar de excepcional importância, que além de ser 
perigosa para sua população civil, ainda a vem privar 
do direito da livre escolha de seu prefeito. 

Sala das Sessões, 21 de outubro de 1947. – 
Carlos Prestes. 

 
Nº 5 

 
Ao art. 1º: 
Suprima-se o município de Salvador da 

discriminação feita no projeto. 
 

Justificação 
 

Não me parece justo nem conveniente incluir o 
município mais importante do Estado entre aquêles 
que possam ser afetados pelo preceito do § 2º do 
Art. 28 da Constituição. A existência de importante 
campo de aviação, o estacionamento de tropas do 
Exército ou mesmo de algumas instalações de 
caráter militar, não justifica a classificação exagerada 
de base militar de excepcional importância, que, 
além de ser perigosa para a população civil, ainda  
a vem privar do direito da livre escolha de seu 
prefeito. 

Sala das Sessões, 21 de outubro de 1947. – 
Carlos Prestes. 

 
Nº 6 

 
Ao art. 1º: 
Suprima-se o município de Niterói da 

discriminação feita no projeto. 
 

Justificação 
 

Não me parece justo nem conveniente incluir o 
município mais importante do Estado entre aquêles 
que possam ser afetados pelo preceito do 2º do Art. 
28 da Constituição. A. existência de importante campo 
de aviação, o estacionamento de tropas do Exército 
ou mesmo de algumas instalações de caráter  
militar, não justifica a classificação exagerada de base 
militar de excepcional importância, que além de  
ser perigosa para a população civil, ainda a vem privar 
 

do direito da livre escolha de seu prefeito. 
Sala das Sessões, 21 de outubro de 1947. – 

Carlos Prestes. 
 

Nº 7 
 

Ao art. 1º: 
Suprima-se o município de São Paulo da 

discriminação feita no projeto. 
 

Justificação 
 

Não me parece justo nem conveniente incluir o 
município mais importante do Estado entre aquêles 
que possam ser afetados pelo preceito do § 2º do 
Art. 28 da Constituição. A existência de importante 
campo de aviação, o estacionamento de tropas do 
Exército ou mesmo de algumas instalações de 
caráter militar, não justifica a classificação exagerada 
de base militar de excepcional importância, que além 
de ser perigosa para a população civil, ainda a vem 
privar do direito da livre escolha de seu prefeito. 

Sala das Sessões, 21 de outubro de 1947. – 
Carlos Prestes. 

 
Nº 8 

 
Ao art. 1º: 
Suprima-se o município de Pôrto Alegre da 

discriminação feita no projeto. 
 

Justificação 
 

Não me parece justo nem conveniente incluir o 
município mais importante do Estado entre aquêles 
que possam ser afetados pelo preceito do § 2º do 
Art. 28 da Constituição. A existência de importante 
campo de aviação, o estacionamento de tropas do 
Exército ou mesmo de algumas Instalações de 
caráter militar, não justifica a classificação exagerada 
de base militar de excepcional importância, que além 
de ser perigosa para a população civil, ainda a vem 
privar do direito da livre escolha de seu prefeito. 

Sala das Sessões, 21 de outubro de 1947. – 
Carlos Prestes. 

 
Nº 9 

 
Ao art. 1º: 
Suprima-se o município de Angra dos Reis da 

discriminação feita no projeto. 
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Justificação 
 

Cidade importante, não dispondo de nenhuma 
instalação militar que justifique sua classificação, 
como exige a Constituição, de base ou posto militar 
de excepcional importância, constitui séria ameaça 
para sua população civil privá-la desde logo das 
vantagens de cidade aberta que de fato é. 

Sala das Sessões, 21 de outubro de 1947. – 
Carlos Prestes. 

 
Nº 10 

 
Ao art. 1º: 
Suprima-se o município de Santos da 

discriminação feita no projeto. 
 

Justificação 
 

Cidade importante, não dispondo de nenhuma 
instalação militar que justifique sua classificação, 
como exige a Constituição, de base ou posto militar 
de excepcional importância, constitui séria ameaça 
para sua população civil privá-la desde logo das 
vantagens de cidade aberta que de fato é. 

Sala das Sessões, 21 de outubro de 1947. – 
Carlos Prestes. 

 
Nº 11 

 
Ao art. 1º: 
Suprima-se o município de Santa Maria da 

discriminação feita no projeto. 
 

Justificação 
 

Cidade importante, não dispondo de nenhuma 
instalação militar que justifique sua classificação, 
como exige a Constituição, de base ou posto militar 
de excepcional Importância, constitui séria ameaça 
para sua população civil privá-la desde logo das 
vantagens de cidade aberta que de fato é. 

Sala das Sessões, 21 de outubro de 1947. – 
Carlos Prestes. 

 
Nº 12 

 
Ao art. 1º: 
Suprima-se o município de Rio Grande da 

discriminação feita no projeto. 
 

Justificação 
 

Cidade importante, não dispondo de  
nenhuma instalação militar que justifique  
sua classificação, como exige a Constituição,  
de base ou posto militar de excepcional importância, 
constitui séria ameaça para sua população 
 

civil privá-la desde logo das vantagens de cidade 
aberta que de fato é. 

Sala das Sessões, 21 de outubro de 1947. – 
Carlos Prestes. 

 
Nº 13 

 
Ao art. 1º: 
Suprima-se o município de Gravataí da 

discriminação feita no projeto. 
 

Justificação 
 

Cidade importante, não dispondo de nenhuma 
instalação militar que justifique sua classificação, 
como exige a Constituição, de base ou posto  
militar de excepcional importância, constitui  
séria ameaça para sua população civil privá-la  
desde logo das vantagens de cidade aberta que de 
fato é. 

Sala das Sessões, 21 de outubro de 1947. – 
Carlos Prestes. 

 
Nº 14 

 
Acrescente-se, onde convier: 
Art.... – Nas bases e postos militares 

discriminados no Art. 1º, a nomeação do  
prefeito municipal obedecerá ao seguinte  
critério: 

a) a duração do mandato será por três anos; 
b) a nomeação será aprovada pela 

Assembléia Estadual, por maioria de votos; 
c) será proibida a recondução ou renomeação 

imediata para o cargo; 
d) os subsídios serão fixados pela Câmara dos 

Vereadores; 
e) as contas serão prestadas, pelo prefeito, de 

seis em seis meses, perante a Câmara dos 
Vereadores; 

f) demissão ad nutum. 
 

Justificação 
 

A Constituição de 1946 tem como um dos 
seus princípios básicos a autonomia municipal, 
assegurada, como preceitua o art. 28, pela eleição 
do prefeito e dos vereadores e pela administração 
própria, no que concerne ao seu peculiar interêsse. 
Ao aplicarmos pela primeira vez a excepção 
permitida pelo § 2º do mesmo artigo constitucional, 
antes de sua regulamentação, pensamos ser 
indispensável limitar com os preceitos de nossa 
emenda o arbítrio do governador do Estado na 
nomeação dos prefeitos de tão importantes 
municípios. 

Sala das Sessões, 21 de outubro ele 1947. –  
Carlos Prestes. 
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Nº 15 
 

Ao artigo 1º da proposição: 
Suprima-se da enumeração feita as cidades 

de Recife, Salvador, São Paulo e Pôrto Alegre. 
Sala das Sessões, em 21 de outubro de 1947. 

– Aloysio de Carvalho. 
 

Justificação 
 

Vencido na preliminar de se conhecer do 
parecer do Conselho de Segurança Nacional, na 
forma do art. 28, § 2º da Constituição Federal, –  
nada autorizando, nesse dispositivo ou em qualquer 
outra parte da mesma Constituição – a dispensa 
dêsse parecer, considero a matéria devolvida, 
plenamente, à deliberação do Senado isto é, poder 
qualquer senador no total desconhecimento das 
razões que determinaram a iniciativa do Conselho de 
Segurança Nacional, excluir da nomenclatura 
constante do anteprojeto enviado ao Poder 
Legislativo aquelas cidades que por sua importância 
política e econômica, não devam sofrer, sem 
fundados motivos, tão grave e irremediável restrição 
à sua autonomia. 

São essas, afora outras apontadas em sessão 
da Comissão de Constituição e Justiça, de que faço 
parte, as razões da emenda. – Aloysio de Carvalho. 

SR. PRESIDENTE: – Creio que esta emenda 
está prejudicada, porque foi negado apoiamento a 
emendas singulares, relativas a êsses Municípios. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO (*) (pela 
ordem): –  V. Ex.ª com a devida venia, decide 
discricionàriamente... 

O SR. PRESIDENTE: – Sempre com o 
recurso para o plenário. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – porque 
tem a atribuição de aplicar o Regimento. 

Se V. Ex.ª assim decide, nada mais posso 
dizer, apenas lamentar que, por ficar minha emenda 
em último lugar, não tivesse eu podido usar do 
recurso, de que iria lançar mão, de requerer 
verificação de votação. 

Também não quero que a simples  
rejeição de apoiamento de uma emenda  
em plenário – parece-me que é 
 
__________________ 
(*) Não foi revisto pelo orador. 

caso virgem no Senado, em nossa Legislatura –  
passe, não sem o meu protesto, porque é uma 
prerrogativa que não recuso aos Srs. Senadores, 
mas sem a minha estranheza e ficando-me o direito, 
minoria, como sou infelizmente, nesta Casa, de 
poder, em outra oportunidade, satisfazer a minha 
consciência, negando apoiamento a emendas que 
tragam a assinatura do ilustre líder do Senado. 
(Muito bem). 

O SR. ARTHUR SANTOS (para declaração 
de voto): – Sr. Presidente, quero declarar a V. Ex.ª e 
ao Senado que votei favoràvelmente ao apoiamento 
de tôdas as emendas. 

O SR. MELLO VIANNA (para declaração de 
voto): – Venho declarara V. Ex.ª que votei contra o 
apoiamento de diversas emendas, porque é 
prerrogativa minha; assim entendi e me ditou a 
consciência. Poupei tempo ao Senado e a minha 
consciência está perfeitamente tranquila. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Não  
tome V. Ex.ª minha declaração no sentido de não 
entender que V. Ex.ª não possa fazer uso dessa 
prerrogativa. Deixei até bem claro o meu 
pensamento. 

O SR. MELLO VIANNA: – Afirmei até que  
era uma prerrogativa minha, mas gosto sempre,  
nos meus procedimentos, de tomar atitude  
na primeira linha. Declaro, pois, que votei  
contra o apoiamento das emendas com plena 
consciência... 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Não nego 
que V. EX.ª tenha sido sincero. 

O SR. MELLO VIANNA: – ...e convencido, 
porque entendo que os Senhores Senadores, que as 
apresentaram, usaram de direito que respeito e 
acato. Sustenta-las-ia até, se fôsse preciso. Êsse 
direito, porém, não vai até o ponto de eliminar a 
minha deliberação livre e consciente quanto ao meu 
procedimento. 

Votei, portanto, contra o apoiamento de tôdas 
as emendas, muitas das quais inconstitucionais. 
(Muito bem; muito bem). 

O SR. EUCLYDES VIEIRA (*) (para 
declaração de voto): – Sr. Presidente, votei 
apoiando algumas das emendas, inclusive a relativa 
a São Paulo, não porque seja contrário, em 
 
__________________ 
(*) Não foi revisto pelo orador. 
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princípio, a admitir aquela cidade como base  
militar, mas porque não tenho elementos  
de convicção para resolver nem mesmo 
conhecimento do parecer da Comissão de Fôrças 
Armadas, especialmente o do nobre Senador 
Salgado Filho, que, ao que me consta, se manifestou 
contrário à localização de bases militares em alguns 
municípios. 

Sr. Presidente, cumpre-me declarar,  
ainda, haver recebido um telegrama de São  
Paulo, que poderá influir no meu modo de  
pensar. Vou lê-lo porque traduz o ponto de vista  
de um clube cujos sócios são sempre intransigentes 
defensores da autonomia dos Estados e Municípios, 
e baluartes, a todo transe, da dignidade de  
nossa pátria. Refiro-me ao Clube Piratininga,  
cujo telegrama está concebido nos seguintes  
têrmos: 

"O Clube Piratininga apela para V. Ex.ª  
no sentido de ser solicitado a quem de direito  
seja reexaminada a questão de ser São Paulo 
colocado como base militar de excepcional 
importância, para o fim de que se faça perfeita justiça 
à Capital bandeirante, sempre ciosa de sua 
autonomia". 

Êste telegrama, Sr. Presidente, está assinado 
pela Diretoria e Conselho Supremo do Clube. 

Dando apôio à emenda, desejava ter a 
oportunidade de conhecer o parecer da Comissão de 
Fôrças Armadas. (Muito bem; muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Devo esclarecer ao 
nobre Senador Euclydes Vieira que o projeto foi 
submetido à discussão, por ter o Senado, ontem, – 
se me não engano, até por unanimidade – votado 
dispensa de interstício e de publicação dos 
pareceres, para que pudesse entrar na ordem do dia 
da sessão de hoje. 

Daí a razão por que V. Ex.ª não conheceu, 
não só o parecer, mas até o voto do Senador 
Salgado Filho. 

O SR. EUCLYDES VIEIRA: – Faço justiça a V. 
Ex.ª nessa exposição, mas estava aguardando, 
antes de votar as emendas, conhecer o parecer do 
eminente Senador Salgado Filho. Não cheguei a 
conhecê-lo, porque não houve divulgação. 

O SR. PRESIDENTE: – Quanto ao  
Sr. Senador Aloysio de Carvalho, devo 
 

esclarecer que sua emenda foi lida no fim, por não 
ter chegado à Mesa antes das outras. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Não 
disse que tivesse chegado antes. 

O SR: PRESIDENTE: – Não afirmei que V. 
Ex.ª o disse, apenas esclareci. 

Continua em discussão a proposição. 
O SR. ERNESTO DORNELLES (para 

declaração de voto): – Senhor, Presidente, quero 
declarar apenas que não votei uniformemente em 
relação a tôdas as emendas, por motivos que terei 
oportunidade de expor. (Muito bem). 

O SR. VICTORINO FREIRE (*) (para 
declaração de voto): – Senhor Presidente, declaro 
ter votado contra o apoiamento de tôdas as 
emendas, porque, se outros elementos de convicção 
não possuísse, bastaria o notável discurso aqui 
pronunciado pelo meu eminente colega, Senador 
Arthur Santos, uma das mais brilhante inteligências 
desta Casa... 

O SR. ARTHUR CAMPOS: – Obrigado a 
V.Ex.ª. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – ...quando 
declarou que ficaria com o parecer do Estado Maior 
das Fôrças Armadas, ou com os estudos em que se 
baseou o Conselho de Segurança Nacional. (Muito 
bem). 

O SR. FILINTO MÜLLER (*) (para declaração 
de voto): – Senhor Presidente, não pretendo voltar à 
discussão do assunto referente às bases militares, que já 
foi bastante e brilhantemente debatido neste plenário. 
Quero, sòmente, declarar a V. Ex.ª que recebi apêlo 
idêntico ao que aludiu o nobre Senador João Villasbôas. 

E por haver recebido êste apêlo, que partiu 
das classes conservadoras e dos partidos políticos 
de Corumbá, fiz, na Comissão de Constituição e 
Justiça, uma declaração de voto ao assinar o 
brilhante parecer do eminente Senador Arthur 
Santos, em que lamentava ver o município de 
Corumbá privado, em parte, de sua autonomia, mas 
que votava de acôrdo com aquêle parecer, porque 
acima de tudo e antes de tudo confio na cultura, na 
competência e no patriotismo do Conselho de 
Segurança Nacional. 

 
__________________ 
(*) Não foi revisto pelo orador. 

 



– 410 – 
 

Era a declaração que desejava fazer, (Muito 
bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Continua em 
discussão a proposição. 

O SR. SALGADO FILHO (*): – Sr. Presidente, 
consta dos anais do Senado o telegrama que me foi 
passado pelo Presidente da Assembléia Legislativa 
do Estado do Rio Grande do Sul, em que formulava 
um apêlo, em seu nome e no de todos os 
representantes com assento no Legislativo estadual, 
por sinal pertencentes a todos os partidos do Estado. 

Nesse apelo, S. Ex.ª pedia que eu excluísse a 
capital do Rio Grande do Sul do cerceamento de sua 
autonomia, não só no seu nome como no de todos 
aquêles que votaram no mesmo sentido. 

Na minha terra, não há quem vacile quanto à 
inoportunidade do garroteamento da autonomia do 
município que serve de capital ao meu Estado, nem 
sequer quanto à impossibilidade do município cair 
nas mãos de inimigos do regime, sujeitos a 
quaisquer outros países, como se acoimam alguns 
representantes. 

Em Pôrto Alegre, onde o Governador do 
Estado teve o apôio dos próprios comunistas, o 
candidato a êle opôsto e apresentado por um único 
partido – O Partido Trabalhista – venceu por grande 
maioria de votos. E o Senador do mesmo Estado, 
que tem a honra de falar neste momento, obteve 
49.000 votos, ao passo que o candidato comunista 
conseguiu simplesmente cinco mil e poucos. 

O SR. CAMILO MERCIO: – V. Ex.ª mesmo 
afirma que o apêlo foi feito por todos os partidos. 
Logo, não há qualquer interêsse partidário do P.S.D. 

O SR. SALGADO FILHO: – Evidentemente. 
Afirmei, de início, que não há, dentre  
os representantes do Estado do Rio Grande do  
Sul, uma só voz discordante de que a nossa  
capital deve gozar da autonomia que sempre lhe  
foi concedida. Não é, por conseguinte, o amor  
ao berço natal que me faz vibrar neste instante, 
procurando evitar suprema humilhação à minha 
cidade. Não se pode cognominar com outra 
expressão o atentado que se pretende praticar 
contra a autonomia dos Estados, basilar no regi- 
 
__________________ 
(*) Não foi revisto pelo orador 

me federativo, com fundamento na representação 
popular. 

Foi precisamente para elucidar êste ponto, 
meu ilustre colega e prezado amigo, que iniciei 
minha oração, frizando que todos, no Rio Grande do 
Sul, pugnam pela exclusão de Pôrto Alegre da lista 
dos dezoito municípios, entre os quais, nove são de 
capitais de Estado. 

Neste projeto, Sr. Presidente, as normas 
constitucionais foram invertidas. Quem legisla, é o 
Poder Executivo. Ditou a lei e pede a sanção do 
Poder Legislativo, sem lhe dar o direito de apreciá-la. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Sem ao 
menos o direito do veto parcial. 

O SR. SALGADO FILHO: – E sem o direito do 
veto parcial, diz Vossa Excelência muito bem. 

A atribuição, a nós conferida pela Constituição, 
de elaborar as leis, foi avocada pelo Poder 
Executivo. É quem, atualmente, dita as lei. Embora 
presuma-se que S. Ex.ª o Sr. Presidente da 
República nos envie o projeto para nosso estudo e 
deliberação na verdade o que ocorre é que o Senado 
não pode apreciá-lo nos seus devidos têrmos, 
ficando obrigado, apenas a sancionar a vontade 
onipotente, onisciente de S. Ex.ª, e prescindindo da 
sua função primordial, que é a de elaborar as leis. 

A lei – segundo nos informa o honrado Sr, 
Presidente da República, – foi ditada após minucioso 
estudo do Conselho de Segurança Nacional e pelo 
Estado Maior Geral. O ante-projeto – S, Ex.ª 
classificou impropriamente de "ante-projeto" a uma 
lei que nos remeteu e para a feitura da qual vamos 
prescindir de uma atribuição privativamente nossa – 
vai ser sancionado sem sequer ser discutido. 
Desconhecemos os motivos pelos quais o Conselho 
de Segurança Nacional sugeriu a sua elaboração, e 
porque nem ao menos enviou o parecer para o 
devido conhecimento do Poder Legislativo. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – V. Ex.ª me 
permite um aparte? 

O SR. SALGADO FILHO: – Com muito 
prazer. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – V. Ex.ª sabe  
que é praxe no regime presidencial – sempre o  
foi, desde a implantação da República – e  
não constitui nenhuma novidade o Poder  
Executivo remeter ao Parlamento projetos de 
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lei para estudo, e deliberação. Foi que fez o Sr. 
Presidente da República, neste caso. Enviou o 
anteprojeto para servir de base ao pronunciamento 
do Senado. Não há novidade no ato do Chefe do 
Executivo. Transitam por esta Casa vários projetos 
resultantes de mensagem do Poder Executivo. 

O SR. SALGADO FILHO: – A novidade é 
precisamente esta, Sr. Presidente. Neste projeto, de 
excepcional importância, é atingida a autonomia dos 
municípios. Vemos, nos pareceres emitidos pelas 
comissões técnicas, a declaração de que, não 
entraram no mérito, na apreciação da sua 
conveniência. Não podemos reconhecer a nossa 
incapacidade para guardar um segrêdo de Estado, 
quando a Constituição nos confere a faculdade de 
examinar as próprias declarações de guerra e de 
paz. Sem o conhecimento dos motivos 
determinantes, não podemos, em sã consciência, 
deliberar, dar nosso voto a êsse projeto, que 
garroteia a autonomia de dezoito municípios do 
Brasil. No entanto, a Constituição, que tem por base 
o regime federativo, atribui autonomia aos 
municípios... 

O SR. IVO D'AQUINO: – V. Ex.ª permite um 
aparte? 

O SR. SALGADO FILHO: – Pediria ao nobre 
colega que me deixasse terminar o pensamento. 

...retira de dezoito dêsses municípios, o direito 
de existência legal, de vida constitucional. Conforme 
diz Ruy Barbosa, no trecho que citei em meu voto 
vencido, "é da vida, com o direito de viver, dêsses 
municípios, que emerge a vida dos Estados e a 
própria vida nacional". 

Ouço, agora, o nobre aparteante com todo o 
prazer. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Desejo dar o aparte, 
porque discordo do ilustre orador, em dois pontos. 
Afirmou V. Ex.ª, em primeiro lugar, que a autonomia 
dos municípios é a base da Federação. Não o é. O 
sistema Federativo não implica, absolutamente, em 
ter-se, como base, a autonomia municipal. O próprio 
sistema dos Estados é unitário e não federativo. Em 
segundo lugar, o projeto sôbre o qual estamos 
deliberando não fere a autonomia municipal.  
É a Constituição quem de modo claro e preciso, 
estabelece exceção, em cumprimento da 
 

qual o Govêrno enviou mensagem, para apreciação 
do projeto pelo Congresso. 

O SR. SALGADO FILHO: – Senhor 
Presidente, apesar do respeito que me merecem as 
apreciações do nobre líder da maioria... 

O SR. IVO D'AQUINO: – Obrigado a V. Ex.ª. 
O SR. SALGADO FILHO: – cujo talento e 

ilustração sou o primeiro a reconhecer... 
O SR. IVO D'AQUINO: – É bondade de V. 

Ex.a. 
O SR. SALGADO FILHO: – volto a citar Rui 

Barbosa, que considera a autonomia municipal como 
a vida do município, da qual decorre a vida do 
Estado e da Nação. 

Referi-me a João Barbalho, que caracterizou a 
autonomia municipal como fundamental ao regime 
federativo, que assenta na representação do povo, 
isto é, no voto dos concidadãos. Tirar aos indivíduos 
o direito de voto é, positivamente, garrotear essa 
autonomia, eliminando dos municípios assim 
tratados o conceito de municípios livres, 
independentes, com autoridade própria para terem 
voz ativa no cenário nacional. 

O SR. IVO D'AQUINO: – V. Ex.a permite um 
aparte? 

O SR. SALGADO FILHO: – Com todo o 
prazer. 

O. SR. IVO D'AQUINO: – V. Ex.a acaba de 
citar João Barbalho. Realmente, aquêle eminente 
jurista, quando comenta o artigo, se me não engano 
68, da Constituição de 1891, doutrinàriamente se 
expressa a favor da autonomia ampla dos 
municípios. É opinião doutrinária daquêle ilustre 
patrício. Mas, continuando o comentário ao mesmo 
dispositivo constitucional, acentua que, com a 
rejeição, na Constituição de 1891, da emenda Meiro 
Vasconcelos, a autonomia municipal não ficou dentro 
do conceito doutrinário da autonomia política. E, por 
isso, não permaneceu como base do sistema 
federativo. Esta a afirmação completa de João. 
Barbalho. Já que V. Ex.a a citou eu me permiti 
completar seu pensamento, o qual, em parte, pode 
ter razão, doutrinàriamente. Dentro, porém, do texto 
das Cartas de 1891, 1934 e 1946, nêsse conceito, a 
autonomia municipal não está de acôrdo com a 
doutrina apoiada pelo próprio João Barbalho. 
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O SR. SALGADO FILHO: – Senhor 
Presidente, João Barbalho estuda a estrutura do art. 
68 da Lei Básica de 1891, lastimando tivesse sido 
rejeitada a emenda Meira de Vasconcelos, que 
ocasionou confusão no conceituar-se referido artigo. 
Não sustenta, todavia, que aquela Constituição tem 
por base a autonomia do município, como 
fundamento da estruturação federativa do Estado 
Nacional. 

Pontes de Miranda, Carlos Maximiliano, todos 
os nossos comentadores da Constituição de .1891 – 
sendo que penúltimo já da Constituição de 1946, – 
dizem que esta foi além no conceituam a autonomia 
dos municípios, embora não tivesse chegado ao 
exagêro que pleiteavam no sentido de dar uma 
soberania para os municípios. No conceito dos 
nossos escritores é fundamental a autonomia do 
município. 

O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Estou de 
acôrdo com V. Ex.ª que a organização municipal foi 
uma das bases do regime; tanto assim; que a não 
observância dêsse princípio constituiu até caso de 
intervenção. Entretanto, trata-se de direito positivo. 
Nossa Constituição abriu exceção para os casos em 
que os municípios fôssem considerados sedes de 
portos ou pontos de excepcional importância para a 
defesa externa, mediante parecer do Conselho de 
Segurança Nacional. 

Há uma exceção expressa. Conseguintemente 
nesse caso não se pode faalr em garroteamento da 
autonomia municipal, uma vez que é o texto 
constitucional que expressamente abre essa 
restrição. 

O SR. VITORINO FREIRE: – Muitos dêsses 
municípios nunca foram autônomos. Os prefeitos foram 
sempre nomeados pelo Governador. O município de 
Recife, por exemplo, nunca foi autônomo. 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Há outra 
exceção também para os municípios que forem 
sedes de estâncias hidrominerais. 

O SR. SALGADO FILHO: – O ilustre Senador 
Attilio Vivacqua cuja subtileza de raciocínio todos 
apreciamos e cujo talento é de sobejo preconisado 
nas rodas forenses... 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Bondade de V. 
Ex.ª. 

O SR. SALGADO FILHO: – ...diz  
que a Constituição abriu uma exce- 
 

ção; justamente por ser exceção é que ela fala em 
"excepcional". E indispensável que êsse dispositivo 
limitativo seja interpretado com as restrições que a 
própria Constituição consagra, isto é, declarando-se 
bases ou portos militares os de excepcional 
importância para a defesa externa do País. 

É precisamente êsse característico que 
desautoriza o garroteamento a que se referiu S. Ex.ª; 
é a ausência dessa compreensão que desejamos 
proclamar. Não há uma só palavra, Sr. Presidente, 
justificativa de tal medida, a não ser o fato 
consumado de que fala o nobre relator da Comissão 
de Fôrças Armadas, a quem rendo minha 
homenagem. É contra essa falta de compreensão, 
de excepcional importância para êsses municípios, 
no caso de defesa externa do País, que chamo 
atenção do Senado. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Então V. Ex.a 
não acha suficiente pronunciamento do Conselho de 
Segurança Nacional uma vez que êle baseou em 
estudos da Secretaria Geral e do Estado Maior 
Geral, como órgão técnicos que são? Foi com êsses 
elementos que nós nos julgamos satisfeitos para 
atender a preceito constitucional. 

O SR. SALGADO FILHO: – Senhor 
Presidente, ao meu ilustre colega e presado amigo 
quem respondo não sou eu, mas o art. 28 da 
Constituição, que manda estudemos o assunto e o 
apreciemos mediante o parecer do Conselho de 
Segurança Nacional, sem o conhecimento do qual 
não poderemos resolver, em sã consciência, e dar 
nosso voto sôbre, matéria que a própria Constituição 
classifica de excepcional. 

Por que de "excepcional importância" o 
Município de Pôrto Alegre, que não tem base militar 
aérea, nem fôrças militares, que não possui pôrto 
marítimo, que fica longe do oceano e das fronteiras? 

Por que considerar Pôrto Alegre, de 
"excepcional importância" se é uma cidade 
encravada no norte do Estado, e que, no caso de 
uma guerra, de uma invasão, terá que ficar isolada, 
pela sua situação geográfica, sem poder escoar seus 
produtos. 

E porque conheço, Sr. Presidente – mas não 
posso revelar.os planos da defesa nacional desde o 
General Gamelin até o momento em que fui Ministro da 
Aeronáutica – é que venho clamar pela exclusão de 
Pôrto Alegre, pedindo, ao menos, que nos digam por 
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que a intromissão dêsse Município dentro do parecer 
do Conselho de Segurança Nacional, parecer que 
temos, por dever constitucional, o direito de apreciar, 
de estudar, de esmerilhar. E desde que temos o 
direito de esmerilhar, de estudar e de apreciar, nos 
assiste também o de deliberar, conforme a própria 
Constituição nos autoriza. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – V. Ex.ª dá 
licença para um aparte? (Assentimento do orador) – 
Estou ouvindo V. Ex.ª com tôda a atenção. V. Ex.ª 
mesmo acaba de declarar que, quando Ministro, 
conhecia os motivos que aconselhavam certas 
medidas para a segurança nacional, e êles são de tal 
ordem que V. Ex.a não pode revelar. Veja V. Ex.ª 
portanto, que razões temos nós, quando 
consideramos, previamente, que êsses motivos, 
atinentes à segurança nacional, e dos quais resultou 
o anteprojeto aprovado, os estudos do Estado Maior 
Geral das Fôrças Armadas Brasileiras, não podem 
ser reveladas, por medida de segurança. V. Ex.ª 
acaba de declarar que conheceu êsses motivos e 
que não pode revelar. São motivos secretos, que V. 
Ex.ª deve conhecer, como Ministro da Aeronáutica 
que foi. 

O SR. SALGADO FILHO: – Senhor  
Presidente, conheço os planos de defesa nacional; e 
por conhecê-los é que desejava me dessem o motivo 
determinante da inclusão do município de Pôrto 
Alegre entre os planos fundamentais do Nosso 
Estado Maior. Não queremos saber quais as fôrças 
com que contamos, nem a quantidade de material 
bélico que possuímos, mas o motivo que levou o 
Conselho de Segurança Nacional a incluir êsse 
município: Não queremos que nos revelem os planos 
de guerra, nem os de defesa. Desejamos apenas 
que nos digam; secretamente... 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – O 
pronunciamento da Comissão baseou-se justamente 
nesse plano do Conselho de Segurança Nacional. 

O SR. SALGADO FILHO: – ...donde nos vem 
a ameaça de uma guerra externa, para que 
possamos fixar os municípios necessários à  
defesa externa do Brasil. Porque, Senhor  
Presidente; hoje, diante do progresso da aviação,  
é irrisório pensar-se, que as distâncias podem 
impedir a ação dos exércitos aéreos no bombar- 
 

deamento de cidades, e portos, do território nacional. 
Bastava que nos dissessem: – queremos a 

cidade de Pôrto Alegre, porque está compreendida 
dentro dos planos que o Estado Maior descreveu, 
delineou e estudou para a nossa defesa, sem 
precisar revelá-los. 

Não queremos conhecer êsses planos: 
Desejamos, apenas, saber – porque interessa à 
defesa externa – quem nos vai atacar, a ponto de 
estar a exigir que a cidade de Pôrto Alegre seja base 
militar, de vez que não é possível proclamá-la como 
pôrto militar de acôrdo com a legislação que rege a 
matéria. 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – V. Ex.ª dá 
licença para um aparte? (Assentimento do orador) – 
Sei o quanto é difícil discordar de V. Ex.ª, sempre 
impressionante na sua argumentação, motivo por 
que desejo esclarecer bem meu pensamento. Não 
excluo o direito, que tem o Senado, de solicitar 
informações para exercer esclarecidamente suas 
atribuições. Em face da Constituição atual, o 
Conselho de Segurança Nacional foi investido de 
atribuição máxima em matéria de estudos dos planos 
e dos problemas militares. 

De tal ordem que, quando o Conselho se 
manifesta com base em planos e estudos, como o 
fêz nesse caso, julgo-me satisfeito quando delibero 
sôbre matéria de tamanha importância. Êste é  
o meu ponto de vista. Entretanto, se não  
me sentisse capacitado a fazê-lo, também pediria 
esclarecimentos, que me habilitassem a decidir 
porque não estamos aqui simplesmente legislando, 
mas ao mesmo tempo julgando. 

Considero que a doutrina sustentada por V. 
Ex.ª no particular é realmente digna de apôio. Desejo 
que V. Ex.ª tenha em vista meu pensamento em face 
da fé que depósito no pronunciamento do Conselho 
Nacional de Segurança, sobretudo no momento em 
que a matéria estratégica de defesa sofre dessa 
transformação. 

O SR. SALGADO FILHO: – Senhor Presidente, 
o nobre Senador é um grande advogado... 

O SR. ATTILLO VIVACQUA: – Bondade de V. 
Ex.ª. 

O SR. SALGADO FILHO: – ... e como tal nos dá 
o direito de julgar, S.. Ex.ª deve saber que não podemos 
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fazê-lo sem a prova dos autos. Esta é que queremos, 
Sr. Senador, sem precisar vir acompanhada dos 
mapas e das provas periciais. Exclusivamente 
desejamos saber a carcteristica política 
determinante da inclusão dêsse municípios no 
estudo do Conselho de Segurança Nacional. Agora, 
quem responde, repito, não sou eu, é a própria 
Constituição que nos manda deliberar "mediante" 
parecer do Conselho de Segurança Nacional, isto é, 
tendo diante dos olhos seu parecer. 

Sob o pretexto de uma vernácula, atribuída ao 
dispositivo constitucional, é que S. Ex.ª tira 
conclusão para julgar. Assim, iremos proceder como 
a esfinge da Justiça, com o lenço passado nos olhos, 
sem nada ver, sem nada apreciar ou estudar... 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Porque temos 
o órgão que vê por nós: o Conselho de Segurança 
Nacional. 

O SR. SALGADO FILHO: – ... apoiando 
exclusivamente aquilo que o Poder Executivo nos 
ditou. Devemos fazer uso da nossa autoridade, a fim 
de que façamos a lei mediante parecer do Conselho 
de Segurança Nacional. 

Parece, pela própria mensagem de S. Ex.ª, o 
Sr. Presidente da República, que êsse parecer não 
foi emitido e todos se contentaram com a simples 
aprovação dos planos ditados. 

O que reivindico, Sr. Presidente, para o Poder 
Legislativo da República é a autoridade que lhe 
confere, a Constituição de fazer a lei, votando 
conscientemente o parecer do Conselho de 
Segurança Nacional. Se outra fôra a idéia, o 
legislador constituinte teria dito: o Conselho de 
Segurança Nacional indicará, para elaboração da lei, 
os municípios indispensáveis à Segurança externa 
do Brasil. Mas não o fez. O que a Constituição diz é 
que a lei deve ser elaborada mediante êsse parecer 
que, nem sequer, à Comissão técnica do Senado, foi 
lícito saber qual é, para poder, em sã consciência, 
dizer aos seus pares da razão de ter o Conselho de 
Segurança Nacional votado naquêle sentido. 

Sei, perfeitamente, Sr. Presidente, que é um 
dispositivo constitucional que eu não teria votado mas, 
uma vez constante da nossa Constituição, temos que 
o respeitar e que o respeitar dentro dos seus  
têrmos expressos, sem ampliações, sem conjecturas,  
porque se trata de uma interpretação restri- 
 

tiva, não sendo possível estendê-la à nossa vontade. 
A Pôrto Alegre já me referi ainda há pouco, 

quando pronunciava sua brilhante oração o nobre 
representante de Mato Grosso, insurgindo-se contra 
o enfeixamento de Corumbá, dentro dos municípios 
que não têm mais direito de eleger os seus prefeitos. 

Esse fato é de pouca importância para a 
defesa nacional – devemos dizê-lo com franqueza – 
porque se essa defesa obedece à unidade de 
Comando, a nomeação dêsse prefeito deveria ser 
feita pelo Presidente da República, não pelo 
governador do Estado, eleito pelo mesmo povo que 
elege êsse prefeitos. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – E é a 
Constituição do Estado que dá ao governador 
atribuição de demitir os prefeitos. Assim, se êsse 
prefeito estiver agindo contrariamente aos interêsses 
da defesa nacional, o governador o demitirá. Se, ao 
contrário, estiver defendendo os interêsses 
nacionais, no tocante à defesa, e o governador for 
contra êsses interêsses, demitirá o prefeito da 
mesma forma. 

O SR. SALGADO FILHO: – Evidentemente, 
porque a fonte de que promana o governador é a 
mesma de onde devem emergir os prefeitos, isto é, o 
voto, representação popular. É sabido que os 
prefeitos nada podem fazer pela defesa externa do 
País. Nada, absolutamente nada. Quando há guerra; 
que acontece? Notemos o exemplo dos países 
europeus, que há pouco tivemos a oportunidade de 
ver devastados pela guerra. O prefeito municipal que 
é nomeado... 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – E o 
comando militar que toma a defesa. 

O SR. SALGADO FILHO: – 
...automàticamente. De modo que, Senhor 
Presidente, temos que chegar a essa conclusão, 
lendo a Constituição de 1928. Êste dispositivo é 
eminentemente político, e queremos com êle armar o 
Poder Executivo, nos municípios onde não contar 
com a maioria, para garrotear-lhes a autonomia, 
privando-os de exercer o direito de voto. Esta é a 
verdade. Porque, enumerar 18 municípios com 8 
capitais de Estado, neste plano, quando outras 
cidades como Fortaleza que é um pôrto militar onde 
existe das maiores bases aéreas do Brasil é 
dispensada? 
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O SR. CARLOS SABOYA: – Natal é também 
base militar e considerada muito próxima. 

O SR. SALGADO FILHO: – Evidentemente. 
Estou de acôrdo com V. Ex.ª. Natal é pôrto militar, 
Fortaleza porém, também é. Porque não incluir 
Fortaleza? 

O SR. CARLOS SABOYA: – O Conselho 
Nacional foi quem deliberou. 

O SR. SALGADO FILHO: – O Conselho 
Nacional o disse na verdade, mas queremos saber 
porque. 

O SR. CARLOS SABOYA: – Poderá V. Ex.ª 
informar por que? 

O SR. SALGADO FILHO: – Não posso dizer 
porque o Conselho de Segurança Nacional não me 
deu informação a respeito e mesmo porque, pela 
Constituição, só posso transmitir o que foi dito pelo 
referido Conselho. 

O SR. CARLOS SABOYA: – V. Ex.ª poderá 
mostrar a aberração desse fato. 

O SR. SALGADO FILHO: – Estou mostrando: 
por que se escolhem os postos de Natal e Recife e 
exclui o de Fortaleza? 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Por qualquer 
motivo, menos político. Se o objetivo fôsse político, 
Fortaleza seria incluída entre as bases. 

O SR. SALGADO FILHO: – Não estou 
dizendo que o objetivo seja agora político, mas, o do 
legislador constituinte o foi, nem poderia deixar de 
ser. 

Porque, outorgar a faculdade de se fazer uma 
lei ou substituir uma lei, sem estudo, sem análise, 
sem conhecimento de causa, é, positivamente, 
pretender-se um efeito político dentro da disposição 
constitucional, efeito êsse que restringe a autonomia 
dos municípios, tirando ao povo o direito de escolher 
seus dirigentes. 

Sr. Presidente, não digo que nêste caso que 
se está estudando, o objetivo seja político. 

Conheço o Chefe do Estado Maior Geral das 
Fôrças Armadas. Sei que é homem de bem. O 
General Cesar Obino é militar às direitas, incapaz de 
uma transação. Capaz, porém, de errar. Pode êle 
não considerar base militar só pelo que diga respeito 
à apreciação da fôrça bruta contra nós atirada.  
Pode considerar, como um caso de logística, o 
município de Pôrto Alegre, como necessário à defesa 
nacional. 

Essa logística, Sr. Presidente, é que não se 
pode aceitar, quando Pôrto Alegre não é centro 
ferroviário, entroncamento ferroviário, mas apenas 
término de Estrada de Ferro. 

Outras cidades se podem apreciar, dentro do 
conceito militar, como necessárias à defesa externa. 
Mas, quanto a Pôrto Alegre, é um verdadeiro 
absurdo, se me permitem o uso dessa expressão, 
sem ferir ninguém. 

Sr. Presidente, não é o amor àquela terra, que 
me faz agir, mas precisamente a injustiça, iniquidade 
do ato que vai tirar à nossa querida Capital do 
Estado do Rio Grande do Sul e direito de seus filhos 
de escolherem seus dirigentes. 

Precisamente por isso foi que apresentei 
emenda na Comissão das Fôrças Armadas, embora 
meu ponto de vista seja radical, e radical porque não 
tenho conhecimento das razões pelas quais o 
Conselho de Segurança Nacional incluiu êsse 
município. 

Tanto queria me esclarecer, para modificar 
meu voto talvez no sentido da aprovação de alguns 
municípios, que pedi fosse o assunto indagado junto 
ao Conselho de Segurança Nacional, pelo seu 
parecer, em forma secreta, para que, em sã 
consciência pudesse julgar como juiz que pesa as 
provas que tem à vista os elementos de convicção 
dentro dos autos, e não se deixa levar por conselhos 
ou indicações de quem quer que seja, num ato de 
que me é peculiar, como Senador da República. 

Não quero fazer uma barreta ao meu Estado 
ou à cidade que me serviu de berço. Cito Pôrto 
Alegre, nestas rápidas palavras, para significar 
quanto é improcedente o seu arrolamento dentre os 
municípios privados do direito de escolher seus 
governantes. 

Aqui foi dito que o sigilo poderia ser violado 
visto no Senado haver um representante comunista. 
Mas, da Comissão de Fôrças Armadas não faz parte 
êsse representante. Por que negar, pois, a essa 
Comissão, o direito de ouvir, em caráter secreto, as 
razões determinantes da medida excepcional para 
com os municípios enumerados? 

Não acredito que um Senador da República – 
e nisto vai uma injúria não só ao Senador como ao 
próprio Senado – fôsse capaz de revelar um segredo 
de Estado, quando a Constituição nos dá o direito de 
conhecê-los todos. Para nós não pode haver segre- 
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dos, não pode haver sigilo. Somos os representantes 
do povo, sem favor algum, e temos o direito, como 
Chefe do Poder Executivo, de saber dos motivos 
pelos quais vamos levar êsse povo à guerra ou expô-
lo, dentro de uma base, chamada militar, às 
agressões do inimigo, quando, pelos tratados 
internacionais, não pode ser bombardeada. Nem nos 
venham com o argumento absurdo de que hoje, nas 
guerras, não são obedecidos os tratados. Se assim 
é, não celebremos tratados; não percamos tempo e 
dinheiro, figurando em congressos internacionais, 
votando êsses mesmos tratados que aqui 
proclamados constituírem uma irrisão, incapaz de 
servir de norma em caso de guerra. 

O SR. CARLOS SABOYA: – O Senado não 
desconhece o direito que lhe assiste, de avocar a si o 
conhecimento de qualquer projeto, de qualquer 
proposição, seja de que natureza for. O que acontece, 
porém, é que êle próprio julgou dispensável conhecer 
as razões por que o Conselho de Segurança Nacional 
indicou essas cidades como bases militares. Foi o 
Senado quem abdicou desse direito. 

O SR. SALGADO FILHO: – Abdicou do direito 
sagrado de conhecer os interêsses nacionais, de 
conhecer segredos que nos levam ao cerceamento do 
direito de representação, que a Constituição outorga. 

O Senado não podia prescindir do 
conhecimento daquilo que a Constituição exige que, 
êle saiba, para poder votar, a não ser que sejamos, 
neste recinto, joguetes nas mãos do Poder 
Executivo, votando uma lei, sancionando uma lei por 
êle feita, sem conhecimento, sem sabermos que 
razões a determinaram. 

É contra isto, Srs. Senadores, que nos 
insurgimos, chamando a atenção do Senado para 
que medite nas suas altas responsabilidades, e para 
que não abdique, ele próprio, dos direitos, da 
autoridade, que a Constituição lhe outorga e garante. 
O Senado não deve abrir mão desse direito sagrado 
de conhecer dos interêsses nacionais, para poder, 
em sã consciêncai, votar certa medida. Êsse direito 
que a Constituição lhe dá, como Poder Legislativo, 
de deliberar, dando ao Executivo o de sancionar. 

Sr. Presidente, estas palavras são guiadas 
exclusivamente pelo amor que tenho à nossa Pátria. 

Bem sei que há elementos, mal vistos pelos 
nossos concidadãos, que apoiam o mesmo ponto de 
vista. Bem sei que os nossos princípios liberais 
permitiram que êles trouxessem para dentro do 
território nacional e registrassem o símbolo e o 
programa de seu partido, que pertencem a um país 
estrangeiro. Bem sei que a bandeira vermelha, com 
os símbolos da Rússia, serviu de lema ao Partido 
Comunista. Bem sei que êsse partido, com tais 
símbolos, com tal bandeira, e com tal programa de 
subserviência à Rússia, foi registrado pelo Superior 
Tribunal Eleitoral, dentro de um ambiente de simpatia 
criado para com o comunismo. Mas sei também que 
o Partido Comunista, com êsses mesmos símbolos, 
com essa mesma bandeira e com êsse mesmo 
programa, teve cassadas a sua personalidade 
jurídica e a sua existência legal, em face da 
Constituição. Mas os motivos, que existiam ontem, 
existem hoje; apenas difere o ambiente. 

Mas, por que diante de tudo quanto ocorre, 
nos arrecearmos de votar uma medida, porque êsse 
partido também a patrocina sincera, ou 
insinceramente? 

Li hoje, a propósito, uma página de Joaquim 
Nabuco, bem expressiva. 

Dizia êle, numa quermesse realizada no Rio 
de Janeiro, em junho de 1893, em benefício dos 
feridos na luta fraticida do Rio Grande do Sul: 

"Não chegou, com efeito, o dia em que os 
políticos do antigo regime, que não repudiaram o seu 
passado, possam manifestar-se em nenhuma 
questão sem prejudicarem o lado que abraçaram. 
Esta é a verdadeira morte civil, que pesa sôbre êles, 
porque nenhuma paralisia é mais invencível do que o 
receio de tornar suspeitos, com a nossa simpatia, a 
liberdade e o direito ou a justiça". 

E mais adiante, adverte, referindo-se ao Rio 
Grande do Sul: 

"A Federação é a forma natural do govêrno, em 
um país, que é quase hemisfério, como o Brasil. Mas 
a Federação, se a mais perfeita, é também a mais 
frágil de tôdas as coesões nacionais. Desde o centro 
exorbita o Estado autônomo tende a escapar pela 
tangente. Se os astros rolam serenamente no espaço, 
é porque há grandes distâncias entre êles. Um 
  



– 417 – 
 

Rio Grande abafado, subjugado, como uma colônia 
política, seria uma porta aberta, a porta da 
dissolução a qualquer tentativa contra o Brasil. Um 
Rio Grande separado, seria o Brasil desfeito de sul a 
norte". 

É para êsse Rio Grande e especialmente para 
a minha cidade natal – Pôrto Alegre – que peço-a 
atenção dos políticos brasileiros, no sentido de que 
atendam para a situação, em que vão ficar sem o 
direito de voto, sem a liberdade de escolher seus 
representantes. O grande Estado, se sentirá 
humilhado e, por conseguinte, dócil a quaisquer 
manobras dêsses maus elementos, contra os quais, 
hoje, nêste recinto, nos insurgimos, como 
perniciosos ao País. Não perderão êles vasa de levar 
ao povo varonil, forte, independente, do Rio Grande 
do Sul, os laivos da desconfiança no Poder  
Central, com o argumento de que, tôda vez que êsse  
Poder penetra naquêle Estado, ocasiona uma 
revolução. 

Desejo cingir-me aos conceitos de Joaquim 
Nabuco, emitidos em 1893, de que o Rio Grande se 
insurge, que Rio Grande se revela tôda vez que o 
Poder Central quer nêle se imiscuir, para ditar sua 
vontade, seu programa e sua diretriz. E, se o fez no 
passado – em 1893, em 1923, e em 1930 fa-lo-á no 
futuro porque a vontade daquêle povo valente  
não sem quebranta, não se verga, não se torce,  
sob a ação de qualquer prepotência ou na 
adversidade.. 

É uma gente boa, que sabe lutar, sem temer 
.as conseqüências. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – V. Ex.ª dá 
licença para um aparte? 

O SR. SALGADO FILHO: – Com prazer. 
O SR. ARTHUR SANTOS: – Parece-me, data 

vênia, que, nêsse aspecto, Vossa Ex.ª está-se 
excedendo. Porque não há nada de ofensivo e 
ultrajante para Pôrto Alegre na perda de sua 
autonomia. V. Ex.ª serviu a um regime, que retirou, 
não só de Pôrto Alegre, mas, até do Rio Grande do 
Sul, a capacidade autonômica. Entretanto, V. Ex.ª 
não considerou isso um ultraje ao Estado do Rio 
Grande, nem à sua cidade natal. No caso, o projeto 
em discussão resulta de preceito constitucional. 
(Apoiados) De sorte que não vejo se o  
possa considerar um ultraje, uma humilhação 
imposta ao Rio Grande, quando decorre, apenas, de 

um mandamento da Constituição vigente. Parece-
me, repito, que V. Ex.ª se excedeu, data vênia, nas 
expressões que usou em relação às conseqüências 
de uma lei votada como decorrência de um preceito 
constitucional. 

O SR. SALGADO FILHO: – Não pretenda o 
meu ilustre colega comparar um regime 
constitucional com um ditatorial, como V. Ex.ª 
sempre o proclamam. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – Mas havia 
Constituição em vigor. 

O SR. SALGADO FILHO: – Naquêle regime, 
havia uma ditadura na qual todos os Estados viviam 
sob intervenção federal. Estamos agora, sob um 
regime chamado democrático federativo, que 
assenta no direito de representação, e, nêsse 
regime, nega-se a diversos municípios do meu 
Estado êsse direito. Trata-se de exceção, da 
garroteamento de um direito que lhes assiste, em 
face da Constituição. O regime de ontem, repito, era 
ditatorial. Não pode haver comparação entre um e 
outro: Pela carta de 1946, se instituiu o direito de 
voto secreto. Mas, já dentro do regime de 37; se fez 
questão de que êle constasse da nossa legislação, 
do nosso direito eleitoral. Foi, portanto, o regime a 
que V. Ex.ª se referem, combatendo-o e malcinando-
o, que elaborou a le ieleitoral, que a Constituição 
veio garantir, com o direito de voto e o direito de 
autonomia dos municípios. Não me excedi. Não 
proferi uma palavra além do que todos sentimos em 
face da Constituição de 1946. 

Dentro dos princípios, que ela estabeleceu, a 
exceção é uma humilhação ao Estado que a recebe. 
Assim, pois, radicalmente contrário ao projeto, por falta 
de elucidação, faço um.apêlo ao Senado para que 
assegure a Pôrto Alegre, a capital do Rio Grande do 
Sul, o direito que se dá ao mais recôndito dos 
municípios nacionais, de eleger o seu prefeito, 
conforme desejam todos os partidos políticos do Brasil. 

Ratifico por conseguinte, Sr. Presidente, os 
têrmos da minha emenda. (Muito bem; muito bem). 

O SR. ERNESTO DORNELLES (*): – Sr. 
Presidente, muito embora tenha sido ampla e 
brilhantemente debatido o projeto em discussão, 
julgo-me no dever de manifestar meu ponto de vista. 
 
__________________ 
(*) Não foi revisto pelo orador. 

 



– 418 – 
 

Quando votei contra o pedido de informações 
sôbre as bases militares, assim procedi porque o 
julgava desnecessário para orientar o meu voto. 

Reconheço ser conclusivo o parecer do 
Conselho de Segurança Nacional, indicando as 
cidades destinadas a bases e portos militares. Penso 
também que o objetivo da Constituição, ao exigir 
êsse parecer, foi o de afastar do Congresso Nacional 
a prerrogativa de estabelecer essa classificação. 

Todavia, quando a Constituição prescreve a 
nomeação de prefeitos pelos governadores, nas 
cidades consideradas bases militares pelo parecer 
do Conselho de Segurança Nacional, mediante lei 
ordinária, é claro que ficou alguma coisa para ser 
resolvida pelo Poder Legislativo. Não fora assim, 
conforme já o salientou o nobre Senador Salgado 
Filho, bastaria que a Constituição dissesse que, nos 
municípios indicados pelo Conselho de Segurança 
Nacional, os prefeitos seriam nomeados pelo 
Govêrno do Estado. 

Não discuto se as cidades indicadas devem 
constituir bases militares. Aceito o parecer do 
Conselho de Segurança Nacional. Não desejo saber 
mesmo as obras aí existentes ou indagar das verbas 
necessárias para o seu prosseguimento, na previsão 
de uma guerra. Encarei o problema apenas por um 
aspecto. O da imperiosa necessidade da nomeação 
de prefeitos pelos governadores, em tôdas as bases 
militares. 

Se, porventura, me aprouvesse fazer uma 
consulta ao Conselho de Segurança Nacional, ela 
seria para que se dignasse informar-me se a eleição 
de prefeitos, em determinadas bases, poderia 
comprometer o plano de defesa nacional. Não a fiz, 
porque bem sei que para a guerra não se exigem 
apenas medidas militares: impõem-se também as de 
caráter político. E, nestas, estou certo de que a 
nossa colaboração não poderia ser dispensada. 

Dou o meu voto, assumindo inteira 
responsabilidade de minha opinião. 

Dentro desta ordem, devo declarar que não 
classifico tôdas as bases militares no mesmo 
plano. Distingo desde logo as capitais de Estado 
das outras cidades, por isso que, nas capitais, as 
autoridades civis, encarregadas de entendimento 
com os autoridades militares, não serão os 
prefeitos, mas os próprios governadores e  
seus auxiliares diretos, principalmente os secretá- 

rios de Segurança Pública e os Chefes de Polícia. 
Nas cidades do interior, evidentemente, a 

situação dos prefeitos será outra e sua missão terá, 
nesse caso, maior relevância. E nas próprias capitais 
distingo, ainda, sua situação geográfica e 
estratégica. 

Encarando, assim, o assunto, considero que 
algumas cidades poderiam ter seus prefeitos eleitos 
sem em nada ameaçar os planos de defesa nacional, 
nem comprometer a segurança do País, Entre essas 
cidades, classifico a de Pôrto Alegre. 

Votaria, também, por outras capitais, que julgo 
estarem nas mesmas condições de Pôrto Alegre, se, 
porventura, não tivessem sido prejudicadas as 
emendas apresentadas. 

Não vou, Sr. Presidente, ao ponto de 
considerar que a nomeação de um prefeito para uma 
capital diminua, de certo modo, essa cidade, porque 
o prefeito será escolhido por um governador, eleito 
pelo povo, êsse mesmo povo que, em todos os 
Estados, tem igual interêsse pelo progresso e pelo 
prestígio de sua capital. E ninguém mais do que o 
governador terá êsse interêsse em ser solidário e 
viver em harmonia com o povo da sede do seu 
govêrno. 

Por isso – e resumindo, Sr. Presidente – aceito 
a classificação feita pelo Conselho de Segurança 
Nacional; julgo, porém, que é prerrogativa do. 
Congresso determinar, dentre essas bases, aquelas 
em que é necessária a nomeação dos prefeitos. 

São estas as considerações que faço, para 
justificar meu ponto de vista, como representantes de 
um povo que, pela sua cultura-política, pelo seu 
tradicional patriotismo, saberá acatar, com 
compreensão e dignidade, o que decidir o poder 
competente, que, no caso, a meu vêr, é o Congresso 
Nacional. (Muito bem; muito bem). 

O SR. PINTO ALEIXO: – Perdão; a 
Constituição determina que a lei federal seja feita à 
vista do parecer do Conselho de Segurança Nacional. 

O SR. SALGADO FILHO: – Seja feita pelo 
Congresso, e, não, pelo Conselho. 

O SR. PINTO ALEIXO: – O estudo, não. 
O SR. SALGADO FILHO: – Digo a lei. 
O SR. PINTO ALEIXO: – Vou ler o teto da 

Constituição (§ 2º, do item II do art. 28): 
"Serão nomeados pelos governadores  

dos Estados ou dos Territó- 
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rios os prefeitos dos Municípios que a lei federal, 
mediante parecer do Conselho de Segurança 
Nacional, declarar bases ou portos militares de 
excepcional importância para defesa externa do 
País". 

A conclusão é que se procedeu ao estudo 
técnico do assunto, pelos órgãos competentes: os 
Estados Maiores do Exército, da Marinha, da 
Aeronáutica e o Estado Maior Geral. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – E, pois, aprovado 
pelo Conselho. 

O SR. PINTO ALEIXO: – Em conseqüência, o 
relatório foi feito verbalmente, ou por escrito, ao 
Conselho de Segurança Nacional, que, para o 
apreciar, esteve reunido. 

O SR. SALGADO FILHO: – É uma presunção 
de V. Ex.ª, que tudo isso exista. 

O SR. PINTO ALEIXO: – Para mim, merece 
muita fé a mensagem do Exmo. Sr. Presidente da 
República. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – O Conselho 
declara que aprovou os estudos. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Vossa 
Excelência até deve esclarecer – porque ajudará o seu 
ponto de vista – que, na última reunião do Conselho, se 
discutiu e deliberou sôbre o pedido de informações do 
Senado Federal, segundo a nota oficial publicada pelo 
gabinete da Presidência da República. 

O SR. PINTO ALEIXO: – V Ex.ª deve estar 
lembrado que, a êste respeito, foram pedidos 
esclarecimentos. Os jornais publicaram uma nota 
oficial e tivemos ocasião de ouvir a informação que 
nos foi transmitida pelo senhor Presidente do Senado. 

O SR. PINTO ALEIXO (*): – Sr. Presidente,. 
apesar de considerar o assunto completamente 
esgotado, desejo proferir algumas palavras. 

Ouvi (não me ocorre, de momento, quem o 
dissesse) que, em relação ao projeto em debate, 
tinha havido verdadeira inversão de finalidades: o 
Executivo legislando e o Senado aprovando o que o 
Executivo havia deliberado. 

Não me parece que essa circunstância esteja 
acontecendo. Estou certo de que o Senado 
guardará, intacta, a sua tradição de independência. 

O que sucede, em relação a êsse  
projeto de lei que estamos debatendo, 
 
__________________ 
(*) Não foi revisto pelo orador. 

é que êle só poderia ser trazido à luz da discussão 
através de uma medida provocada pelo Conselho de 
Segurança Nacional, conforme estipula o § 2º da 
item II do art. 28 da Constituição. 

O original do projeto, que acompanhou a 
mensagem do Sr. Presidente da República 
encaminhada à apreciação do Congresso, fazia 
alusão a êsse ante-projeto organizado pelo Conselho 
de Segurança Nacional. 

O SR. SALGADO FILHO: – V. Ex.ª parece 
que está equivocado. Não diz que foi organizado e 
sim aprovado. 

O SR. PINTO ALEIXO: – Só poderia ter sido 
organizado pelo Conselho. 

O SR. SALGADO FILHO: – Pode ser que  
eu esteja laborando em equívoco. Pediria a V.  
Ex.ª, Sr. Presidente, que mandasse trazer o 
processo. 

O SR. PINTO ALEIXO: – Aguardarei a 
chegada do processo para tirar a dúvida e não 
têrmos que voltar ao assunto. 

O SR. PRESIDENTE: – A mensagem do Sr. 
Presidente da República diz o seguinte: 

"Em obediência ao disposto no parágrafo 
segundo, do artigo 28, da Constituição da República, 
o Conselho de Segurança Nacional, em sessão 
realizada no dia 30 de maio próximo findo, depois de. 
apreciar os estudos feitos pelo Secretário Geral e 
pelo Estado Maior Geral, aprovou o incluso ante-
projeto de lei que tenho a honra de submeter ao 
estudo e deliberação do Congresso Nacional, para o 
fim de regular o preceito constitucional acima 
aludido". 

O SR. PINTO ALEIXO: – O órgão técnico 
procedeu aos necessários estudos, que foram 
submetidos à apreciação do Conselho de Segurança 
Nacional e êste aprovou. 

O SR. SALGADO FILHO: – Não foi ele  
quem organizou e sim a Secretaria do Conselho  
de Segurança Nacional. Não me consta que  
esta seja um órgão técnico, nos têrmos da 
Constituição. 

O SR. PINTO ALEIXO: – Vossa Excelência 
deve reconhecer... 

O SR. SALGADO FILHO: – Não sou eu quem 
reconhece, é a Constituição. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – De que não 
houve pedido de informações da Senado, porquanto 
esta Casa rejeitou o requerimento. 
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O SR. PINTO ALEIXO: – Como quer que seja, 
o fato é que a Comissão de Fôrças Armadas esteve 
reunida, examinou o projeto, e, com exceção de um 
de seus membros, considerou-se suficientemente 
informada a respeito do assunto. Por isso é que, 
conforme já adiantou o nobre Senador Ernesto 
Dornelles, julgo conclusivo o parecer do Conselho de 
Segurança Nacional. 

O projeto em discussão nada mais é do que 
uma síntese dêsse parecer. 

Vê o Senado, por conseqüência, que os 
membros da Comissão de Fôrças Armadas não 
abdicaram, de modo algum, dos seus direitos. 
Sentiram-se bastante à vontade para tomar uma 
deliberação, por isso que com exceção de um de 
seus membros o órgão competente sôbre o assunto 
havia se pronunciado a respeito. 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – V. Ex.ª tem 
tôda razão. Basta citar o artigo 179 da Constituição, 
que atribui ao Conselho Nacional de Segurança e 
aos órgãos especiais para êsse fim o estudo dos 
problemas militares. De modo que defere essa 
função, de ordem constitucional, ao Conselho de 
Segurança Nacional. 

O SR. SALGADO FILHO: – Mas não defere 
ao Senado a atribuição de votar sem exato 
conhecimento, no escuro, às cegas. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – V. Ex.ª deve 
admitir que aceitamos o pronunciamento do Conselho 
como esclarecedor. O Senado pode emendar... 

O SR. PINTO ALEIXO: – V. Ex.ª não se 
considera esclarecido, porém seus colegas podem 
considerar-se. 

O SR. SALGADO FILHO: – Consideram-se, 
porque querem votar cegamente, às escuras. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Aí V. Ex.ª não 
tem razão. Aceitamos o. pronunciamento dêsse 
órgão, V. Ex.ª pode não o aceitar. 

O SR. PINTO ALEIXO: – Acato muito 
respeitosamente a opinião de V. Ex.ª porém a 
opinião da maioria do Senado é que deve prevalecer. 

Ninguém mais do que eu lamenta a situação 
em que se encontram algumas cidades, como Pôrto 
Alegre, São Paulo, pelas quais tenho maior 
admiração e encantamento. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Trata-se de 
posições estratégicas. 

O SR. PINTO ALEIXO: – Penso que, diante 
de uma razão de Estado, todos devem inclinar-se. 
Estamos diante de problema de segurança nacional. 

O SR. SALGADO FILHO: – V. Ex.ª deveria 
dizer – e diria melhor – problema de ordem superior 
e não de ordem militar. 

O SR. PINTO ALEIXO: – V. Ex.ª sabe 
perfeitamente que a concepção de guerra evoluiu de 
modo extraordinário. Antigamente, antes da 
declaração da guerra, havia um período, por vêzes 
longo, de tensão política onde era possível ajeitarem-
se as coisas, tais como a adoção de certas medidas 
tendentes a facilitar a concentração dos exércitos. 
Hoje, porém, as guerras são inopinadas. Temos bem 
vivos os exemplos da última conflagração. 
Lembramos de Pearl Harbour. Nós, no Brasil, fomos, 
tocaiados no morro de São Paulo e na foz do Rio 
Real. 

Outra teria sido a segurança para os Estados 
Unidos e para o próprio Brasil, se tivéssemos bem 
presente idéia de que a guerra pode vir 
inesperadamente. Pearl Harbour ter-se-ia disposto a 
reagir contra a nuvem de aviões que se avizinhavam 
da base e que muita gente considerava como 
aparelhos amigos. 

O SR. SALGADO FILHO: – Mas, hoje, tudo 
isso está sendo sanado com a nomeação dos 
prefeitos pelos governadores. 

O SR. PINTO ALEIXO: – A Bahia teria 
elementos de defesa se estivesse encarregada de 
vigiar as suas costas tornar suas águas territoriais 
invioláveis? 

O SR. SALGADO FILHO: – V. Ex.ª  
me perdoe, mas a Bahia teve êsse elemento  
de defesa mas nós não possuíamos material 
suficiente. 

O SR. PINTO ALEIXO: – Na ocasião, tive a 
honra de comandar a Região da Bahia. 

O SR. SALGADO FILHO: – Mas Vossa Ex.ª 
também sabe que foram afundados diversos 
submarinos e nada tínhamos na ocasião. A 
Aeronáutica estava vigilante, sem a nomeação dos 
prefeitos pelos governadores. 

O SR. PINTO ALEIXO: – Nós, em Salvador,  
nem disponhamos de material necessário. 

O SR. SALGADO FILHO: – Com os aviões 
terrestres foram bombardeados submarinos. 
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O SR. PINTO ALEIXO: – Quando comandante 
da Região, mandei colocar canhões 75, no forte de 
São Diôgo. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Vossa 
Exª teve grande dificuldade na defesa da cidade, 
exatamente porque não era base militar. O seu 
trabalho desdobrou-se na defesa da cidade. 

O SR. PINTO ALEIXO: – É bondade de V. 
Exª. Procurei cumprir meu dever. 

A segurança, Sr. Presidente, era definida por 
três considerações: a distância, o segrêdo e o 
dispositivo. Hoje, já não existem distâncias. Os 
segrêdos, por vêzes, são sobejamente conhecidos. 

Resta um elemento apenas para assegurar a 
defesa das nações – o dispositivo. 

Ora, o dispositivo, não pode ser tomado no 
momento em que se tenha a guerra declarada. Deve 
sê-lo já no tempo de paz. 

O SR. SALGADO FILHO: – Aparelhando de 
material bélico e não nomeando prefeitos. 

O SR. PINTO ALEIXO: – Daí o motivo da 
menção dessas dezoito cidades no projeto de lei. 

Devemos convir, Sr. Presidente, em que, 
sendo os municípios existentes no Brasil, essa 
percentagem é bem insignificante. 

O SR. SALGADO FILHO: – São três mil e 
tantos municípios; portanto, percentagem 
insignificante de cidades onde vamos privar o povo 
de eleger, apenas, o seu prefeito, e não a Câmara de 
Vereadores. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – O Estado Maior 
Geral não está interessado em nomear prefeitos. As 
cidades são consideradas bases militares, por motivo 
estratégico. 

O SR. SALGADO FILHO: – Dentro de dois, 
três, ou quatro anos, V. Exª me dirá que base militar 
foi construída em Pôrto Alegre. Possa eu viver até lá 
para verificar. 

O SR. PINTO ALEIXO: – Não podemos negar 
a importância da cidade de Pôrto Alegre, capital de 
um grande Estado, grande centro de comunicações 
e, além do mais, produtor, em larga escala, de 
cereais. 

O SR. SALGADO FILHO: – O município de 
Pôrto Alegre? 

O SR. PINTO ALEIXO: – Município e arredores. 

O SR. SALGADO FILHO: – Então são os 
arredores e não Pôrto Alegre. 

O SR. PINTO ALEIXO: – Para Pôrto Alegre, 
aflui tôda a produção do município, por sinal 
importante. Além disso, é o mais importante centro 
distribuidor da produção do Estado. 

O SR. SALGADO FILHO: – Perdoe-me o nobre 
orador, mas Pôrto Alegre não pode, de maneira 
alguma, ser comparada a Rio Grande. Pôrto Alegre 
está situada no extremo norte. Santa Maria sim, é 
entroncamento ferroviário. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Pôrto Alegre é 
sede de região e base militar aérea. 

O SR. PINTO ALEIXO: – De Santa Maria, 
escoa-se para Pôrto Alegre grande parte da produção. 
Conheço as vias de comunicação da Capital do Rio 
Grande do Sul. Pôrto Alegre, repito, é grande centro 
distribuidor, além do mais, é cidade industrial, onde 
existem recursos de tôda a natureza, que, podem 
facilitar, de modo extraordinário, a ação de um 
estrangeiro ousado, que consiga implantar-se, ali, para 
dominar um dos mais belos Estados da Federação. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Na ciência 
em que o nobre colega é brilhante autoridade 
perguntar-lhe-ia se há conceito para base militar? 

O SR. PINTO ALEIXO: – Existe o conceito. 
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Se há 

conceito, de acôrdo com o mesmo, Pôrto Alegre é 
base militar? 

O SR. PINTO ALEIXO: – Presentemente, não o 
é. É base aéro-militar. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Mas a situação 
interessa a estratégica militar. 

O SR. PINTO ALEIXO: – Suponhamos Canôas. 
Canôas é um arrabalde de Pôrto Alegre. 

O SR. MAYNARD GOMES: – Pôrto Alegre não 
é base militar; mas poderá ser centro importantíssimo 
para efeito de mobilização. 

O SR. SALGADO FILHO: – Mesmo colocada 
no extremo norte do Estado, sem meios de 
comunicação!... 

O SR. MAYNARD GOMES: – É a capital do 
Estado. 

O SR. SALGADO FILHO: – Não é pròpriamente 
centro distribuidor. Fica encravado no norte do Estado. 
Se V. Exª me falasse em Rio Grande ou 
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Santa Maria, conviria; mas Pôrto Alegre, no extremo do 
Estado, não. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Tanto é 
importante que o Estado Maior Geral das Fôrças 
Armadas indica Pôrto Alegre como base militar. É o 
órgão técnico. Não posso discordar, porque não sou 
técnico. 

O SR. PINTO ALEIXO: – Aliás, Canôas, onde 
oficialmente está situada a base, é suburbio de Pôrto 
Alegre. 

O SR. SALGADO FILHO: – Pôrto Alegre não é 
base militar. Não oferece nenhuma das características 
necessárias. Não tem fôrça militar, nem base aérea, 
nem porto militar. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Prefiro ficar com 
o Estado Maior Geral das Fôrças Armadas, que é 
órgão técnico. 

O SR. SALGADO FILHO: – Não é base militar. 
Desejavamos dissesse por que assim a consideram. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Minha opinião é 
tão respeitável como a do meu ilustre colega Sr. 
Salgado Filho. 

O SR. SALGADO FILHO: – V. Exª não conhece 
o caso, ao passo que eu tenho perfeita ciência dêle. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – Há um parecer do 
Conselho de Segurança Nacional e não podemos dêle 
duvidar. 

O SR. PINTO ALEIXO: – Justamente porque 
tenho a maior admiração pela cidade de Pôrto Alegre. 

O SR. SALGADO FILHO: – O nobre Senador 
Arthur Santos não pode apoiar-se em coisas que 
desconhece. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – Quem desconhece 
é V. Exª. 

O SR. SALGADO FILHO: – Eu as conheço; 
mas V. Ex.ª as advinha. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – Não advinho. Há 
uma mensagem do Presidente da República afirmando 
que o Conselho de Segurança Nacional aprovou 
estudos do Estado Maior Geral das Fôrças Armadas, 
considerando Pôrto Alegre base militar. Portanto, estou 
com o Conselho de Segurança Nacional e com o 
Estado Maior das Fôrças Armadas. Fique V. Exª com a 
sua opinião e respeite a minha, apoiada no órgão 
técnico. 

O SR. PINTO ALEIXO: – Canôas é considerada 
suburbio de Pôrto Alegre. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – O nobre 
orador da licença para um aparte, aliás  
em continuação ao anterior, que, 
 

penso, não foi causa da agitação transitória do 
plenário? 

O SR. SALGADO FILHO: – Não pode haver 
agitação, porque não tenho o intuito de convencer 
ninguém. Sei que estou com a minha consciência; 
os outros, votem como quizerem, prestando contas 
ao País, de sua atitude. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – Também presto 
contas à minha consciência. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – O nobre 
orador apresenta Pôrto Alegre – aliás 
brilhantemente – como ponto estratégico para a 
defesa nacional. 

O SR. PINTO ALEIXO: – É muito 
importante. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – É uma base 
militar. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Pode 
ser que daqui a alguns minutos o ilustre orador 
chegue a considerar Pôrto Alegre como base 
militar. 

Minha intenção é invocar a autoridade do 
orador, para saber se é possível fazer distinção, na 
ciência estratégica, entre ponto estratégico e base 
militar. Pôrto Alegre é presentemente, base 
militar? V. Exª afirma que não é. 

O SR. PINTO ALEIXO: – Consideramo-la 
assim, porque a base militar, meu caro Senador, 
está situada em Canôas, suburbio de Pôrto Alegre. 
Quem vai para S. Leopoldo passa por Canôas. 
Está situada, quando muito, a 16 quilometros da 
cidade. Portanto, praticamente, 'a base militar é 
Pôrto Alegre. Além do mais, os elementos de 
defesa alí se deslocam com muita facilidade, 
principalmente os de defesa anti-aérea, de que 
teremos necessidade, eventualmente. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Não 
parece a V. Exª que sendo a base militar em 
Canôas, suburbio de Pôrto Alegre, o que se devia 
fazer era declarar essa zona indispensável à 
defesa nacional, e não se tirar da cidade de Pôrto 
Alegre o direito de escolher seu prefeito? 

O SR. PINTO ALEIXO: – Canôas está no 
município de Pôrto Alegre. 

O SR. SALGADO FILHO: – Perdão! Não 
está. É município autonomo, como o é Gravataí. 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Canôas 
dista quinze minutos de Pôrto Alegre. 

O SR. SALGADO FILHO: – Que ficasse a 
dois minutos. É outro município. 
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O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 
Canôas é município? 

O SR. SALGADO FILHO: – É. 
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Se é 

município, pela Constituição, Canôas é que 
devia ter prefeito nomeado, e não Pôrto Alegre. 
Só porque Canôas é base militar e está situada 
na vizinhança de Pôrto Alegre, tira-se-a esta 
cidade o direito de eleger seu prefeito? O 
recurso seria outro: considerar essa zona 
indispensável à defesa, incluindo Pôrto Alegre, 
sem se lhe tirar o direito de eleger o prefeito. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – O Estado 
Maior Geral das Fôrças Armadas indica Pôrto 
Alegre como necessária à defesa nacional. 
Trata-se da opinião de órgão técnico. 

O SR. PINTO ALEIXO: – A cidade de 
Pôrto Alegre é considerada ponto de excepcional 
importância. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 
Convenho em que seja ponto de excepcional 
importância; mas não é base militar. 

O SR. PINTO ALEIXO: – Nestas 
condições, é preciso resolver, desde já, que o 
prefeito seja nomeado e não eleito, a fim de 
evitar que, por ocasião de uma guerra, ou um 
conflito qualquer, surjam dificuldades. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Pelo 
argumento de V. Exª, outros pontos do País 
deverão ser considerados da mesma forma 
porque o está sendo Pôrto Alegre. 

O SR. PINTO ALEIXO: – Naturalmente. 
Daí a lei fazer menção a dezoito municípios. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Recife 
é base militar; Olinda não o é. Por que? 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Só ao 
Conselho de Segurança Nacional compete dizer. 

O SR. PINTO ALEIXO: – São Francisco, 
por exemplo, não é base militar, mas é 
considerada ponto de excepcional importância. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – A 
Constituição não fala em ponto de excepcional 
importância, mas em base militar ou pôrto 
militar. 

O SR. PINTO ALEIXO: – Sr. Presidente, 
porque o dispositivo do tempo de paz deve 
consubstanciar o dispositivo do tempo de guerra, 
é que o projeto enviado pelo Conselho de 
Segurança Nacional menciona êsses de- 
 

zoito municípios como aquêles em que é absolutamente 
indispensável que os prefeitos sejam nomeados pelos 
governadores dos Estados. (Muito bem; muito bem). 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO (pela ordem): 
– Desejaria que Vossa Exª, Sr. Presidente, se dignasse 
esclarecer-me sôbre o tempo que resta para a sessão 
de hoje. 

O SR. PRESIDENTE: – A sessão começou às 
quatorze horas e vinte cinco minutos. 

O SR. 
ALOYSIO DE CARVALHO: – Quer dizer que, 

regimentalmente, deverá terminar às dezoito horas e 
vinte cinco minutos. 

O SR. PRESIDENTE: – Perfeitamente. 
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Peço a 

palavra para discutir o projeto. 
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 

Senador. 
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO (*): – Sr. 

Presidente, as minhas responsabilidades, como 
representante da Nação brasileira, eleito pelo Estado da 
Bahia, com uma expressiva e desvanecedora votação 
na Capital... 

O SR. VICTORINO FREIRE: – A altura do 
merecimento de V. Exª. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Muito 
obrigado a V. Exª. 

...as minhas responsabilidades, repito, obrigam-
me a dizer algumas palavras em tôrno do projeto em 
discussão, manifestando-me, principalmente, contra a 
inclusão dessa velha e gloriosa comunidade brasileira 
entre aquelas que vão ficar sem o direito de escolha do 
seu prefeito. 

Será que pela ancianidade, a mais veneranda e a 
mais venerável das cidades brasileiras atingiu a tal grau 
de decrepitude política que precisássemos, ou 
devêssemos, tirar-lhe o direito de escolher o seu 
prefeito? 

O SR. VICTORINO FREIRE: – V. Exª permite um 
aparte? 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Pois não. 
O SR. VICTORINO FREIRE: – Antes da 

Constituição de 1946 os prefeitos da cidade do Salvador 
eram eleitos? 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Antes da 
Constituição de 1946, pela constituição estadual, os pre- 
 
__________________ 
(*) Não foi revisto pelo orador. 
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feitos da Capital eram nomeados. Se não colaborei 
em nenhuma das constituições bahianas 
anteriores, e se antes de 1930 não tive nenhuma 
atividade política que me trouxesse a 
responsabilidade dessa restrição à autonomia 
municipal... 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Meu aparte 
objetivou apenas ser esclarecido. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – ...estou 
perfeitamente à vontade para tratar da matéria e 
ainda mais porque tenho aqui o dispositivo da 
atual Constituição Bahiana, que dá autonomia 
política à Capital do Estado. 

O SR. CARLOS SABOYA: – V. Exª permite 
um aparte? (Assentimento do orador). O povo de 
Salvador deve sentir enorme satisfação em abdicar 
do seu direito de escolha do prefeito da capital em 
benefício da defesa e segurança nacionais. Trata-
se de ato de abnegação, de desprendimento, de 
patriotismo, que só glorificará, ainda mais, o povo 
da terra de Rui Barbosa. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – O que o 
povo da Capital faria seria eleger um prefeito à 
altura das necessidades de defesa externa do 
País. 

O SR. CARLOS SABOYA: – Mas V. Exª 
deveria, então, insurgir-se contra os constituintes 
de 1946. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Não 
invoquemos a Constituição de 46, nesse sentido. 

O SR. CARLOS SABOYA: – Foram êles que 
julgaram da necessidade dêsse dispositivo. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Não estou de 
acôrdo. O atual Governador da Bahia, espírito 
lúcido, brilhante e patriótico, não nomearia um 
prefeito que não estivesse à altura das tradições 
baianas. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – E, se 
êsse seu governador, espírito patriótico, foi eleito 
pelo povo, inclusive da capital, esta jamais votaria 
num perfeito que não fôsse igualmente patrióta. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Poderia 
votar, enganada. 

O SR. CARLOS SABOYA: – Não está em 
causa essa tese. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Os 
equívocos, em matéria de eleição no Brasil, ainda não 
terminaram, realmente. As eleições municipais re- 
 

velarão quantos enganos ainda podem ocorrer por 
dois motivos: devido à nossa falta de educação 
política e em virtude da responsabilidade que a 
nossa elite dirigente tem nos desacêrtos da atual 
formação democrática do Brasil. 

Não fazemos outra coisa senão ferir 
diàriamente postulados fundamentais da 
Constituição. No momento, através do projeto em 
debate, estamos praticando profunda lesão na Lei 
Magna de 1946. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – É uma injúria 
que V. Exª faz ao Senado. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Quando, 
num debate de idéias conferindo ou comparando, por 
exemplo, textos constitucionais, cada qual toma sua 
posição, tôda vez que ataca o adversário, não pratica 
injúria. Posso dizer, com tôda ênfase – que aliás não 
é do meu natural – que o Senado está errado, está 
ferindo a Constituição, sem todavia, injuriar aos meus 
dignos companheiros. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – E' ponto de 
vista respeitável de V. Exª como o é a convicção que 
tenho de que também estou certo. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Quando 
digo que V. Exª está errado, não estou ofendendo. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Realmente. Se 
eu disser que V. Exª está errado e que eu estou 
certo, também não pretendo ofendê-lo. Estou com a 
razão. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Mas eu 
não disse que o nobre colega estava errado... 

O SR. CARLOS SABOYA: – V. Exª poderia 
dizer que os que erraram foram os constituintes de 
1946, ao votarem semelhante dispositivo. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – ...nem 
que me estava ofendendo. 

O ilustre Senador Victorino Freire pode 
expender, contra meu ponto de vista, tudo que julgar 
acertado. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Agradeço a.V. 
Exª. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Parece, 
até, Sr. Presidente, que há da parte de meus nobres 
colegas, a preocupação de não me permitirem que 
entre na matéria em discussão. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Absolutamente. 
Já declarei a V. Exª que pediria até o prolongamento 
da sessão, para ouví-lo. 
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O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Já se 
esgotaram alguns minutos do tempo da sessão e 
ainda não comecei a falar sôbre o assunto que me 
trouxe à tribuna, devido a êsses repetidos apartes. 

O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os 
tímpanos): – Atenção! Está com a palavra o 
Senador Aloysio de Carvalho. Devido à premência 
do tempo, solicito aos Senhores Senadores se 
abstenham .de interromper o orador, a fim de que o 
mesmo, com alto espírito de síntese, possa 
abreviar e concluir suas considerações. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Prometo não 
apartear mais o ilustre orador, em virtude do 
exíguo tempo de que dispõe. 

O SR. CARLOS SABOYA: – Asseguro 
igualmente que não mais interromperei o bilhante 
discurso que V. Exª vem fazendo. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Não 
proibi que os colegas me aparteassem e nem me 
socorri do poder de V. Exª, Sr. Presidente, para me 
manter a palavra. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Já fiz a 
defesa de V. Exª. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Apenas 
observei que os apartes estavam sendo 
intempestivos, não me permitindo entrar na 
matéria. 

Faço, até, apêlo, para que os nobres colegas 
me aparteiem, dentro do assunto em debate. 
Deixem que entre na matéria e então me honrem 
com seus apartes. 

A questão, Sr. Presidente, é muito simples e 
já tem sido exaustivamente apreciada, tanto do 
ponto de vista constitucional como do propriamente 
técnico, isto é, do mérito. 

Acabamos de ouvir uma bela exposição, na 
qual entraram muitos temas de estratégia militar, 
de meu prezadíssimo amigo Senador Pinto Aleixo. 

O SR. PINTO ALEIXO: – V. Exª sempre a 
usar de bondade para com êste seu grande 
admirador. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – ...a 
quem o Estado da Bahia, por seu eleitorado, 
conferiu o mandato de Senador. 

Mas, Sr. Presidente, não há como fugirmos 
do debate em tôrno do dispositivo da 
Constituição de 1946, isto é, o art. 28. Êle afirma 
a autonomia dos Municípios e lhe abre duas res- 
 

trições. Uma delas é facultativa ao poder do Estado, 
a outra, é imperativa, através de uma lei federal. 

Essa autonomia municipal, que, ainda há 
pouco, nesta Casa foi encarada como princípio não 
essencial do sistema federativo, é um dos 
postulados fundamentais da Constituição que nos 
rege. É tão fundamental na nossa ordem 
constitucional, no nosso sistema federativo, que a 
Constituição, entre os casos de intervenção federal 
nos Estados, inclui o da obrigação do poder central 
de manter o princípio da autonomia municipal. 

Ei-lo aqui no dispositivo atinente à 
intervenção federal nos Estados: 

"Art. 7º O Govêrno Federal não intervirá nos 
Estados, salvo para: 

 
VII – assegurar a observância dos seguintes 

princípios: 
 
letra e – Autonomia municipal. 
Que é êsse princípio da autonomia 

municipal, dentro da sistemática da Constituição? 
A eleição do prefeito e das Câmaras de 
Vereadores. 

Ninguém nos diga, em boa técnica 
constitucional, que eleita a Câmara de Vereadores 
em determinado Município está assegurada a êsse 
Município a plenitude de sua autonomia política. 

Tôda vêz que retirarmos a um Município a 
liberdade para escolher o seu dirigente teremos 
feito uma restrição à sua autonomia. 

É no próprio art. 28 que está estabelecido 
que a autonomia municipal é assegurada – 
assegurada, Senhor Presidente, até agora para a 
hipótese de uma intervenção federal. A autonomia 
dos Municípios será assegurada, diz o número I, 
pela eleição do prefeito e dos vereadores. 

E como êsse princípio é fundamental, a 
Constituição, quando lhe abriu as duas exceções, 
fê-lo expressamente: uma reconhecendo aos 
Estados o poder de nomeação dos prefeitos das 
suas próprias capitais ou das estâncias 
hidrominerais; outra, imperativa, da nomeação dos 
prefeitos para os Municípios considerados bases 
ou portos militares. 

Entretanto, o constituinte de 1946, 
prudentemente, afastou do Congresso a hipótese de 
uma deliberação que podia ser tomada por interêsse po- 
  



– 426 – 
 
lítico, para assegurar-lhe um critério que seria de 
natureza política, mas primordialmente de ordem 
técnica. Por isso, então, afirmou que a lei federal 
declararia quais êsses prefeitos, que seriam 
nomeados, mediante parecer do Conselho de 
Segurança Nacional. 

Aqui é que está o ponto nevrálgico do debate 
em que, não chegaremos, nunca, a um acôrdo, 
porque cada um de nós tomou o têrmo parecer no 
seu verdadeiro sentido, verdadeiro sentido, êsse 
que não é o mesmo para os dois grupos que se 
degladiam. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – No sentido 
conclusivo. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Para o 
ilustre Senador Victorino Freire o parecer do 
Conselho de Segurança Nacional é um projeto que 
êle remete, já feito, ao Congresso, para que o 
mesmo aprove ou rejeite. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Não apoiado. 
O parecer do Conselho de Segurança Nacional é 
conclusivo, em virtude dos estudos a que procedeu 
o Estado Maior Geral das Fôrças Armadas. O 
Conselho louva-se nesses estudos para organizar o 
anteprojeto e indicar quais. os Municípios que 
devem ser considerados bases militares. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: –
Entretanto, a Constituição não dá, ao Conselho de 
Segurança Nacional a competência para indicar as 
bases militares, nem a competência para 
organizar... 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Dá 
competência para emitir parecer. O Senado aceitará 
ou não os estudos procedidos. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – ...projeto 
de lei criando essas bases militares. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – O Conselho 
de Segurança Nacional dá parecer baseado nos 
estudos procedidos pelo Estado Maior Geral das 
Fôrças Armadas. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Se o 
Conselho de Segurança Nacional tem que dar 
parecer baseado em estudos a que procedeu o 
Estado Maior Geral das Fôrças Armadas... 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Que é o órgão 
eminentemente técnico. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – ...é irrecusável 
a presença dêsse parecer, que é exposição e é conclusão, 
 

ao Senado Federal, pois do contrário teríamos 
abdicado da nossa prerrogativa de legislar. A 
própria Constituição isso determina, quando, 
referindo-se a outra importantíssima atribuição do 
Conselho de Segurança Nacional, não fala em 
parecer dêsse órgão, mas em assentimento. E foi 
para chegar, a essa distinção que provoquei ainda 
há pouco, com aparte o honrado Senador Pinto 
Aleixo, que, muito habilmente, fugiu, neste ponto, 
ao combate, naturalmente porque não percebeu 
qual o combate que desejava eu travar com E. Exª. 

O SR. PINTO ALEIXO: – V. Exª quer me 
atribuir qualidades que não possuo. Não tenho 
êsse atilamento. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – V. Exª 
não sabia qual o combate que eu queria travar, 
mesmo que não soubesse, não levaria eu 
vantagem, porque S. Exª ficaria firme na linha de 
batalha. 

O SR. PINTO ALEIXO: – Vê V. Exª que 
estou sempre de guarda. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Contra 
mim, não creio. 

O SR. PINTO ALEIXO: – Contra todos. 
O SR. ATTILIO VIVACQUA: – V. Exª dá 

licença para um aparte? (assentimento do orador) 
V. Exª se referiu ao artigo 180 da Constituição. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Será 
que V. Exª advinhou o meu pensamento? 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – O artigo 130, 
diz: (lê) 

"Nas zonas indispensáveis à defesa do País, 
não permitirá, sem prévio assentimento do 
Conselho de Segurança Nacional: 

I – qualquer ato referente a concessão de 
terras, a abertura de vias de comunicação e a 
instalação de meios de transmissão. 

II – a construção de pontes e estradas 
internacionais; 

III – o estabelecimento ou exploração de 
quaisquer indústrias que interessam à segurança 
do País. 

Êste dispositivo vem, justamente, mostrar a 
importância da função que o Conselho de 
Segurança Nacional tem em matéria de defesa e, 
portanto, a autoridade técnica que a Constituição 
imprime aos seus pronunciamentos. A questão, a 
meu ver, está sendo objeto de confusão. Nós, que 
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aceitamos como satisfatório o pronunciamento do 
Conselho de Segurança Nacional, não recusamos, 
aos que pensam de modo contrário, o direito de não 
aceitar êsse pronunciamento. O que V. Ex.as não 
podem é recusar-nos o direito de nos louvarmos no 
órgão que, pelo artigo 179, tem a função de estudar 
os problemas relativos à defesa do País. 
Conseguintemente, é um órgão técnico. E quando 
nos baseamos nos estudos de um órgão técnico, que 
tem caráter, até, decisivo, não podemos ser 
increpados de estar fazendo abdicação de atribuição 
nossa, No caso do art. 180, êsses trabalhos só 
podem ser feitos com seu assentimento. Diz o 
parágrafo segundo que essa autorização poderá ser 
até cassada pelo Conselho. Sendo um órgão que 
não é simplesmente técnico, mas até decisório, 
quando aceitamos seu pronunciamento, não estamos 
de modo algum abdicando de nossas prerrogativas. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – O aparte 
com que me honrou o Senador Attilio Vivacqua é 
uma explêndida contribuição à defesa da minha tése. 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Não é de 
admirar que o brilhante talento de V. Ex.ª possa tirar 
todo partido. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – S. Ex.ª 
refere-se ao art. 180, em seus números 1, 2 e 3, ao § 
2º, com omissão involuntária do § 1º, e se serviu 
dêsse art. 180 para demonstrar a importância do 
Conselho de Segurança Nacional, como órgão 
técnico. 

Não a nego, e seria irrisório que, em face da 
Constituição Federal, fôssemos recusar a êsse 
Conselho a sua importância de órgão técnico, 
embora pudessemos afirmar que é um órgão técnico 
sui generis. Em vez de composto, exclusivamente, 
por aquêles que seriam os competentes para se 
manifestarem sôbre a defesa externa do País, é um 
órgão de que fazem parte o presidente da República 
e seus ministros de Estado, como membros efetivos. 
E só não fará parte o ministro da administração 
porque a Constituição não, reconhece êsse pôsto, na 
organização do Poder Executivo. 

Assim sendo, por que motivo a Constituição, 
quando num caso se refere ao "parecer" do  
Conselho de Segurança Nacional, noutro se  
refere a "assentimento"? Por que, então,  
não se referiu ao assentimento do Conselho de 
 

 

Segurança Nacional, nos dois casos? Exatamente 
pela sabedoria do legislador constituinte, porque em 
um, – no caso do art. 180, que aliás figura no 
capítulo relativo às Forças Armadas – estamos, 
evidentemente, em face de uma questão 
eminentemente técnica. Ao passo que, em relação 
ao § 2º do art. 28 da Constituição – que está na 
Organização dos Poderes – estamos em face de 
uma questão que pode ser técnica, mas e também 
política, irrecusàvelmente política. 

O SR. SALGADO FILHO: – A argumentação 
de V. Ex.ª, nêste ponto, é irrespondível. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 
Obrigado a V. Ex.ª. Num caso, a Constituição regula 
uma série de providências, de medidas, que não 
podem ser tomadas pelo poder civil, sem o 
assentimento do Conselho de Segurança Nacional, 
dando até a êsse Conselho o poder de cassar tais 
providências ou medidas de ordem administrativa. 
Ao passo que no art. 28, estamos em face de um 
princípio qual seja o da autonomia dos Municípios, 
que é fundamental na estrutura do regime sob que 
vivemos. 

Agora, o § 1º, que o honrado Senador Attilio 
Vivacqua involuntàriamente omitiu no seu brilhante 
aparte, é taxativo. Aliás, é interessante ler o próprio 
artigo: 

Art. 180. Nas zonas indispensáveis à defesa 
do País... 

Não sei estratégia militar, mas, como 
bacharel, gosto, em regra, das interpretações e 
rabulices, e me permito pensar que na ciência 
militar "zona indispensável à defesa nacional" não 
seja o mesmo que bases ou portos militares. Foi o 
exemplo que dei, ainda há pouco, em aparte, com 
referência a Canôas e Pôrto, Alegre. Esta última 
cidade não é base militar, no presente; pode ser que 
amanhã o seja. Que devemos fazer, em relação a 
Canôas e Pôrto Alegre? Considerar a zona em que 
Canôas está situada como indispensável à defesa 
nacional, mas nunca, por causa de Canôas, retirar a 
Pôrto Alegre o direito de escolher seu prefeito. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Mas Canôas é 
muito próxima à sede de uma região militar. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: –  
Em resposta ao aparte do nobre  
Senador Victorino Freire, de que Ca- 
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nôas é próximo à sede de uma região militar, valho-
me do exemplo para afirmar que se o Conselho de 
Segurança Nacional, na indicação que fez, desse 
Canôas como base militar, por tal motivo, não teria 
cumprido seus deveres em relação à segurança do 
País, no caso de uma guerra externa porque, então, 
tôdas as sedes de regiões militares deveriam ter 
seus prefeitos nomeados. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – V. Ex.ª dá licença 
para um aparte? 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Tenho 
grande satisfação em ouvi-lo. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – Pediria que V. 
Ex.ª me dissesse, para esclarecimento do Senado, 
qual o critério por V. Ex.ª adotado quando votou pelo 
projeto, com restrições apenas de algumas cidades. 
Qual o parecer técnico em que. V. Ex.ª se apoiou, de 
vez que V. Ex.ª nega, a nós – que votamos nesse 
sentido, apoiados numa conclusão, que chamamos 
parecer do Conselho de Segurança Nacional – direito 
de votar o projeto tal qual êle se encontra, baseados 
neste parecer dos órgãos técnicos encarregados da 
defesa nacional? V. Ex.ª aceita e vota o projeto 
porque o faz conforme a sua declaração de voto. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Não 
precisaria V. Ex.ª lembrar porque não me esqueci 
nem ia mudar meu voto. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – Insisto neste 
argumento para frisar o meu ponto de vista. 
Pergunto, portanto, qual o critério em que V. Ex.ª se 
baseia para ferir a autonomia daqueles municípios ou 
cidades que V. Ex.ª vai considerar bases aéreas de 
excepcional importância, privando-as, pois, de 
faculdade de elegerem seu govêrno? 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – O critério 
que adotei poderia baseiar-se na circunstância de já 
serem aquelas regiões sedes militares. 

Salvador é sede de região militar; Pôrto Alegre 
e São Paulo, também. Mas, não foi êsse apenas o 
critério que me levou àquela decisão; êsse seria um 
argumento frágil, porquanto teria então de excluir 
tôdas as cidades sedes de região militar. 

O SR. CARLOS SABOYA: – Êsse o critério 
seguido pelo Conselho de Segurança Nacional. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: –  
Meu critério é muito simples. Fui 
 

vencido numa preliminar de que poderia o Senado 
elaborar essa lei sem conhecer o parecer do 
Conselho de Segurança Nacional. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – O parecer é 
do Estado Maior Geral das Fôrças Armadas. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Não 
considerei que o anteprojeto enviado à Câmara dos 
Deputados, pelo honrado Sr. Presidente da 
República, fôsse o parecer a que a Constituição se 
refere. Aceitei e aceito que o próprio Conselho 
Nacional de Segurança, que omitiu seu 
pronunciamento ao Senado, tenha devolvido a 
nossa deliberação plena sôbre a matéria, uma vez 
que não nos oferece os elementos convincentes da 
sua indicação. Que somos, afinal, senão senadores, 
com a prerrogativa de votar como entendermos, em 
face dos interêsses nacionais? 

Não iria cometer o ridículo de negar, por 
exemplo, que Natal seja base militar, mas tenho o 
direito de pedir que o Conselho Nacional de 
Segurança me dê as razões por que as cidades de 
Recife, Pôrto Alegre e São Paulo, pela sua 
importância política e econômica e, mais, por uma 
razão de ordem sentimental – também a cidade do 
Salvador são bases militares para que não possam 
eleger os seus prefeitos. 

Agora, Sr. Presidente, apreciando o parágrafo 
1º, que não cheguei a ler do art. 180: 

(Lê): 
"A lei especificará as zonas indispensáveis à 

defesa nacional, regulará a sua utilização e 
assegurará, nas indústrias nela situadas, 
predominâncias de capitais e trabalhadores 
brasileiros". 

O parágrafo 2º declara que as autorizações 
do Conselho Nacional de Segurança para qualquer 
ato referente ou que interrêsse à defesa nacional 
nessas zonas indispensáveis à defesa do País 
poderão, em qualquer tempo, ser modificadas ou 
cassadas. 

Aqui é que encontro o ponto alto da 
competência do Conselho Nacional de Segurança. 

Aqui é que encontro a atribuição, que a 
Constituição lhe dá, de cassar, até, medidas 
administrativas dos Estados que não tenham sido 
realizadas com o seu assentimento, na forma do 
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art. 180, da Constituição, e até mesmo com o seu 
assentimento. 

O SR. ATTILLIO VIVACQUA: – Vossa 
Excelência permite um aparte? 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Com 
todo o prazer. 

O SR. ATTILLIO VIVACQUA: – Quando 
invoquei êsse dispositivo, foi para mostrar que o 
Conselho de Segurança Nacional tem uma tal 
relevância de atribuições dentro do nosso sistema 
constitucional, que o constituinte lhe conferiu 
atribuições decisórias. 

Mas V. Ex.ª, quando cogita das atribuições do 
Conselho de Segurança Nacional, nunca pode 
perder de vista o art. 179, que diz: 

"Os problemas relativos à defesa do País 
serão estudados pelo Conselho de Segurança 
Nacional e pelos órgãos especiais das fôrças 
armadas, incumbidos de prepará-las para a 
mobilização e as operações militares". 

Então, argumentávamos... 
O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os 

timpanos): – Devo advertir ao nobre orador estar 
esgotada a hora da sessão. 

O SR. IVO D'AQUINO (pela ordem): – Sr. 
Presidente, requeiro a V. Ex.ª, de acôrdo  
com o Regimento, que, estando esgotada  
a hora regimental dos nossos trabalhos, consulte a 
Casa sôbre se concede sua prorrogação por uma 
hora. 

O SR. PRESIDENTE: – O Senhor Senador 
Ivo d'Aquino, de acôrdo com o Regimento, requer a 
prorrogação da hora regimental por sessenta 
minutos. Os Srs. Senadores que aprovam o 
requerimento queiram permanecer sentados. 
(Pausa). 

Está aprovado. 
Continua com a palavra o Senador Aloysio de 

Carvalho. 
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Permita 

o nobre Senador Attilio Vivacqua, antes de 
prosseguir no seu brilhante aparte, que agradeça ao 
honrado lider da maioria e ao plenário, a 
prorrogação dos nossos trabalhos, prometendo, se 
não me interromperem em demasia, não aproveitar 
todo o tempo concedido. 

O SR. ATTILLIO VIVACQUA: – Peço 
permissão ao nobre orador para prosseguir no meu 
aparte. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Com todo 
o prazer. 

O SR. ATTILLIO VIVACQUA: – Tendo em 
vista, justamente, essas relevantes atribuições 
técnicas, e até decisórias, de matéria de grande 
importância da defesa nacional, nós nos sentimos 
muito bem quando assentamos nossa deliberação 
num pronunciamento do Conselho Nacional de 
Segurança. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – V. Ex.ª 
não diz parecer, diz pronunciamento. Vou responder 
ao nobre colega. 

Essas atribuições do Conselho Nacional de 
Segurança são decisórias, importantemente decisórias 
nesse caso do parágrafo 2º do art. 180, onde a 
Constituição estabelece o seguinte: 

"Nas zonas indispensáveis à defesa do País, 
não se permitirá sem prévio assentimento do 
Conselho de Segurança Nacional: 

I – qualquer ato referente a concessão de 
terras, a abertura de vias de comunicação e a 
instalação de meios de transmissão. 

II – a construção de pontes e estradas 
internacionais; 

III – o estabelecimento ou exploração de 
quaisquer indústrias que interessam à segurança do 
País". 

Só remotamente haverá aqui uma circunstância 
ou interesse de ordem política. 

Agora, se o Conselho Nacional de Segurança é 
êsse órgão decisório a que se referiu o nobre Senador 
Attilio Vivacqua... 

O SR. ATTILLIO VIVACQUA: – V. Ex.ª não 
pode me atribuir essa conclusão. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – ...digo, 
êsse órgão tem, pela Constituição, além das 
atribuições de ordem técnica, até atribuições 
decisórias, de sorte a evidenciar sua importância. 

O SR. ATTILLIO VIVACQUA: – Tanto assim, 
que, em aparte ao nobre Senador Salgado Filho, 
disse: V. Ex.ª está no direito de requerer as 
informações e esclarecimentos que julgar necessários. 

O SR. SALGADO FILHO: – É a Constituição 
que manda que decidamos em presença do parecer 
desse Conselho. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Em 
relação ao art. 180, da Constituição, o Conselho de 
Segurança Nacional chega a ter atribuições 
decisórias. 
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Em relação ao § 2º do art. 28, não as tem. 
Assim, em relação ao § 2º do art. 28, estamos em 
face de um órgão técnico consultivo. 

Se a Constituição quisesse dar ao Conselho 
de Segurança Nacional a atribuição insuperável de 
fazer a lei, que proibisse aos municípios tais a 
eleição do seus prefeitos, ela lhe teria dado até a 
iniciativa da lei. 

OS SRS. ATTILLIO VIVACQUA E ARTHUR 
SANTOS: – Mas não sustentamos isso. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Digo-o 
pra sustentar meu ponto de vista, mas não pretendo 
convencer ninguém. Desejo apenas declarar as 
razões por que considero indispensável o parecer, 
e, portanto, profundamente ferida a Constituição. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Lamento não 
estar ao lado de V. Ex.a. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Também 
lamento muito. 

Agora, Sr. Presidente, uma apreciação em 
torno do art. 28, com duas restrições que êle cria à 
autonomia municipal. 

Num caso – o das nomeações dos prefeitos 
das capitais, – os Estados podem tornar êstes 
prefeitos eleitos. É uma das razões, por que retiro 
algumas capitais da enumeração do anteprojeto. E 
retiro por que? 

Os constituintes baianaos fizeram a nova 
Constituição ainda agora. Tiveram às suas visitas, 
pra deliberação, o § 1º do art. 28, que lhes facultava 
à capital do Estado um prefeito nomeado. 
Entretanto, os constituintes baianos na Constituição 
de 2 de agôsto estabeleceram o princípio eletivo 
dos prefeitos da Capital da Bahia. Não se serviram, 
portanto, da faculdade que a Constituição Federal 
lhes outorgara. 

Quer isso dizer que fizeram empenho em 
afirmar que o princípio da autonomia da cidade do 
Salvador abrangia, inclusive, a eleição de seu 
prefeito. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – V. Ex.a dá 
licença para um aparte? 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Pois não. 
O SR. ARTHUR SANTOS: – Quero 

esclarecer o debate. Então V. Ex.a acha que, por 
não haverem usado dessa faculdade, a lei federal 
está inibida de fazê-lo? 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Perdão! 
Parece-me que a pergunta não está à altura da 
inteligência de V. Ex.ª 

O SR. ARTHUR SANTOS: – Porque? Não 
entendi o argumento de V. Ex.a. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – V. Ex.a 
não entendeu meu raciocínio. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – Estou 
argumentando com absoluta sinceridade. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 
Ninguém duvida da sinceridade de V. Ex.a. Eu 
também assim procedo. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – V. Ex.a diz que o 
Constituinte baiano votou a Constituição do Estado 
e não usou dessa faculdade. Firmou o propósito de 
dar à capital baiana seus direitos autonômicos. Daí 
qual a conclusão de V. Ex.a? Foi o que pergquntei. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Daí a 
conclusão de que, no desconhecimento das razões 
do Conselho de Segurança Nacional, para dar a 
Salvador um prefeito nomeado, na forma do § 2º do 
art. 28... 

O SR. ARTHUR SANTOS: – Perfeitamente. 
Agora percebo o argumento de V. Ex.a. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Dando a 
Salvador um prefeito eleito, estou honrando o 
pronunciamento insofismável dos constituintes 
baianos. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – Entendi aonde 
V. Ex.a queira chegar. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Mas não 
só em relação a Salvador, como a Pôrto Alegre e 
São Paulo. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – É em relação a 
tôdas as cidades, cujos constituintes asseguraram a 
eleição dos prefeitos. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Dentro 
do meu princípio de exclusão... 

O SR. VICTORINO FREIRE: – dentro do 
princípio de V. Ex.a está Natal? 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Estou de 
acôrdo com V. Ex.a em que Natal é base militar. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Por que Natal é 
base militar? 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – É fato 
público e notório. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – Quanto a Natal, 
é fato notório. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Por que Recife 
não é? 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Porque, 
quanto a Recife, não disponho dos mesmos 
elementos que tenho em relação a Natal. A não ser 
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que fôsse exagero da imprensa, ao tempo da guerra, 
sabemos que Natal constituiu uma das maiores 
bases do mundo, na época. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Então, deve-se 
declarar, é base por ouvir dizer (Risos). 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Não é 
por ouvir dizer. É fato público e notório. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – Perfeitamente. 
Em relação a Natal, é fato público e notório. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Há fatos 
sabidos e fatos que só podem ser conhecidos por 
meio de pareceres. Poderia eu responder a V. Ex.ª 
que, votando pelo projeto, na sua integridade, V. Ex.ª 
está votando por ouvir dizer. Porque, se V. Ex.ª não 
conhece... 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Está votando pelo 
parecer de órgão competente. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Tenho 
confiança no estudo realizado pelo Estado Maior da 
Fôrça Armada, a que se refere o parecer do 
Conselho de Segurança Nacional. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Com 
relação a Natal, qualquer de nós pode afirmar que a 
cidade é base militar, com fundamento, ao tempo da 
guerra, nas declarações peremptórias de todos os 
chefes militares. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Mas, Recife, a 
êsse tempo, também era base militar. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Recife 
era base militar? 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Durante a guerra. 
Recife era ponto de escala de aviões que iam para a 
África. 

O SR. ETELVINO LINS: – Base naval e base 
aérea. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Permita-
me dizer que agradeço o esclarecimento que o Sr. 
Senador Etelvino Lins me dá, lamentando apenas 
que venha muito tarde para que modifique o meu 
voto com relação a Recife. Vamos manter, portanto, 
Recife na exclusão da, nomenclatura. 

Mas aqui estão, Sr. Presidente, restrições 
facultativas e restrições imperativas. Que se dá, 
então, com a capital do meu Estado? Ela, pela 
Constituição, tem o seu prefeito eleito, quer dizer, que 
não usou da faculdade, que a Constituição lhe dava. 

Esta, uma das razões de consciência por que 
voto pela sua exclusão. 

Continuando, Sr. Presidente, os argumentos, 
pergunto: por que motivo estas dezoito cidades são 
bases aéreas e terão prefeitos nomeados? 

Na Constituinte de 46, tive vários colegas que 
pleitearam o meu voto para êsse art. 28. Muitos dos 
que, aqui estão, e foram constituintes, devem estar 
lembrados, que a redação que vingou não é a 
primitiva do pensamento dos constituintes. Essa 
distinção, mesmo, de nomeação facultativa e 
nomeação imperiosa, foi uma resultante dos 
debates travados na Comissão Constitucional e no 
plenário. Tive muitos colegas, que, sinceramente, 
argumentavam junto a mim para que votasse a favor 
dessa restrição da autonomia municipal, sob o 
fundamento de que precisávamos retirar a algumas 
cidades brasileiras de grande importância política e 
econômica, a eventualidade de terem um prefeito de 
partido não democrático. Não preciso referir, agora, 
qual êsse partido, no pensamento dos pleiteantes do 
meu voto a êsse dispositivo. 

O que entretanto, verificamos, um ano depois 
da Constituição, é que estamos legislando, em 
relação à nomeação dos prefeitos dêsses 
municípios, para impedirmos, por exemplo, que o 
Partido Social Democrático faça o prefeito do 
Recife; para impedirmos que faça o prefeito de 
Pôrto Alegre o Partido Trabalhista; para impedirmos 
que em São Paulo qualquer um dos partidos, 
inclusive o dominante na política, porque dispõe do 
poder, faça prefeito o seu candidato. Dêste exemplo 
posso excluir a Capital do meu Estado, porque, 
naturalmente, nenhum dos partidos será sacrificado 
pela nomeação do prefeito da Capital, uma vez que, 
com pequenas exceções, todos concorrem, 
harmonicamente, para a política do Estado. 

Mas, Sr. Presidente, êsse perigo que inspirou 
o dispositivo do art. 28, § 2º, êsse perigo se reflete, 
hoje, em prejuízo dos partidos que iriam pleitear  
as prefeituras dos municípios de que trata o 
anteprojeto. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Êsse perigo 
poderia ser considerado pelos deputados que 
fizeram o pedido a V. Ex.ª mas não pelo Estado 
Maior Geral das Fôrças Armadas. 
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O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Não. Eu 
me referi aos Constituintes. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Devemos 
portanto argumentar com o ponto de vista do Estado 
Maior. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Eu me 
referi aos constituintes que pediam o meu voto. 
Diziam êles: – Não é possível que uma cidade 
importante, para fins de defesa nacional, não seja 
governada, por um prefeito dos nossos partidos, quer 
dizer, dos partidos democráticos. Hoje, entretanto, 
êsse argumento não tem razão de ser, de modo que 
subsiste o argumento de ordem técnica de que essas 
cidades são bases militares e, portanto, precisam ter 
seus prefeitos nomeados. 

Mas, Sr. Presidente, será que, realmente, para 
a eventualidade de uma guerra, seja necessária a 
providência de um prefeito nomeado, quando nem se 
sabe se a guerra vem ou, mesmo que venha, nem se 
sabe quando vem? 

O SR. SALGADO FILHO: – E, sobretudo, de 
onde vem. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – E de 
onde vem, diz V. Ex.ª muito bem. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – V. Ex.ª dá 
licença para um aparte? (Assentimento do orador) – 
Há um ponto de argumentação, em que está 
havendo confusão que não é de V. Ex.ª. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Aliás, a 
confusão pode ser de todos nós. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – Está havendo 
confusão, repito, porque o Conselho de Segurança 
Nacional ou o Estado Maior Geral das Fôrças 
Armadas não estão pleiteando que os prefeitos 
sejam ou não de nomeação. Apenas declararam, 
dentro da atribuição que lhes cabem, quais as bases 
aéreas ou portos de capital importância para a 
defesa externa. Como decorrência disso, é  
que, como imperativo constitucional, os prefeitos 
terão de ser nomeados. Positivamente, não é o 
Estado Maior Geral nem o Conselho de Segurança 
Nacional que estão pleiteando a nomeação dêsses 
prefeitos. Nêste ponto é que há confusão. Repito. 
Não se trata de pleitearem o Conselho de Segurança 
Nacional ou o Estado Maior a nomeação de 
prefeitos, nas cidades consideradas bases militares. 
Os prefeitos serão nomeados como decorrência des- 
 

sa classificação, por um imperativo constitucional. 
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Vai ver o 

nobre Senador como essa confusão se transforma 
num enunciado claríssimo. A Constituição permitiu ao 
legislador ordinário a providência da nomeação dos 
prefeitos, nos municípios que fôssem considerados 
bases militares. O Conselho de Segurança Nacional 
indica dezoito municípios. Para que efeito? 

Para efeito dos prefeitos serem nomeados 
nesses municípios. Por que não indicou outros 
municípios... 

O SR. ARTHUR SANTOS: – Por que não são 
bases militares. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – ...que 
talvez sejam também base militares? 

O SR. ARTHUR SANTOS: – Porque achou, 
repito, que não são bases militares. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – A indicação 
obedece a um sistema. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Porque 
entendeu que não são bases militares. Em última 
análise, para que o Conselho de Segurança Nacional 
indicou êsses municípios como bases ou portos 
militares? Para que o prefeito fôsse nomeado. E por 
que o prefeito deve ser nomaedo para êsses 
municípios? 

O SR. ARTHUR SANTOS: – Como imperativo 
constitucional. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Deve 
haver alguma razão, mesmo para o imperativo 
constitucional, no dispositivo aceito o ano passado. E 
a razão, Sr. Presidente, parece que é a guerra. 

Não pretendo demorar-me em motivos de 
ordem política, a respeito do igual dever, que tem um 
prefeito eleito ou num prefeito nomeado, para com a 
defesa nacional!... 

O SR. ARTHUR SANTOS: – Neste ponto V. 
Ex.ª tem toda a razão. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – ...mesmo 
porque não posso aceitar que o povo brasileiro, em 
alguma de suas capitais ou cidades importantes, vá 
eleger, deliberadamente, um prefeito capaz de trair, 
amanhã, a segurança ou os interêsses nacionais. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – V. Ex.ª tem tôda 
razão, mas trata de preceito constitucional. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Sei que é 
preceito constitucional. 
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Se o fizer, será por equívoco, dêsses 
equívocos muito lamentáveis a que, há pouco, se 
referia o Senador Victorino Freire. 

Deve haver, portanto, uma razão para que os 
prefeitos dêsses municípios sejam nomeados pelo 
Govêrno. E a razão é a guerra. Porque defesa 
externa do País é guerra com o estrangeiro. O 
dispositivo não se refere à hipótese de guerra civil, 
de comoção intestina – alude à defesa externa do 
País. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – É claro que é a 
guerra. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – A própria 
Constituição dá, aos poderes Executivo e Legislativo, 
todos os recursos para qualquer eventualidade 
ingrata ou desgraçada, na hipótese de uma guerra, 
em relação a qualquer município brasileiro. Ainda há 
pouco, o honrado Senador Salgado Filho, que tem, 
sobretudo, a experiência de uma longa gestão no 
Ministério da Aeronáutica, recordava a circunstância 
do comando militar imperativo nas cidades que são 
consideradas pontos críticos para a defesa do País, 
diante de uma guerra. 

A Constituição, Sr. Presidente, que permite ao 
Poder Legislativo declarar o estado de sítio para a 
hipótese de guerra com o estrangeiro, foi minuciosa, 
previdente em relação às conseqüências e efeitos 
dêsse estado de sítio. 

Aqui está o art. 206: 
"O Congresso Nacional poderá decretar o 

estado de sítio nos casos: I – de comoção intestina 
grave ou de fatos que evidenciam estar a mesma a 
irromper; II – de guerra externa". 

Art. 207. A lei que decretar o estado de sítio, 
no caso de guerra externa ou no de comoção 
intestina grave com o caráter de guerra civil, 
estabelecerá as normas a que deverá obedecer a 
sua execução e indicará as garantias constitucionais 
que continuarão em vigor. Especificará também os 
casos em que os crimes contra a segurança da 
Nação ou das suas instituições políticas e sociais 
devam ficar sujeitos à jurisdição e à legislação 
militares, ainda quando cometidos por civis, mas fora 
das zonas de operação, sòmente quando com ela se 
relacionarem e influírem no seu curso". 

Não é sòmente êsse o dispositivo pelo qual 
poderíamos apanhar um prefeito nas malhas. de um 
processo militar, cuja gravidade num momento, todos 
sabemos. Há também, o disposto no parágrafo 
único. 

O SR. ETELVINO LINS: – Poderia apanhar 
tarde. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Com 
êsse argumento de V. Ex.ª, devemos considerar 
tôdas as cidades do litoral e das fronteiras do Brasil 
como bases militares. 

Eis o parágrafo único: 
"Parágrafo único – Publicada a lei, o 

presidente da República designará, por decreto, as 
pessoas a quem é cometida a execução do estado 
de sítio e as zonas de operação que, de acôrdo com 
a referida lei, ficarão submetidos à jurisdição e a 
legislação militares". 

Restaria, apenas, o argumento de que 
devemos ser prudentes, cautelosos, antecipados na 
defesa do País, e é êsse o espírito e o pensamento 
do aparte do meu prezado amigo, o honrado 
Senador Etelvino Lins. 

Mas, em face da guerra moderna, qual será o 
país que, por melhores bases militares permanentes 
que tenha, não possa ser surpreendido na sua 
defesa, surpreendido na sua integridade? 

A próxima guerra, se, infelizmente ocorrer, 
será nos têrmos e moldes clássicos? Será uma 
guerra de infantaria, uma guerra de artilharia, ou uma 
guerra de bomba atômica ou guerra ,química? Quais 
as bases militares que não poderão ser surpreendidas 
numa guerra assim, imprevista e cruel? 

O SR. CARLOS SABOYA: – Diante dêsse 
argumento de V. Ex.ª, nenhuma cidade deveria ser 
considerada base militar. V. Ex.ª deveria ter votado 
integralmente contra o projeto. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Não. 
O SR. CARLOS SABOYA: – Diante disso, 

deveria. 
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Mas V. 

Ex.ª há de convir em que o meu argumento é o 
desdobramento de um raciocínio. Então V. Ex.ª  
me levaria à infantilidade, permita-me que o diga,  
de achar que nenhum país 
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deveria ter bases militares, aéreas ou navais. 
O SR. CARLOS SABOYA: – É V. Ex.ª que o 

diz. Não se podem determinar, diante das condições 
da guerra moderna, quais as possibilidades de 
defesa dessas bases. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Não digo 
que não devamos ter as bases. Não. Apenas quero 
dizer que, tendo as bases, não devemos entretanto 
argumentar que essas bases impedirão o País de ser 
surpreendido. 

O SR CARLOS SABOYA: – Se; apesar de ter 
as bases, o País pode ser surpreendido pela guerra 
e não está em condições de se defender... 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Quanto à 
sua defesa externa, isso me parece irrecusável, 
como conclusão de um raciocínio. 

O SR. CARLOS SABOYA: – ...se essa guerra 
pode ser feita de tal modo que não tenhamos meios 
defensivos... 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Mas quer 
isso dizer que não devemos ter bases? 

O SR. CARLOS SABOYA: – Permita V. Ex.ª 
que conclua o meu raciocínio. Em muito pior situação 
estaremos nós se não tivermos base nenhuma. É 
claro que se dispusermos de bases, feitas dentro dos 
moldes da guerra que calculamos deva ser, 
evidentemente, dentro dessa possibilidade, 
poderemos defender-nos. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Logo, V. 
Ex.ª está de acôrdo comigo. 

O SR. CARLOS SABOYA: – Estou de acôrdo 
com o meu ponto de vista. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Se até 
aqui a guerra é feita nêsses moldes e por êsses 
processos, teremos as bases militares necessárias 
para essa guerra. Mas, isso não quer dizer – e é o 
argumento do "vem tarde", do Senador Etelvino Lins 
– que com essas bases estejamos absolutamente 
defendidos dos imprevistos e das eventualidades da 
guerra moderna. 

O SR. MAYNARD GOMES: – Tenha V. Ex.ª 
em conta que a guerra, mesmo moderna, é uma 
conseqüência, das possibilidades do país agressor. 
Ela varia com essas possibilidades. 

O SR. SALGADO FILHO: – Daí a 
necessidade de se saber o que se pretende. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – Então Vossa  
Ex.ª quer que o Estado Maior, nos ve- 
 

nha declarar-os motivos por que indicou essas 
cidades? Todos os países têm seus segredos 
militares, V. Ex.ª foi Ministro da Aeronáutica, e 
brilhantíssimo, e sabe perfeitamente, que há segredos 
da defesa nacional que o País não pode, 
absolutamente, divulgar. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Isto justifica o 
sigilo da matéria sujeita ao Senado. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Sr. 
Presidente, fica entendido que não estou afirmando 
que o Brasil não deve ter bases. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – V. Ex.ª não 
precisa fazer essa declaração. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Não 
quero que, amanhã, se tome qualquer manifestação 
de meu pensamento como uma atitude impatriótica, 
de sabotagem aos interêsses do País. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – Isso não! 
O SR. SALGADO FILHO: – Há, até,  

no projeto, um grande inconveniente – o de 
despertar a atenção dêsse inimigo presumível para 
nossas bases militares, que deviam permanecer 
ocultas. 

O SR. CARLOS SABOYA: – A não ser que 
conheçamos os meios de ataque de que êsse país 
dispõe. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – Mas se, com o 
que o Executivo mandou, o Senador Salgado Filho 
não está satisfeito, imagine-se o que não será 
preciso para satisfazer S. Ex.ª! 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Essa 
questão da reserva ou da informação secreta é um 
ponto em que eu não desejaria tocar: todavia, é 
também, um ponto vulnerável, pela argumentação 
dos nossos nobres colegas adversários e 
vulneráveis... 

O SR. PRESIDENTE: – Peço licença  
para interromper o orador e lembrar–lhe que falta 
apenas um minuto para se esgotar o tempo de que 
dispõe. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Mas a 
sessão não foi prorrogada por uma hora, Sr. 
Presidente? 

O SR PRESIDENTE: – Cada orador dispõe 
apenas de 30 minutos. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – V. Ex.ª, 
então, me concederá um minuto mais, a fim de que 
conclua minhas considerações. 
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Essa questão da reserva é relativa. Os países 
se defendem – tanto dos seus adversários  
do momento como de possíveis adversários com 
tôda a sorte de recursos e elementos. Quantas 
vêzes, numa guerra, as bases militares, os planos 
de defesa, as zonas indispensáveis à defesa estão 
no conhecimento tanto do próprio País como  
da parte adversária? A espionagem é realizada 
através até de espiões natos, como de  
algumas embaixadas. Esta terá sido uma das 
razões por que o Brasil, ainda hoje, com o apôio de 
todo o Senado, rompeu suas relações com a 
Rússia. O país que faz a agressão está geralmente 
ao par de todos os planos de defesa do país 
agredido. 

Entretanto, em relação ao conhecimento que 
deva ter o Senado das razões ponderáveis pelas 
quais essas cidades são consideradas bases 
militares de excepcional importância, é que se 
defende, com todo o ardor de que são capazes o 
honrado Senador Arthur Santos e vários colegas, o 
caráter sigiloso das informações. 

O SR. ETELVINO LINS: – V. Ex.ª me permite 
um aparte? – (Assentimento do orador) – Após ouvir, 
com tôda atenção, o brilhante discurso de Vossa 
Ex.ª, permito-me fazer a mesma observação que 
formulei na ocasião em que V. Ex.ª expendia o seu 
voto na Comissão de Constituição e Justiça. Dentro 
do ponto de vista em que V. Ex.ª se coloca, deveria 
votar contra todo o projeto. Não compreendo o 
motivo por que V. Ex.ª exclui Recife, Salvador, Pôrto 
Alegre, São Paulo, e comete a injustiça de deixar 
incluídas outras localidades. 

Nós outros aceitamos todo o projeto,  
por admitir tenha agido o Conselho de  
Segurança Nacional sob os mais altos e patrióticos 
propósitos. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Meu 
ponto de vista expendido é o de que, uma vez que o 
projeto não veiu acompanhado do parecer do 
Conselho de Segurança Nacional, a matéria foi 
devolvida, em sua plenitude, à deliberação do 
Senado. 

O SR. ETELVINO LINS: – Critério arbitrário, 
data vênia, o adotado por V. Ex.ª. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Pode ser 
que V. Ex.ª o considere arbitrário. Mas também 
pode ser que arbitrário seja o voto de V. Ex.ª; 
 

apenas escudado num pronunciamento do Conselho 
de Segurança Nacional. 

Sr. Presidente, não estava preparando a 
peroração do meu discurso, e por isso não atribuo ao 
Senador Etelvino Lins o crime de a haver interrompido. 

Pelas razões expostas voto pelo projeto com 
as exclusões constantes da minha emenda, que foi 
desapoiada, e dêste meu discurso. (Muito bem; 
muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Não havendo mais 
quem peça a palavra, encerro a discussão e passo à 
votação. 

Vem à Mesa, é lido e deferido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
 

Nº 162, de 1947 
 

Requeiro o destaque da palavra "Pôrto Alegre" 
para ser votado em separado. 

Sala das Sessões, em 21 de outubro de 1947. 
– Salgado Filho. 

É aprovada a seguinte: 
 

PROPOSIÇÃO 
 

Nº 189, de 1947 
 

Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º São declarados bases ou portos militares 

de excepcional importância para a defesa externa do 
País, e para os fins determinados no § 2º do art. 28, da 
Constituição Federal, os seguintes Municípios; Manáus, 
no Estado do Amazonas; Belém, no Estado do Pará; 
Natal, no Estado do Rio Grande do Norte; Recife, no 
Estado de Pernambuco; Salvador, no Estado da Bahia; 
Niterói e Angra dos Reis, no Estado do Rio de Janeiro; 
São Paulo, Santos, Guarulho, no Estado de São Paulo; 
Florianópolis e São Francisco, no Estado de Santa 
Catarina; Pôrto Alegre, Rio Grande, Santa Maria, 
Gravataí e Canôas, no Estado do Rio Grande do Sul; e 
Corumbá, no Estado de Mato Grosso. 

Art. 2º A presente lei entrará em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Submeto à votação o destaque requerido pelo 
Senador Salgado Filho, que visa excluir a cidade de 
Pôrto Alegre das consideradas base militar. 
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Os Senhores Senadores que o aprovam, 
queiram conservar-se sentados. (Pausa). 

Está rejeitada. 
A proposição vai à sanção. 
O SR. SALGADO FILHO (pela ordem): – Sr. 

Presidente, requeiro verificação da votação. 
O SR. PRESIDENTE: – Vai-se proceder à 

verificação. 
Procede-se à verificação da votação, 

apurando–se 25 votos contra o destaque e 8 a favor. 
Está esgotada a ordem do dia. 
O SR. CARLOS SABOYA (pela ordem): – Sr. 

Presidente, estando sôbre a Mesa a redação final da 
emenda à proposição nº 147, de 1947, requeiro a V. 
Ex.ª consulte o plenário sôbre se concede dispensa 
do interstício e de publicação, a fim de que a mesma 
seja imediatamente discutida e votada. 

O SR. PRESIDENTE: – O Senhor Carlos 
Saboya requer dispensa de interstício e de 
publicação para que a redação final da emenda à 
proposição nº 141, de 1947, seja imediatamente 
discutida e votada. Autoriza o Poder Executivo a 
abrir crédito para pagamento das despesas 
resultantes do aumento dos vencimentos dos 
funcionários do Senado. 

Os Srs. Senadores que aprovam a dispensa 
de interstício e de publicação, queiram conservar-se 
sentados. (Pausa). 

Está aprovada. 
Em discussão a redação final. (Pausa). 
Nenhum Sr. Senador desejando usar da 

palavra, encerro a discussão. 
Os Srs. Senadores que aprovam a redação 

queiram permanecer sentados. (Pausa). 
É aprovado o seguinte: 

 
PARECER 

 
Nº 372, de 1947 

 
Redação final da emenda do Senado à 

proposição nº 141, de 1947, que autoriza a abertura 
de crédito suplementar às consignações que 
menciona. 

Acrescente-se, onde convier: 
Art. É igualmente autorizado o Poder 

Executivo a abrir ao Senado Federal o crédito 
suplementar de Cr$ 889.200,00 (oitocentos e  
oitenta e nove mil e duzentos cruzeiros) às 
 

seguinte consignações da Verba I – Pessoal – Anexo 
nº 2 – Congresso Nacional – da Lei nº 3, de 2 de 
dezembro de 1946: 

Consignação I – Pessoal Permanente 
 
 Cr$ 
01 – Pessoal Permanente:  
02 – Quadro do Senado Federal........ 764.550,00 

Consignação III – Vantagens 
15 – Gratificação adicional:  

02 – Senado Federal.......................... 124.650,00 
Total.......................................  889.200,00 

 
Sala das Comissões, em 21 de outubro de 

1947. – Clodomir Cardoso, presidente. – Cícero de 
Vasconcelos, relator. – Augusto Meira. 

A proposição volta à Câmara dos Deputados, 
em virtude da emenda aprovada. 

O SR. SALGADO FILHO (*) (para explicação 
pessoal): – Sr. Presidente, há poucos dias, um 
órgão de grande publicidade do Distrito Federal, o 
"Correio da Manhã", publicou que o Senador 
Salgado Filho não tinha suplente. 

Procurando o "Diário do Congresso" onde 
consta a relação de todos os suplentes, verifiquei 
que, realmente, foi omitido o nome do meu suplente, 
votado na mesma oportunidade em que fui eleito 
Senador. Entretanto, no Senado consta o seu nome 
– Jorge Braga Pinheiro. Pediria, portanto; a V. Ex.ª 
Sr. Presidente mandasse retificar a publicação do 
"Diário do Congresso". 

O SR. PRESIDENTE: – A publicação foi feita 
de acôrdo com o ofício enviado pelo Tribunal 
Eleitoral. Vou verificar se da relação enviada por 
aquêle Tribunal consta o nome do suplente de V. 
Ex.ª. 

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar  
a sessão, designando para a de amanhã, a 
seguinte: 

 
ORDEM DO DIA 

 
Votação, em discussão única, da proposição 

nº 55, de 1947, que dispõe sôbre funcionários da 
carreira de contador dos quadros permanentes  
e suplementar do Ministério da Fazenda 
 
__________________ 
(*) Não foi revisto pelo orador. 
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e dá outras providências, (Com parecer nº 369 da 
Comissão de Finanças, contrário à emenda 
apresentada em plenário). 

Continuação da 1ª discussão do projeto nº 3, 
de 1947, que reduz de um ano para um semestre o 
prazo de serviço militar obrigatório. (Com pareceres 
ns. 201, 202 e 350, das Comissões de Constituição e 
Justiça, de Fôrças Armadas e de Finanças, o 
primeiro favorável e os demais contrários à medida). 

Discussão única da indicação nº 7, de 1947, 
sugerindo a entronização, na Sala das Sessões do 
Senado Federal. 

da Imagem de Jesus Crucificado, (Com pareceres 
favoráveis ns. 337 e 337-A das Comissões Diretora e 
de Constituição e Justiça). 

Discussão única da proposição nº 21, de 1947, 
que cria, nas Faculdades de Medicina, a cadeira de 
Tisiologla. (Com pareceres ns. 87, 358 e 359, das 
Comissões de Educação e Cultura, de Constituição e 
de Finanças, o primeiro com voto em separado e 
emenda do Senador Augusto Meira; o segundo 
favorável à proposição sem a emenda, e o terceiro 
também favorável mas apresentando emendas). 

Levanta–se a sessão às 19 horas e 10 minutos. 
 



149ª SESSÃO, EM 22 DE OUTUBRO DE 1947 
 

PRESIDÊNCIA DOS SENHORES NEUREU RAMOS, PRESIDENTE; E MELLO VIANNA, VICE-
PRESIDENTE 

 
Às 14 horas comparecem os Srs. Senadores: 
 
Alvaro Maia. 
Waldemar Pedrosa. 
Severiano Nunes. 
Synval Coutinho. 
Azevedo Ribeiro. 
Augusto Meira. 
Clodomir Cardoso. 
José Neiva. 
Joaquim Pires. 
Mathias Olympio. 
Ribeiro Gonçalves. 
Plínio Pompeu. 
Fernandes Tavora. 
Ferreira de Souza. 
Adalberto Ribeiro. 
Vergniaud Wanderley. 
José Americo. 
Cícero de Vasconcelos. 
Etelvino Lins. 
Góes Monteiro. 
Durval Cruz. 
Maynard Gomes. 
Pereira Moacyr. 
Attilio Vivacqua. 
Henrique de Novaes. 
Santos Neves. 
Alfredo Neves. 
Pereira Pinto. 
Sá Tinoco. 
Hamilton Nogueira. 
Andrade Ramos. 
Bernardes Filho. 
João Villasbôas. 
Filinto Müller. 
Flávio Guimarães. 
Arthur Santos. 
Francisco Gallotti. 
Lucio Corrêa. 
Camilo Mércio. 
Ernesto Dornelles. 
Salgado Filho. (41) 
 
O SR. PRESIDENTE: – Acham-se  

presentes 41 Senhores Senadores. Havendo  
número legal, está aberta a 
 

sessão. Vai-se proceder à leitura da ata. 
O Sr. 4º Secretario (servindo de 2º), procede ,a 

leitura da ata da sessão anterior, que, posta em 
discussão, é sem debate aprovada., 

O Sr. 2º Secretario (servindo de 1º), declara 
que não há expediente e lê os seguintes pareceres, 
que vão a imprimir; 

 
PARECER 

 
Nº 373 – de 1947 

 
Da Comissão de Trabalho e Previdência 

Social, sôbre o ofício S-8, de 1947. 
Relator: Sr. Lucio Corrêa 
O Presidente do Sindicato dos Operários 

Navais, do Rio de Janeiro, usando do direito de 
representação, trouxe ao conhecimento do Senado 
Federal que, de certo tempo a esta parte, 
aproximadamente quarenta operários do Lloyd 
Brasileiro foram sumàriamente despedidos e, assim 
lançados ao desemprêgo e a miséria. 

Argui que o Comandante Viveiros de Castro, 
diretor dos Diques e Oficinas do Lloyd Brasileiro na 
Ilha do Mocanguê sob o pretexto de ideologia 
política, vem atirando à rua e ao desemprêgo todos 
os trabalhadores ativos de determinado partido 
político. 

Pede, assim sejam tomadas providências para 
apuração dos fatos denunciados. 

Remetendo-se cópia dessa representação  
ao Sr. Ministro da Viação e Obras Públicas, S.  
Ex.ª teve a gentileza de encaminhar a esta  
Comissão cópias autenticadas das informações  
que lhe prestou o Comandan- 
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te Augusto do Amaral Peixoto Júnior, Diretor da 
Comissão de Marinha Mercante. 

Tais informações, são as do Senhor Eurico 
Viveiros de Castro Diretor dos Diques e Oficinas do 
Lloyd Brasileiro, prestadas àquele Diretor. 

O Sr. Eurico Viveiros de Castro afirma que, por 
motivos disciplinares relativos à perturbação da 
ordem e do serviço foram dispensados apenas 6 
operários, ao passo que a representação fala em 40, 
aproximadamente. 

Informa que naquela Divisão há um quadro de 
operários que a êstes assegura estabilidade e 
acesso, dentro das leis gerais trabalhistas. 

Não há ali nenhum extranumerário, mas 
trabalhadores admitidos expressamente e a título 
precário, para obras de determinados navios, e 
dispensados com a terminação das mesmas. 

A informação prestada nega a dispensa de 
operários na quantidade indicada na representação e 
afirma que os operários que trabalham nos Diques e 
Oficinas do Lloyd Brasileiro não sofrem qualquer 
restrição à sua atividade política, gozando da 
estabilidade e acesso asseguros pelas leis 
trabalhistas. 

Os direitos dos operários que trabalham 
naqueles Diques e Oficinas, em face da informação 
do Ministério da Viação e Obras Públicas, têm 
amparo na legislação trabalhista. 

O Sindicato dos Operários Navais do Rio de 
Janeiro poderá reclama-los quando entender violados, 
na Justiça do Trabalho que é o órgão competente. 

A representação, portanto, merece ser 
arquivada, ao: nosso ver. 

Sala das Comissões, em. 21 de Outubro de 
1947. – Marcondes Filho, presidente. – Lucio 
Corrêia, relator. – Filinto Muller. – Pereira Pinto – 
Hamilton Nogueira. 

 
PARECER 

 
Nº 374 – de 1947 

 
Redação final da proposição número 171, de 

1947. 
Relator: – Sr. Ribeiro Gonçalves. 
Somos de parecer que sejam feitas na 

redação do Projeto, as seguinte alterações: 

I – De referência ao art. 1º: 
a) Onde se lê: "do Decreto número 9.220" 

escreva-se: "do Decreto-lei nº 9.120... "; 
b) Substitua-se "do Exército, que passam... ", 

por: "do Exército, passando os referidos 
dispositivos... " 

II – Com relação ao art. 1º, 4ª R. M.: 
Corrija-se: "Municípios de Goiás..." para: 

"Municípios do Estado de Goiás... ". 
Sala da Comissão de Redação de Leis, em 16 

de outubro de 1947. – Clodomir Cardoso, presidente. 
– Ribeiro Gonçalves, relator. – Augusto Meira. – 
Cícero de Vasconcelos. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º E' alterada a redação dos arts. 1º e 22 

do Decreto-lei nº 9.120, de 2 de abril de 1946, que 
estabelece a organização dos quadros e efetivos do 
Exército, passando os referidos dispositivo a ter a 
seguinte redação: 

"Art. 1º 1ª R. M. – Distrito Federal e Estados 
do Rio de Janeiro e Espírito Santo. 

2ª R. M. – Estado de São Paulo. 
3ª R. M. – Estado do Rio Grande do Sul. 
4ª R. M. – Estado de Minas Gerais e 

Municípios do Estado de Goiás ao Sul do Município 
de Porto Nacional exclusive. 

5ª R. M. – Estados do Paraná e Santa 
Catarina. 

6ª R. M. – Estados de Sergipe e Bahia. 
7ª R. M. – Estados do Rio Grande do Norte, 

Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Território Federal 
de Fernando Noronha. 

8ª R. M. – Estados do Amazonas e Pará, parte 
norte do de Goás (inclusive o Município de Pôrto 
Nacional), parte do Estado de Mato Grosso 
(Município de Aripunã) e Territórios Federais do 
Amapá, Rio Branco, Acre e Guaporé. 

9ª R. M. – Estado de Mato Grosso menos o 
Município de Aripunã. 

10ª R. M. – Estados do Maranhão, Piauí e 
Ceará. 

Art. 22. A distribuição e o agrupamento  
dos diversos elementos do Exército, no território 
nacional, serão fixados em decreto baixado  
pelo Presidente da República, levando em  
conta, quanto ao efetivo anual, as  
possibilidades orçamentárias e a lei de fixa- 
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ção de fôrças, votada pelo Congresso". 
Art. 2º A presente lei entrará em vigor na data 

da sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

 
PARECER 

 
Nº 375 – de 1947 

 
Redação final da proposição número 147, de 

1947. 
Relator: Sr. Cícero de Vasconcelos. 
Opino que, na proposição nº 147, de 1947 

(projeto de lei nº 664, de 1947), seja feita a seguinte 
corrigência: 

Onde se diz: 
"...para ocorrer às despesas com a realização 

nesta Capital, no mês de setembro do corrente ano, 
do IV Congresso Interamericano de Cirurgia". 

Diga-se: 
"...para ocorrer às despesas do IV Congresso 

Interamericano de Cirurgia que se realizou nesta 
Capital no mês de setembro do corrente ano". 

Justifica-se a alteração proposta, por já se ter 
realizado o Congresso a que alude a proposição em 
aprêço. 

Sala da Comissão de Redação de Leis, em 20 
de outubro de 1947. – Clodomir Cardoso, presidente. 
– Cícero de Vasconcelos, relator. – Augusto Meira. – 
Ribeiro Gonçalves. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º. E’ concedido ao Colégio Brasileiro de 

Cirurgiões o auxílio de Cr$ 200.000,00 (duzentos mil 
cruzeiros), para ocorrer às despesas do IV 
Congresso Interamericano de Cirurgia, que se 
realizou nesta Capital, no mês de setembro do 
corrente ano. 

Art. 2º Para os efeitos do artigo anterior, é o 
Poder Executivo autorizado a abrir, pelo Ministério da 
Educação e Saúde, o crédito especial de Cr$ 
200.000,00 (duzentos mil cruzeiros). 

Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

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

PARECER 
 

Nº 376 – de 1947 
 

Redação final da proposição número 120, de 
1947. 

Relator: Sr. Ribeiro Gonçalves. 
Sugerimos que o art. 2º do projeto seja assim 

escrito: 
"Art. 2º O Ministério da Agricultura entrará em 

entendimentos com o da Viação e Obras Públicas, 
para que lhe sejam entregues as terras necessárias 
à instalação do Hôrto a que alude o artigo primeiro". 

Quanto ao mais, a redação merece ser 
aprovada. 

Sala da Comissão, em 16 de outubro de 1947. 
– Clodomir Cardoso, presidente. – Ribeiro 
Gonçalves, relator. – Augusto Meira. – Cícero de 
Vasconcelos. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º E' criado, em terras do açude Jaibara, 

no município de Sobral, Estado do Ceará, um Hôrto 
Florestal, subordinado ao Serviço Florestal do 
Ministério da Agricultura. 

Art. 2º O Ministério da Agricultura entrará em 
entendimentos com o da Viação e Obras Públicas, 
para que lhe sejam entregues as terras necessárias 
à instalação do Hôrto a que alude o artigo primeiro. 

Art. 3º Para cumprimento da presente lei, é o 
Poder Executivo autorizado a abrir pelo Ministério da 
Agricultura, o crédito especial de quinhentos e 
quarenta e sete mil e oitocentos cruzeiros (Cr$ 
547.800,00), destinado a atender às despesas com 
pessoal mensalista e diarista e instalação do Hôrto a 
que se refere esta lei, assim discriminado: 

 
 Cr$ 
Para pessoal diarista........................... 162.000,00 
Para pessoal mensalista..................... 85.800,00 
Para instalação do Hôrto..................... 300.000,00 

Total................................... 547.800,00 
 
Art. 4º Revogam-se as disposições em 

contrário. 
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PARECER 
 

Nº 337 – de 1947 
 

Redação final da proposição número 168, de 
1947. 

Relator: Sr. Ribeiro Gonçalves. 
No art. 1º deve ser corrigido: “portos de Laguna e 

Imbituba”, Pôrto Alegre e Rio Grande do Sul...” 
Para “...portos de Laguna, Imbituba, Pôrto Alegre 

e Rio Grande. 
Com essas modificações a redação do projeto 

poderá ser aprovado. 
Sala das Comissões, em 17 de outubro de 1947. 

– Clodomir Cardoso, presidente. – Ribeiro Gonçalves, 
relator. – Augusto Meira. – Cicero de Vasconcelos. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º E’ o Poder Executivo autorizado a abrir, 

pelo Ministério da Viação e Obras Públicas, o crédito 
especial de Cr5 43.682,70 (quarenta e três mil e 
seiscentos e oitenta e dois cruzeiros e setenta centavos), 
para ocorrer ao pagamento dos serviços relativos à 
distribuição do carvão nacional aos representantes 
encarregados dessa distribuição nos portos de Laguna, 
Imbituba, Pôrto Alegre e Rio Grande, durante o período 
de 1 de fevereiro de 1946 e 31 de dezembro de 1947. 

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário. 
 

PARECER 
 

Nº 378 – de 1947 
 

Redação final da proposição número 136, de 
1947. 

Relator: Sr. Cicero de Vasconcelos. 
Tendo-me sido distribuída, para relator, a 

proposição nº 136, de 1947 (Projeto de lei nº 435, de 
1947); sou de parecer que se mantenha a mesma 
redação com que foi aprovada no plenário. 

Sala da Comissão de Redação de Leis, em 14 
de outubro de 1947. – Clodomir Cardoso, presidente. – 
Cicero de Vasconcelos, relator. – Augusto Meira. – 
Ribeiro Gonçalves. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º E’ prorrogado até 31 de  

dezembro de 1947, o prazo para isenção 
 

do impôsto de importação e demais taxas aduaneiras 
que incidem sôbre cimento Portland ou Romano, a 
que se refere o art. 1º do Decreto-lei número 9.412, 
de 28 de junho de 1946. 

Art. 2º Revogam-se as disposições em 
contrário. 

O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do 
expediente. Não há oradores inscritos. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Peço a 
palavra. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Sr. 
Presidente, na memorável e histórica sessão de 
ontem desta Casa, o nobre Senador Ferreira de 
Souza, falando em nome da bancada da União 
Democrática Nacional, manifestou a nossa 
solidariedade ao Govêrno pela rutura das relações 
diplomáticas entre o Brasil e as Repúblicas 
Soviéticas. 

Foi um ato de energia a demonstração da 
altivez com que o nosso País sempre se manteve na 
esfera internacional. 

O povo, as Fôrças Armadas – em particular, a 
Fôrça Expedicionária Brasileira, que verteu seu 
sangue ao lado das Nações Unidas – e os insultos 
ao Presidente da República foram motivos que 
levaram a nossa diplomacia a pedir explicações ao 
Govêrno russo. 

A grosseiria, digamos mesmo – a selvageria 
de uma mentalidade que hoje se empenha na 
destruição da civilização do Ocidente obrigou o 
Govêrno brasileiro a interromper essas relações. 

O nosso partido esteve ao lado de todos os 
outros, na defesa da dignidade nacional. 

Do ponto de vista particular, o Senador que 
agora fala, nesta Casa, meses atrás, já lavrara seu 
protesto contra as insolências do embaixador Suritz. 
Achei que, naquele instante uma interpelação mais 
forte deveria ter sido feita ao Govêrno russo e previ o 
acontecimento de ontem: a rutura das relações 
diplomáticas. 

Está, por conseguinte, Sr. Presidente, a União 
Democrática Nacional em posição muito clara para 
também manifestar-se em relação  
às deploráveis ocorrências de ontem, nesta cidade, 
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que culminaram com o empastelamento da Tribuna 
Popular. 

Não tenho a menor simpatia por êsse jornal, 
nem êle por mim. Sou das pessoas mais caluniadas, 
mais insultadas em suas colunas. entretanto, não se 
trata aqui de um caso pessoal, mas da defesa de 
determinado princípio. Trata-se da salvaguarda da 
liberdade de imprensa – uma das razões, aliás, que 
nos conduziram a rutura das relações, baseada na 
existência de uma imprensa dirigida, e não livre. 

Como então, nêsse mesmo dia, se verifica, na 
Capital do País, o empastelamento de um jornal? 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Foi a 
reação popular. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Aceito a 
explicação. Poderia discutir se o ato foi ou não 
popular, mas aceito o aparte de V. Ex.ª 

O ocorrido na Embaixada russa, sim, foi 
manifestação popular. E’ fato registrado em todos os 
paises, quando há rutura de relações diplomáticas. 

Tenho a lamentar, entretanto, a ausência da 
polícia, durante 40 minutos. O trabalho de 
depredação foi perito, e a polícia não compareceu 
justamente numa data, como a de ontem, em que lhe 
cabia assegurar tôdas as garantias, a fim de dar 
maior realce ao momento. 

O SR. BERNARDES FILHO: – V. Ex.ª pode 
dizer que foi feito um empastelamento, com tôda a 
técnica. 

O SR. MATHIAS OLYMPIO: – Sob as vistas 
da polícia. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – As pessoas 
mais insuspeitas assistiram à ausência da polícia o 
que, de certo encapou o brilho, a solenidade do dia 
de ontem. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 
Geralmente nas exaltações populares não há 
técnica, por isso mesmo são exaltações. 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – A tese 
sustentada pelo nobre orador está certa. Parece-me, 
entretanto, que se pretendia incriminar o Govêrno 
pelos fatos verificados. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – A União 
Democrática Nacional, coerente com os  
seus princípios e sempre naquela vigilância  
que lhe foi apontada pelo Tenente-Brigadeiro 
Eduardo Gomes, protesta contra êsses  
atos, que não se devem verificar en- 
 

tre os povos que realmente queiram assegurar as 
grandes franquias democráticas. 

O SR. JOSÉ AMERICO: – Os verdadeiros 
democratas estão realmente acabrunhados com esta 
situação. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Era o que 
tinha a dizer. (Muito bem; muito bem. Palmas). 

O SR. PRESIDENTE: – Conforme prometi 
ontem, esclareço ao Sr. Senador Salgado Filho que, 
do ofício do Tribunal Superior Eleitoral, ao Senado, 
consta o nome do Dr. Jorge Braga Pinheiro suplente 
de S. Ex.ª. Houve portanto, omissão no Diário do 
Congresso Nacional, pelo que será feita nova 
publicação. 

O SR. SALGADO FILHO: – Agredecido a V. 
Ex.ª Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE: – Estão sôbre a mesa, 
para os efeitos do artigo 151 do Regimento, as 
redações finais das proposições ns. 120 – 136 – 147 
– 168 e 171. 

Continua a hora do expediente. 
O SR. BERNARDES FILHO: – Senhor 

Presidente, antes de Lêr o requerimento que vou 
mandar à Mesa, quero fazer minhas as palavras aqui 
pronunciadas pelo nobre Senador Hamilton 
Nogueira, no que diz respeito ao empastelamento da 
“Tribuna Popular”. 

Compreendo a exaltação do povo e mesmo o 
revide em momento como aquêle que ontem 
vivemos. Mas a verdade é que dificilmente posso 
compreender como haja a polícia tardado a 
assegurar o direito de propriedade e a liberdade de 
imprensa. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Muito bem. 
O SR. BERNARES FILHO: – Passo agora, Sr. 

Presidente ao assunto que me traz à tribuna. 
Quando votávamos, ontem nesta Casa, o 

requerimento de solidariedade com o Govêrno pelo 
rompimento das nossas relações diplomáticas com a 
Russia Soviética, longe estávamos de supôr que do 
outro lado do continente, em terras banhadas pelo 
Oceano Pacífico, outra nobre nação irmã tomasse 
idêntica atitude. 

Refiro-me Sr. Presidente à República do Chile, 
que também suspendeu suas relações diplomáticas 
com a União das Repúblicas Socialistas. 

As duas nações irmanaram ainda  
uma vez os seus destinos, e cabe re- 
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cordar algumas das palavras que tive a honra de 
proferir nesta Casa quando da visita do Presidente 
Gonzalez Videla. 

Dizia eu: 
O vínculo de fraternidade existente entre os 

nossos povos têm raizes profundas na sua História e 
na sua consciência: – “nasceram com as nossas 
nacionalidade e se fortaleceram pela noção de uma 
diplomacia fundada na franqueza e na lealdade, 
isenta de sutilezas e de reservas”. 

Ora Sr. Presidente foi precisamente em razão 
dessa diplomacia “fundada na franqueza e na 
lealdade”, que nossos países tomaram, no mesmo 
dia, idêntica deliberação. 

Referindo-me à atitude comum tomada na 
última conflagração mundial, disse eu: 

“Na última conflagração mundial, Chile e Brasil 
deram-se de novo as mãos, juntando os seus 
destinos aos destinos da civilização contemporânea”. 

Fiz então referência às seguintes palavras de 
Ruy Barbosa, que bem defeniam nossa posição no 
momento. 

“A neutralidade entre o direito e o crime, não 
poderia servir aos nossos países ainda lhes pudesse 
ter sido cômoda ou proveitosa”. 

Sr. Presidente, se naquêle momento a 
neutralidade entre o direito e o crime não era 
admitida por nossa consciência de nação livre, a 
passividade não poderia ser por nós compreendida, 
neste instante, diante da afronta e da infâmia. 

Vou enviar à Mesa, para que seja lido, o 
requerimento em causa, que está por mim assinado, 
bem como por inúmeros outros eminentes colegas. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem; muito 
bem). 

Vem à Mesa e é lido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
 

Nº 163 – de 1947 
 

Requeremos que ouvido o Senado a Mesa 
envie um telegrama de congratulações com o 
Govêrno do Chile pela suspensão das relações 
diplomáticas daquele País com a U. R. S. S., 
 

acontecimento que teve grata repercussão no Brasil 
que tomara idêntica deliberação. 

Sala das Sessões, em 22 de outubro de 1947. 
– Bernardes Filho. – Hamilton Nogueira. – Mathias 
Olympio. – Etelvino Lins. – Fernandes Tavora. – 
Flávio Guimarães. – Góes Monteiro. – Augusto 
Meira. – Synval Coutinho. – Camilo Mercio. – Sá 
Tinoco – Clodomir Cardoso. – Francisco Gallotti. – 
Ferreira de Souza. – Attilio Vivacqua. – Victorino 
Freire. – Pinto Aleixo. 

O SR. PRESIDENTE: – O requerimento está 
assinado pela Comissão de Relações Exteriores. 
Pode, por conseguinte, entrar imediatamente em 
discussão e votação, independentemente de parecer 
escrito da mesma Comissão. 

Está em discussão. 
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Peço a 

palavra. 
O SR. PRESIDENTE: – V. Ex.ª deseja falar 

sôbre o requerimento. 
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Sôbre o 

requerimento. 
O SR. PRESIDENTE: – Então, de acôrdo com 

o Regimento, fica adiada a discussão para a próxima 
sessão. 

Continua a hora do expediente. 
O SR. SÁ TINOCO (lê o seguinte discurso): – 

Sr. Presidente. No quadro da economia nacional, ainda 
quase completamente desorganizado, predomina, sem 
dúvida, a exploração da terra, quer no solo, assim 
como no subsolo. 

Queiram ou não certos líderes citadinos, que 
usufruem fáceis e gordos resultados produzidos pelos 
negócios estabelecidos nas cidades, ou que, 
comodamente, gozam o prestígio e o conforto de 
posições para o exercício das quais não possuem o 
conjunto de qualidades e conhecimentos necessários, 
durante um largo espaço de tempo, o Brasil apoiará o 
seu descovolvimento e o seu progresso no trabalho da 
terra, embora continuando desorganizado. 

O tempo é chegado em que as contingências 
obrigarão os homens a reconhecer que a economia de 
um país não pode ser subordinada à influência, muito 
menos ao domínio, de um determinado ramo 
econômico com menosprezo de outro. 
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Num sistema econômico, tão perfeito quanto 
caiba ao engenho humano, os diversos fatores que 
nêle interferem devem agir sincronizados, tal como 
acontece no organismo animal. 

Fora dessa concepção, sobrepondo-se os 
interêsses individualistas ou de grupo, ou atuando o 
egoismo dando lugar à inveja, à paixão, à 
inconsciência, e à ignorância, não será possível 
alcançar coisa alguma que razoàvelmente 
proporcione o bem estar de um povo. 

Reconhecendo, portanto, ser fato real a 
interdependência das atividades industriais com as 
que se exercem no solo e no subsolo, sendo 
absurdos pretender dissociá-las, visto que sem os 
produtos do solo e do subsolo não existiria indústria, 
tenho a convicção de que nenhum esforço deva ser 
poupado para proporcionar aos trabalhadores do 
campo, considerados em ambos os sentidos, todos 
os meios e possibilidades, para estímulo, amparo e 
defesa, iguais àquelas que existem e são 
pressurosamente concedidas, quando pedidas, para 
o trabalho das cidades; cercando-o de amplas 
garantias de tranquilidade e assegurando-lhe o êxito. 

No discurso que proferi no dia 23 de julho 
último, perante esta Casa, esbocei em largos traços 
a penosa situação do homem do campo; sugeri ao 
Govêrno várias medidas simples, porém, que 
acredito possam produzir reais benefícios; e 
apresentei um projeto de lei, que recebeu o número 
20, no sentido de se promover a restauração 
daeconomia cafeeira. 

Pedra angular da nossa economia, na qual a 
Nação se apoiou para realizar grandes 
empreendimentos e obter os fartos meios 
imprescindíveis para honrar os compromissos 
externos e possibilitar o atendimento de 
necessidades dos Governos, ainda é, conforme já 
tive ocasião de afirmar, e continuará a ser, por 
dilatado tempo, o grosso manancial fornecedor 
potencial de recursos para benefício da coletividade 
brasileira. 

Todos os cuidados e atenções, tôdas as 
medidas e providências que se façam precisas para 
colocar a cafeicultura nacional na posição a que tem 
incontestável direito, tudo deve ser feito, em tempo 
hábil, sem preocupações mesquinhas e com o olhar 
posto no futuro. 

A "broca", o terrível inimigo que incalculáveis 
prejuízos causou a economia do País, e 
particularmente ao Estado de São Paulo, reapareceu 
em uma violenta investida, reduzindo as colheitas e 
comprometendo as futuras, com inevitável e danosa 
repercussão no intercâmbio comercial. 

Práticamente hoje existe em todos os Estados 
cafeeiros. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, 
Paraná, Bahia, e Espírito Santo, são as regiões onde o 
temido inseto mais aparece alastrando a destruição dos 
preciosos frutos. 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – V. Ex.ª me 
permite um aparte? (Assentimento do orador). A 
Superintendência do Café, em São Paulo, já fez uma 
revisão da estatística da próxima colheita e calculou em 
um milhão de sacas o prejuízo que causará a broca 
naquêle Estodo. No Espírito Santo êsse prejuízo está 
calculado em mais de duzentas mil sacas. O problema 
é, portanto, dos mais graves para a economia nacional. 

O SR. SÁ TINOCO: – Muito obrigado pelo 
aparte de V. Ex.ª. 

(Lendo). 
As quebras no benefício não raro reduzem as 

colheitas a 50 e 60%! 
E' desolador acompanhar o trabalho de uma 

máquina de benefício e vêr que o café que entra pela 
bica do jogo se transforma, em grande percentagem, 
em pó ou em pequeninas partículas do grão; e quando 
a vista se detem no monte de palha, é de assombar a 
quantidade extraordinária dos minúsculos bichinhos 
que ali pulam! 

O Govêrno Federal, diretamente ou com a 
colaboração dos Govêrnos Estaduais, está no dever de 
acudir urgentemente ao combate dêsse flagelo, e o 
Congresso Nacional na indeclinável obrigação de tudo 
facilitar para rápida e frutuosa ação. 

A experiência prova que o agente mais 
poderoso, indispensável, é a vespa de Uganda e outros 
parasitas. 

A sua profusa disseminação é a medida 
preliminar; deverá ser erguida por um melhor cuidado 
cultural colimado, com o repasse das colheitas em 
evitar que nas árvores e na terra fiquem grão, que são 
os refúgios da broca. 

Essas, de modo geral, as providências imediatas 
que devem ser tomadas pelo Govêrno Federal, 
assentadas em um plano de execução prática, bem 
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simples e que não tenha a entravá-la a burocracia. 

Paralelamente, e isso pode ser feito com muita 
facilidade, devem ser adotados os métodos profiláticos 
e de expurgo dos frutos colhidos aconselháveis pela 
prática já adquirida no Brasil, o que tem por objetivo 
reduzir a propagação da broca no perímetro das 
propriedades cafeeiras, assim como através o 
transporte pelas rodovias e estradas de ferro. 

O assunto é de uma grande importância para 
o Brasil, assumindo os característicos de um 
verdadeiro caso de salvação pública. 

O projeto a que me referi, pendente de 
resolução da Casa, face ao momentoso problema 
que venho apreciando, se reveste de ainda maior 
oportunidade, porquanto com a racionalização das 
condições de exploração e cultivo das lavouras 
cafeeiras o combate, o posterior contrôle da broca, 
se tornará facílimo. 

Não é possível, entretanto, não obstante a 
urgência dessa proposição se aguarde a provável 
transformação em lei para, então, combater a praga. 

Não! De maneira alguma. 
O Govêrno Federal, como afirmei, precisa agir 

sem demora, porque o retardo e hesitação 
aumentarão o desastre. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – V. Ex.ª me 
permite um aparte? 

O SR. SA' TINOCO: – Pois não. 
O SR. ARTHUR SANTOS: – V. Ex.ª tem toda 

razão porque as notícias que chegaram do Paraná, 
notadamente da zona norte, são alarmantes no 
sentido de que a broca já atacou de maneira 
considerável os cafezais. 

O SR. SA' TINOCO: – Concedam-se os 
recursos necessários, venham de onde vierem, mesmo 
porque – já o declarei – é caso de salvação pública. 

O SR. SALGADO FILHO: – V. Ex.ª dá licença 
para um aparte? 

O SR. SA' TINOCO: – Com prazer. 
O SR. SALGADO FILHO: – O nobre orador 

não deve esquecer que, no caso dos acrídios do 
Rio Grande do Sul, atendendo à solicitação do 
senhor Ministro da Agricultura e por motivo de 
calamidade pública, o Govêrno abriu um crédito a 
5 ou 6 de setembro. No entanto, em exposição 
apresentada ante-ontem, o titular daquela pasta 
afirma que só no dia dezesseis de outubro a ver- 
 

ba foi posta à sua disposição. E o crédito foi aberto 
pelo Govêrno por motivo de calamidade pública. 
Espero que, no caso da bróca, as providências não 
sejam tão rápidas como o foram quanto aos 
gafanhotos, que continuam a "agir" no meu Estado. 

O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – A burocracia 
aliou-se aos gafanhotos. (Riso). 

O SR. SA' TINOCO: – Das disponibilidades, 
ou fundos, do Departamento Nacional do Café, órgão 
que foi criado para amparar e defender a economia 
cafeeira, pode, legitimamente, sair a importância 
precisa para o empreendimento. 

Eis aí a solução que aponto ao Govêrno 
Federal. 

O Presidente da República; certamente, está 
atento à gravidade do caso, e estou certo de que a 
ação resoluta de S. Ex.ª, não se fará esperar, 
mesmo que para isso tenha de tomar medidas 
drásticas, repudiar dógmas convencionalmente 
estabelecidos e destruir princípios obsoletos. (Muito 
bem; muito bem). 

O SR. IVO D'AQUINO: – Sr. Presidente, pedi 
a palavra para tratar de assunto há pouco focalizado 
nesta Casa, relativo a depredações levadas a efeito 
contra um jornal desta Capital que, como todos 
sabem, representa o pensamento do extinto Partido 
Comunista do Brasil. 

Ontem, nêste recinto, o Senado deu seu 
irrestrito apôio ao áto do Govêrno rompendo nossas 
relações diplomáticas com a União das Repúblicas 
Socialistas Soviéticas. Mas o fato de qualquer de nós 
ter hipotecado esse apôio, inteiramente concorde ao 
pensamento e às aspirações nacionais, não significa 
que estejamos coniventes com atos de violência 
praticados contra qualquer pessôa ou organização e, 
especialmente contra a imprensa que, pelas nossas 
leis, tem ampla liberdade de se manifestar. 

Lamento profundamente o ocorrido e creio, 
mesmo que nenhum de nós poderá aprovar êste 
deplorável acontecimento. 

Espero que os sentimentos patrióticos 
influentes sôbre nossos espíritos ao apoiar o 
rompimento de nossas relações com a Rússia, não 
se convertam em atos que destoem da nossa cultura 
política. 

E, lamentando o fato ocorido, esperamos que se não 
reproduza e que, de qualquer maneira, providências se- 
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jam tomadas neste sentido a bem do nome do Brasil. 
(Muito bem) 

Sr. Presidente, aproveito também a 
oportunidade para tratar de outro assunto. 

Ontem, quando, nesta Casa, se discutiu o 
projeto a respeito da nomeação de prefeitos nos 
municípios que foram considerados bases militares, 
como o Senado sabe, várias emendas foram 
apresentadas; e, não tendo elas o apôio do número 
de Senadores exigido pelo Regimento, a Mesa 
submeteu à apreciação da Casa o seu apoiamento. 

Como todos sabem, também o Senado o 
recusou. 

Entre as emendas oferecidas estava uma de 
autoria do meu ilustre amigo, Senador Aloysio de 
Carvalho. 

Falando a respeito do assunto, disse S. Ex.ª 
que, em vista da decisão da Casa, e de a ter eu 
apoiado, ou vamos dizer, encabeçado, passaria S. 
Ex.ª a negar seu apôio a tôdas as emendas que 
fossem assinadas pelo lider da maioria do Senado. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – V. Ex.ª 
permite um aparte? 

O SR. IVO D'AQUINO: – Um momento; já 
concluo. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Não foi 
generalizando assim. Não generalizei. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Quero, porém, declarar 
a S. Ex.ª que eu, ao contrário, sempre apoiarei as 
emendas que tiverem a assinatura do nobre 
representante da Bahia. Só por exceção poderei negar 
êste apôio regimental, não só a qualquer emenda 
assinada por S. Ex.ª como por qualquer outro Senador. 

Nunca me moveram quaisquer motivos pessoais 
no apoiar ou negar apôio, e, por isso, S. Ex.ª pode 
estar certo de que mesmo mantendo a sua orientação, 
a minha será esta: terei sempre prazer, a não ser em 
casos excepcionalíssimos, de apoiar no Senado 
qualquer emenda apresentada por S. Ex.ª (Muito bem) 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Sr. 
Presidente, quando cheguei hoje, ao recinto já havia 
sido lida a ata dos nossos trabalhos de ontem. 

Pretendia levar à Mesa as modificações que teria 
de fazer a alguns dos apartes que dei e ao meu próprio 
discurso, modificações decorrentes apenas de enganos 
da revisão tipográfica, porém que, de certo modo al- 
 

teram a substância do meu pensamento. Digo 
simplesmente decorrentes de enganos tipográficos 
porque nunca é demais ressaltar o zêlo e a 
compreensão dos deveres com que a taquigrafia da 
Casa registra o serviço do plenário. Tanto que na 
edição de hoje do Diário do Congresso, está tôda a 
movimentada sessão de ontem. 

Entre as modificações que ia fazer, há uma 
relativamente às palavras que proferí após o 
desapoiamento da minha emenda. E' exatamente 
aquela passagem em que denomino o honrado líder 
da maioria desta Casa de "líder do Senado," quando 
realmente o que eu disse foi que S. Ex.ª era "líder da 
maioria do Senado". E líder que é da maioria do 
Senado, não havia eu de me surpreender ante o 
desapoiamento maciço da minha emenda. Surprêsa 
tenho eu agora ao saber que nesse desapoiamento 
não houve nenhuma interferência, direta ou imediata, 
do ilustre líder da maioria do Senado, meu prezado 
amigo Senador Ivo d'Aquino. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Não é precisamente 
isso. Dei minha opinião – e digo com sinceridade – 
interferí pedindo o apôio dos membro da minha 
bancada para êste fim. Não nego o fato. Apenas 
considerava essa nossa atitude, uma exceção dentro 
do Senado, mas não um desapoiamento pessoal... 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Nenhum 
de nós pensou em tal e as minhas palavras foram 
muito claras. 

O SR. IVO D'AQUINO: – ...porque entendia 
que o projeto não só tinha o caráter relevante de 
urgência, como também porque as próprias 
Comissões de Constituição e Justiça e Fôrças 
Armadas já tinham rejeitado a emenda. Êsses 
motivos é que me levaram a solicitar de minha 
bancada essa orientação. Não o nego. O que quis 
acentuar foi o fato da declaração de V. Ex.ª de que, 
por êsse motivo, não mais apoiaria qualquer emenda 
que tivesse minha assinatura. Declarei então que eu 
não seguiria essa orientação em relação a V. Ex.ª. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – O 
engano de V. Ex.ª está na generalização. Podemos 
discordar das razões que levaram o honrado 
Senador Ivo d'Aquino a pedir o desapoiamento da 
minha emenda, sob o pretêxto de que já tinha sido 
rejeitada nas comissões técnicas. Entretanto, qualquer 
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emenda rejeitada nas Comisões pode ser 
renovada no plenário. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Não foi só isso. 
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – O 

plenário é exatamente a Instância revisora das 
atitudes assumidas pelas comissões. Essa 
emenda, o plenário poderia aceitá-la e teria, então, 
reformado o procedimento das comissões. 

O SR. AUGUSTO MEIRA: – Quanto a mim, 
disse que não deixei de apoiar a emenda 
apresentada, como de maneira alguma, deixarei 
de apoiar qualquer emenda de outros senadores. 
E' um dever de cortesia apoiar qualquer emenda 
apresentada ao Senado. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 
Obrigado a V. Exª, Não se trata de estranhar a 
atitude dos nobres senadores como um ato de 
descortesia. Não pode haver descortesia pessoal, 
quando em uso de uma prerrogativa que o próprio 
Regimneto dá a cada um dos senadores. O que 
estranhei, e ainda estranho, é que tivesse sido 
essa atitude, pela primeira vez, assumida pela 
maioria do Senado. Pareceq eu o nobre Senador 
Ivo d'Aquino sentiu nas minhas plaavras alguma 
ameaça para o futuro. S. Exª, evidentemente, não 
quer que sejam desapoiadas para o futuro suas 
emendas. 

O. SR. IVO D'AQUINO: – Absolutamente. 
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Não as 

desapoiarei nem no sentido geral, nem mesmo 
excepcionalmente, senão 
excepcionalíssimamente. 

Não creio, entretanto, que isso possa 
ocorrer, porque estou certo de que o senso político 
de S Ex.ª não exigirá da maioria do Senado um tal 
desapoiamento, salvo quando houver motivos de 
ordem imperiosa, como teriam sido, para S. Ex.ª, 
os de ontem, mas que não foram tão imperiosos 
para  mim ou para nós outros. 

O SR. IVO D'AQUINO: – V. Ex.ª dá licença 
para um aparte? (Assentimento do orador) – 
Nunca exigi nada da bancada, a que pertenço. 
Considero minha posição, perante a bancada, 
como a de um Senador que coordena as vontades 
dessa bancada; e me sinto honrado em transmití-
la e considerá-la, sempre que necessário. Estimo, 
agora, a explicação de V. Ex.ª porque estou vendo 
que elas não estão exatamente de acôrdo com as 
declarações contidas em seu discurso. 

 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Talvez V. 
Ex.ª houvesse tomado no sentido literal, a minha 
declaração de ontem. Está claro que não vou prometer 
o desapôio geral às emendas de V. Ex.ª. 

Fazendo agora, justiça, Sr. Presidente, ao 
Senador Ivo d'Aquino: quem sabe se no subconsciente 
de S. Ex.ª não esteja o receio de que, amanhã, em 
circunstância idêntica à de ontem – porque, afinal, os 
fatos se repetem e nos mesmos têrmos – não venha S. 
Ex.ª encontrar maior resistência, não digo de pobres 
elementos da minoria, mas de seus próprios 
comandados, dos quais S. Exª nada exige, e cuja 
vontade apenas coordena? 

Felicito-me, Sr, Presidente, da oportunidade 
de levar as minhas congratulações ao líder do 
Partido Social Democrático pela esplêndida 
coordenação de ontem. Se o que deseja S. Ex.ª, 
hoje, voltando ao assunto, é que seja ressaltada a 
sua extraordinária vitória de então parabens a S. 
Ex.ª, porque foi, incontestavelmente, naquele 
desapoiamento em massa, o herói da sessão. (Riso. 
Muito bem; muito bem. Palmas). 

Comparecem mais os Senhores Senadores: 
Victorino Freire.  
Ivo d'Aquino.  
Aloysio de Carvalho. 
Apolonio Sales.  
Euclydes Vieira.  
Georgino Avelino.  
Ismar de Góes.  
Pinto Aleixo.  
Mello Vianna.  
Carlos Saboya (10). 
Deixam de comparecer os Senhores Senadores: 
Novaes Filho.  
Walter Franco.  
Carlos Prestes.  
Levindo Coelho.  
Marcondes Filho.  
Roberto Simonsen.  
Dario Cardoso.  
Pedro Ludovico.  
Alfredo Nasser.  
Vespasiano Martins.  
Roberto Glasser (11) . 
O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do 

expediente. (Pausa). 
Não havendo mais quem peça a palavra, 

passe-se à. 
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ORDEM DO DIA 
 
Votação, em discussão única, da proposição 

n° 55, de 1947, que dispõe sôbre funcionários da 
carreira de contador dos quadros permamente e 
suplementar do Ministério da Fazenda e dá outras 
providências. (Com parecer contrário da Comissão 
de Finanças à emenda apresentada em plenário). 

 
Vai ser votado o projeto, salvo a emenda por 

ser esta aditiva. 
São, sucessivamente, aprovados os seguintes, 

artigos: 
Art. 1º Passam a pertencer à carreira de 

contador do quadro suplementar do Ministério da 
Fazenda, incluídos nos padrões numéricos, na 
conformidade da tabela anexa, os atuais ocupantes 
de cargos da carreira de contador do quadro 
permanente do mesmo Ministério e que, ex-vi da Lei 
n° 284, de 28 de outubro de 1936, passaram a 
integrar a carreira de contabilista dos Quadros I e XIII 
Contadoria Central da República, Contadorias, Sub-
Contadorias e Sub-Contadorias Seccionais. 

§ 1° – Para os fins do disposto neste artigo, fica 
alterada, de acôrdo com a tabela mencionada a 
carreira de contador do quadro suplementar do 
Ministério da Fazenda. 

§ 2° – As disposições dêste artigo são 
extensivas aos funcionários que pertenciam ao Quadro 
XII, bem como aos da carreira de guarda livros, 
nomeados na vigência do artigo 2°, do Decreto-lei n° 
349, de 23 de março de 1938, e que presentemente 
ocupam cargos de outra carreira, desde que requeiram 
transferência para a carreira de contador, até 30 dias 
da data da publicação desta Lei. 

Art. 2° Os funcionários atingidos pelas 
disposições desta lei terão seus títulos apostilados pelo 
Serviço do Pessoal do Ministério da Fazenda, 
ressalvado o disposto no § 2º do artigo anterior. 

Art. 3º – Ficam suprimidos, na carreira de 
contador do quadro permanente do Ministério da 
Fazenda, os cargos vagos na mesma carreira em 
virtude do disposto no art. 1º. 

 

O SR. ARTHUR SANTOS (Pela ordem): – 
Sr. Presidente, na Comissão de Constituição e 
Justiça, meu parecer foi no sentido de julgar que a 
emenda do Sr. Café Filho, ao § 2º do artigo 1º, 
incorporada ao projeto, na Câmara dos Deputados, 
era também inconstitucional, porque a mensagem 
do Sr. Presidente da República só se referia aos 
contadores. 

Na Câmara dos Deputados, em virtude da 
emenda Café Filho, é que foi estendido o mesmo 
regime aos guarda-Livros. Contra isso opinei, 
dentro da orientação do meu parecer. 

De sorte que requeiro a V. Exª Sr. Presidente, 
seja destacada, na votação, essa emenda ao § 2° 
do artigo 1° do projeto. 

O SR. LÚCIO CORRÊA: – Mas V. Exª foi 
vencido.  

O SR. ARTHUR SANTOS: – Por isso 
mesmo, é que peço destaque. 

Desejo que a votação se faça 
separadamente. 

O SR. PRESIDENTE: – V. Ex.ª requer 
destaque? 

O SR. ARTHUR SANTOS: – Para que seja 
votado em separado o § 2º do artigo 1º do 
projeto.  

O SR. PRESIDENTE: – Êsse artigo já foi 
votado. Não posso – atender ao pedido de V. Ex.ª 
uma vez que o dispositivo foi aprovado e não 
houve emenda supressiva. V. Ex.ª há de permitir 
que a Mesa não volte atrás. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – Passou-me 
despercebido o momento em que V. Ex.ª 
anunciou a votação. Agradeço o esclarecimento e 
peço desculpas pela interrupção. 

São aprovados os seguintes artigos. 
Art. 4º – Os funcionários que, por fôrça 

desta lei passam a integrar o quadro suplementar 
não poderão ser promovidos antes de 
transcorridos setecentos e trinta (730) dias da 
vigência da presente Lei. 

Art. 5º – Revogam-se as disposições em 
contrário. 
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Fica, pois, aprovada a seguinte: 
 

PROPOSIÇÃO 
 

N° 55, de 1947 
 
Art. 1º Passam a pertencer à carreira de 

contador do quadro suplementar do Ministério da 
Fazenda, incluídos nos padrões numéricos, na 
conformidade da tabela anexa, os atuais ocupantes de 
cargos da carreira de contador do quadro permanente 
do mesmo Ministério e que, ex-vi da Lei n° 284, de 28 
de outubro de 1936, passaram a integrar a carreira de 
contabilista dos quadros I e XIII – Contadoria Central da 
República, Contadorias, Sub-Contadorias e Sub-
Contadorias Seccionais. nais. 

§ 1º Para os fins do disposto nêste artigo, fica 
alterada, de acôrdo com a tabela mencionada a 
carreira de contador do quadro - suplementar do 
Ministério da Fazenda. 

§ 2° – As disposições dêste artigo são 
extensivas aos funcionários que pertenciam ao Quadro 
XIII, bem como aos da carreira de guarda livros 
nomeados na vigência do art. 2°, do  Decreto-lei-n° 
349, de 23 de março de 1938, e que presentemente 
ocupam cargos de outra carreira, desde que requeiram 
transferência para a carreira de  contador, até 30 dias 
da data da publicação desta lei. 

Art. 2° Os funcionários atingidos pelas 
disposições desta lei terão seus títulos apostilados pelo 
Serviço do Pessoal do Ministério da Fazenda, 
ressalvado o disposto no § 2° do artigo anterior. 

Art. 3º – Ficam suprimidos, na carreira de 
contador do quadro permanente do Ministério da 
Fazenda; os cargos vagos na mesma carreira, em 
virtude do disposto no art. 1º. 

Art. 4º – Os funcionários que, por fôrça, desta lei, 
passam a integrar o quadro suplementar não poderão 
ser promovidos antes de transcorridos setecentos e 
trinta (730) dias da vigência da presente Lei. 

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

O SR. PRESIDENTE: – Em votação a emenda 
dos Srs. João Villasbòas e Plínio Pompeu. 

A Comissão de Constituição e  
Justiça julgou constitucional a emenda,  
 

 

mas a Comissão de Finanças, entrando no mérito, 
deu-lhe parecer contrário. 

O SR. JOAO VILLASBOAS (*): – (para 
encaminhar a votação) Senhor Presidente, não 
venho insistir no mérito da minha emenda, nem na 
demonstração do princípio de justiça, que ela 
encerra; pois que já o Senado, na discussão 
anterior, compreendeu precisamente a sua 
finalidade – o seu alto alcance de justiça ao 
beneficiar uma classe de funcionários, que ficou 
relegada ao esquecimento. 

Quanto às vantagens de seus vencimentos, 
a sua procedência foi reconhecida pela própria 
Comissão de Finanças, no seu parecer contrário à 
aceitação da emenda, quando disse: 

"somos pois, de parecer que não pode, 
infelizmente, ser acolhida a emenda de intuitos tão 
generosos do eminente Senador João Villasbôas". 

O SR.  FERNANDES TÁVORA: –  V. Exª 
permite um aparte?  

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Só me dará 
satisfação. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Não são 
sòmente generosos, mas de absoluta justiça.  

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Agradeço o 
aparte de V. Ex.ª. 

Também, Sr. Presidente, o voto vencido, na 
Comissão de Constituição e Justiça, do ilustre 
Senador Arthur Santos assim conclui: 

Lamentàvelmente a mensagem restringiu a 
providência aos contadores. A verdade; porém, é 
que não só os guarda-livros como os antigos 
serventuários das delegacias fiscais do Tesouro 
Nacional nos Estados são merecedores de igual 
tratamento e dignos do reajustamento conseguido 
pelos contadores. 

E ainda agora, Sr. Presidente no último 
parecer da Comissão de Finanças, sôbre essa 
emenda, assim se expressa o nobre Senador 
Ferreira de Souza, seu ilustre relator: 

A emenda em apreço formulada com a 
melhor intenção, e com a mais profunda e licita 
convicção de fazer justiça... 

 
___________________ 
(*) Não foi revisto pelo orador. 
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O SR. FERREIRA DE SOUZA: – V. Ex.ª 
repare bem que não me pronunciei sôbre a emenda, 
neste particular. Salientei as intenções dos autores 
da emenda, na sua convicção de fazer justiça. 

O SR. JOÂO VILLASBOAS: – Mas, V. Ex.ª 
não pode separar do conteúdo da emenda a 
intenção de fazer justiça, dos seus autores, e foi 
essa a finalidade da emenda. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – De fazer 
justiça. 

O SR. JOÃO VILLASBOAS: – Não quero 
entretanto, insistir no assunto; porque o Senado já o 
conhece em demasia e não desejo retardar o seu 
pronunciamento. 

Sou forçado, porém, a uma retificação. Na 
pressa, com que a emenda foi formulada, cometi um 
erro de técnica apresentado-a sob essa fórma: 

Ao parágrafo 2° do art. 1º. Acrescente-se; 
depois de Quadro 13 e antes de bem como o 
seguinte: – aos antigos serventuários das delegacias 
fiscais do Tesouro Nacional, nos Estados, até 1936, 
atualmente oficiais administrativos do Ministério da 
Fazenda. 

A emenda, assim redigida, deu oportunidade à 
ilustre Comissão de Finanças a julgar ser meu intuito 
transferir aqueles funcionários administrativos para o 
quadro de contadores. Não foi esta, em absoluto, a 
minha intenção, ao apresentar a emenda, conforme 
se verifica da justificação escrita, que acompanha a 
emenda. 

Portanto, Sr. Presidente, quero acentuar que a 
emenda deverá ser modificada na redação final, de 
acôrdo com as intenções e o pensamento expressos 
na justificação. O dispositivo pretende que os 
aludidos funcionários do quadro administrativo do 
Ministério de Fazenda participem das vantagens 
referentes á melhoria de vencimentos. Pode ser 
incluido no mesmo parágrafo; ou constituir parágrafo 
à parte. O modo de faze-lo é da alçada da Comissão 
de Redação, caso, é claro, a emenda mereça a 
aprovação do Senado. 

Não parece seja inovação o que venho de fazer, 
solicitando que a Comissão de Redação dê uma 
interpretação mais perfeita e mais precisa ao texto, 
porquanto, assim se procedeu, até, na elaboração  
da nossa Carta Constitucional quando se tra- 
 

 

tou, creio, da votação do parágrafo 5º, do art. 11, do 
Ato das Disposições Transitórias, em virtude do 
dispositivo do projeto e a emenda apresentada não 
completarem o pensamento do plenário em relação  
ao que devia constar do texto constitucional. 

O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – V. Exª não 
poderia socorrer-se de exemplo mais edificante. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – E a Assembléia 
Nacional Constituinte deliberou que a Comissão de 
Redação, apreendendo o pensamento do plenário, 
redigisse o texto de acôrdo com as conveniências de 
ordem constitucional e nacional. 

Sr. Presidente, corrigida a deficiência, o êrro de 
técnica da minha emenda, e sendo a mesma aprovada, 
espero que a ilustrada Comissão de Redação lhe dê 
feitura perfeita, traduzindo o pensamento expresso na 
sua justificação. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem; muito bem) . 
O SR. PLÍNIO POMPEU (*) (para encaminhar 

a votação): – Sr. Presidente, às palavras do nobre 
Senador João Villasbôas desejo acrescentar um 
histórico do que é o quadro suplementar do 
Ministério da Fazenda. 

A emenda João Villasbôas não visa transformar 
os funcionários da Delegacia Fiscal em contadores. 

O quadro suplementar foi criado em 1936, 
quando o Govêrno instituiu, nas repartições 
arrecadadoras, uma cota destinada aos funcionários 
que maior trabalho tivessem na arrecadação. Essa cota 
era variável. 

Em 1936, verificando o Govêrno a cota atribuída 
no ano anterior, instituiu-as a todos os funcionários das 
repartições arrecadadoras do Tesoura Nacional e, 
depois, aos do Domínio da União, ficando com direito a 
essa cota contadores ou guarda-livros, e ainda com a 
vantagem sôbre êstes de terem feito concurso. 

Agora, com a proposição apresentada, em que 
se inclui no quadro suplementar os contadores e 
guarda-livros, ficarão de fora apenas os escriturários, 
os quais são funcionários efetivos, com atribuições 
perfeitamente iguais ou talvez maiores do que as dos 
contadores ou guarda-livros, e ainda com a 
vantagem sôbre êstes de terem feito concurso. 

 
–––––––––––––––––– 
(*) Não foi revisto pelo orador. 

  



– 451 – 
 
O SR. FERNANDES TAVORA: – V. Ex.ª 

permite um aparte? 
O SR. PLÍNIO POMPEU: – Com todo o 

prazer. 
O SR. FERNANDES TAVORA: – Os 

funcionários das delegacias fiscais há vinte e tantos 
anos vêm recebendo ordenados irrisórios e exercem 
funções perfeitamente iguais às dos outros, que 
recebem o dôbro. Êsses funcionários, no meu 
entender, não podem ficar sofrendo essa capitis 
diminutio, que os reduz, realmente, a uns párias no 
meio do funcionalismo. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – Não se trata 
disso. Essa não é a questão. É até uma chinesisse. 

O SR. FERNANDES TAVORA: – Pode haver 
chinesisse constitucional, mas a verdade é essa. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – Sendo assim, V. 
Ex.ª devia propôr também o aumento para porteiros 
e contínuos. 

O SR. FERNANDES TAVORA: – Êles não o 
reclamaram. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – V. Ex.ª está 
defendendo tese arriscada: tudo que é justo não será 
constitucional. 

O SR. FERNANDES TAVORA: – Já se 
defendeu, neste País, a ordem contra a lei. Hoje, 
defende-se a lei contra a ordem, e amanhã vai se 
fazer talvez, coisa inversa. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – Entende então V. 
Ex.ª que defender a Constituição é chinesisse. Ao tempo 
do senhor Getulio Vargas, foi isso também por êle 
declarado e assim descambamos para o Estado Novo. 

O SR. FERNANDES TAVORA: – Não disse isso. 
O SR. ARTHUR SANTOS: – Disse, sim, que 

defender a Constituição era chinesisse. E, com essa 
tese, chegamos ao Estado Novo. 

O SR. FERNANDES TAVORA: – Se o Sr. 
Getulio Vargas já disse isso, neste caso, retiro a 
expressão, pois não quero ser seu discípulo... 

O SR. PLÍNIO POMPEU: – Mas todos os 
funcionários do Ministério da Fazenda, com exclusão 
apenas dos compreendidos na emenda, foram os 
únicos que não tiveram. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – Não discuto a 
justiça ou injustiça da medida. Falo do aspecto 
constitucional. Declarei que a reforma do quadro 
deve ser precedida de mensagem presidencial. 

O SR. PLÍNIO POMPEU: – A justiça é 
incluir os contadores e guarda-livros. Está 
em vigor um decreto do 
 

Govêrno para que a escrita do Tesouro seja feita por 
escriturários, pessoas que não possuem o curso de 
contador. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Os 
contadores nunca foram encarregados de pequena 
escrita. As funções de caixa sempre foram 
exercidas por escriturários. Sei-o, porque fui 
funcionário de delegacia fiscal. Houve, depois, uma 
lei dispondo o contrário, mas as funções voltaram 
aos escriturários. Essa escrita não pode ser feita 
pela Contadoria. 

O SR. PLÍNIO POMPEU: – Os candidatos a 
escriturário, para serem nomeados, precisam ser 
submetidos a concurso, ao passo que os contadores 
não necessitam de concurso. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Isso é 
diferente. São contadores. 

O SR. PLÍNIO POMPEU: – Não seria motivo 
do Govêrno estender a cota do quadro suplementar 
a todos os funcionários? 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Então, V. 
Ex.ª devia votar contra o projeto. 

O SR. PLÍNIO POMPEU: – Justo seria 
estender o benefício a todos. O Tesouro Nacional 
tinha os contadores e os outros funcionários, e todos 
estavam dentro do quadro suplementar. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Os 
funcionários das delegacias fiscais nunca receberam 
quota, e por isso não receberam nada. O quadro 
suplementar foi criado para respeitar as quotas dos 
que recebiam àquele tempo. Portanto, não tiveram 
prejuizo nenhum. 

O SR. PLINIO POMPEU: – Então, que se 
estenda também aos escriturários. Êles têm mais 
direito, porque fizeram concurso. 

O SR. FERNANDES TAVORA: – Trata-se de 
uma grande injustiça, que é preciso reparar. 

O SR. PLINIO POMPEU: – Sr. Presidente, eu 
queria fazer apenas o histórico da criação do quadro 
suplementar. Nada mais tenho a dizer. (Muito bem; 
muito bem). 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – (para 
encaminhar a votação) Sr. Presidente, relator, que fui 
do parecer emitido pela Comissão de Finanças sôbre 
a emenda ora em votação, corre-me o dever, não 
própriamente de defender o mesmo parecer, que não 
chegou a ser atacado, muito menos aludido 
longinquamente que fôsse; mas de dar à Casa uma 
explicação, tendo na devida consideração as 
seguras e brilhantes orações de meus eminentes 
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companheiros de bancada, Srs. Senadores João 
Villasbôas e Plínio Pompeu, autores da mesma 
emenda. 

Como sabem V. Ex.ª, Sr. Presidente, e o 
Senado, o assunto já veio à discussão, teve-a 
suspensa em virtude de se haver entendido que o 
parecer da Comissão de Finanças, redigido pelo 
Senador Alvaro Adolpho, não havia apreciado, 
precisamente, o mérito da proposição, mas de ter 
ficado só e só na consideração de sua 
inconstitucionalidade, neste particular contrariando o 
parecer da Comissão de Constituição e Justiça. 

A Comissão de Finanças, pelo que se lê no 
seu segundo parecer, não teve a menor dúvida em 
manter a atitude anterior, e essa manutenção é tanto 
mais importante quanto o parecer está assinado por 
ilustres membros, não presentes à primeira reunião. 

Que foi que alí se discutiu e se deliberou? 
Em primeiro lugar, verificou a Comissão que a 

emenda, tal como está redigida, importa na 
transferência de digida, importa na transferência de 
todos os oficiais administrativos, antigos funcionários 
das delegacias fiscais, para um quadro de contadores; 
vale dizer, na transformação de funcionários 
burocráticos, de oficiais administrativos, em contadores. 

E a consideração da Comissão, no § 2º do art. 
1º, é a seguinte: 

"As disposições dêste artigo são extensivas 
aos funcionários que pertenciam ao Quadro XIII, bem 
como aos da carreira de guarda-livros nomeados na 
vigência do art. 2º do Decreto-lei nº 349, de 23 de 
março de 1938, e que presentemente ocupam 
cargos de outra carreira, desde que requeiram 
transferência para a carerira de contador, até 30 
dias da data da publicação desta lei". 

O art. 1º, já votado, declara: 
"Passam a pertencer à carreira de contador do 

quadro suplementar do Ministério da Fazenda, 
incluídos nos padrões numéricos, na conformidade 
da tabela anexa, os atuais ocupantes de cargos da 
carreira de contador do quadro permanente do 
mesmo Ministério". 

O que o art. 1º declara é que os atuais 
ocupantes dos cargos de contador, constantes do 
quadro permanente do Ministério da Fazenda passam 
 

a pertencer à carreira de contador do quadro 
suplementar do mesmo Ministério. 

O artigo, no § 2º, por sua vez, diz: 
"As disposições dêste artigo são extensivas 

aos funcionários que pertenciam ao Quadro XIII..." 
Quer dizer, as disposições dêste artigo são 

extensivas a todos os funcionários do Quadro XIII 
que, aliás, são os mesmos contadores – é uma 
repetição – bem como os guarda-livros. Já isso 
resultou de uma emenda do Deputado Café Filho na 
Câmara dos Deputados. 

O SR. FERNANDES TAVORA: – E acaba de 
ser aprovado pelo Senado. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – V. Ex.ª há de 
permitir que eu continue. 

O SR. FERNANDES TAVORA: – Por 
conseguinte, se os guarda-livros merecem isso, 
muito mais devem merecer os funcionários antigos 
das delegacias, porque vencem uma ninharia em 
relação aos funcionários de igual categoria. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Não estou 
sendo contra isso. 

O SR. FERNANDES TAVORA: – E se se 
amplia a medida aos guarda-livros por que não 
estendê-la aos funcionários das delegacias, que têm 
dois ou ou três concursos? 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Por ora, 
estou numa exposição. Vossa Ex.ª compreenderá, 
talvez, no final. 

Dizia eu, Sr. Presidente, que o § 2º do art. 1º 
está assim redigido: 

"As disposições dêste artigo são extensivas 
aos funcionários que pertenciam ao Quadro XIII..." 

Vale dizer: são transferidos para o quadro 
suplementar de contadores do Ministério da Fazenda 
todos os incluídos no atual Quadro XIII, e mais, os 
guarda-livros que se transformaram em tais por fôrça 
do art. 2º do Decreto-lei nº 349, de 1938. 

A emenda diz: 
"acrescente-se depois de "Quadro XIII" – aos 

antigos serventuários das delegacias fiscais do 
Tesouro Nacional nos Estados até 1936, atualmente 
oficiais administrativos do Ministério da Fazenda", 

seguindo-se o restante. Quer dizer, 
pela emenda, o § 2º do art. 1º fi- 
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cará assim redigido. O parecer repete, 
integralmente, as expressões e obedece à 
determinação de colocar a frase depois da 
expressão "Quadro XIII". 

"As disposições dêste artigo são extensivas 
aos funcionários que pertenciam ao Quadro XIII, bem 
como aos da carreira de guarda-livros nomeados na 
vigência do art. 2º do Decreto-lei nº 349..." 

Quer dizer, a emenda manda colocar, 
encartar os antigos serventuários das delegacias 
fiscais até 1936, e atualmente oficiais 
administrativos do Ministério da Fazenda, no 
quadro suplementar de contadores. A emenda 
transforma, portanto, êsses atuais funcionários 
administrativos, antigos funcionários das delegacias 
fiscais, em contadores. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – V. Ex.ª permite 
um aparte? 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Com prazer. 
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Ou V. Ex.ª não 

leu meu discurso. 
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Referir-me-ei 

ao discurso de V. Ex.ª. 
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – ...ou quer 

argumentar contra as minhas palavras. 
Confessei, lealmente, perante o Senado, haver 
praticado um êrro de técnica, na apresentação da 
emenda. Pedi, então, que a Comissão de 
Redação a corrigisse, colocando-a nos têrmos da 
justificação. V. Ex.ª, no entanto, insiste em 
afirmar que a emenda visa a transferência dos 
funcionários para o quadro de contadores. Já 
expliquei não abrigar tal intenção. Solicitei – 
repito – a devida correção. Não pretendo, – torno 
a declarar – a transferência dos funcionários para 
o número dos contadores, mas, simplesmente, 
equiparar vencimentos, formando-se um quadro à 
parte, suplementar, ou qualquer que seja, 
contanto que seja criado para êsse fim. 

O SR. BERNARDES FILHO: – O nobre orador 
dá licença para um aparte? (Assentimento do 
orador). V. Ex.ª poderia, por acaso, informar-me em 
quanto importa o aumento pretendido? 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – No 
momento, não. Não disponho de elementos. 
Estava, apenas, examinando a redação da emenda. 
Até agora, não expendi um só argumento a 
respeito. 

O SR. BERNARDES FILHO: – Desculpe-me o 
ilustre colega. Solicitei o esclarecimento para orientar 
o meu voto. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Entrarei 
oportunamente no assunto, que aliás, é do parecer. 
Peço a Vossa Ex.ª a gentileza de aguardar a 
resposta um pouco mais tarde. 

O SR. BERNARDES FILHO: – Com muito 
prazer. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – E' verdade, Sr. 
Presidente, – e nêsse sentido se adiantou, em aparte, o 
meu nobre companheiro e querido amigo, Senador 
João Villasbôas – que Sua Ex.ª, discutindo o assunto, 
reconheceu o que chamou de "engano de técnica", na 
elaboração de sua emenda. Deseja S. Ex.ª que se 
concedam as mesmas vantagens de participação em 
cotas, tal como se propôs para os contadores, aos 
antigos funcionários das delegacias fiscais. O ilustre 
colega certo não pretendeu, em momento algum da 
discussão, transformar oficiais administrativos em 
contadores. Estou de inteiro acôrdo. 

Vale, porém, Sr. Presidente, ressaltar a 
posição tomada pelo eminente autor da emenda. 
Deseja S. Ex.ª que a Comissão de Redação, uma 
vez aprovada a matéria, a aceite e chame a si a 
função de modificá-la. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Não é a 
Comissão de Redação que chama a si essa 
faculdade, – é o Senado, que aceitará a emenda, tal 
como se acha, dependente, apenas, de modificação 
de redação, como tantas vezes se verificou na 
Constituinte, com o voto de V. Ex.ª. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – O Senado 
não é a Comissão de Redação. Não estamos mais 
na Constituinte, e o Regimento atual não permite 
semelhante prática. 

Deseja S. Ex.ª – repito – que, na redação final, 
se opere a modificação. 

Ora, Sr. Presidente, todos sabemos – pois é 
praxe parlamentar de todos os tempos, não se 
fazendo mister a invocação de norma regimental – 
que nem o plenário nem a Comissão de Redação, 
depois de discutida e votada qualquer matéria, têm 
atribuição para alterar o vencido ou modificar o 
proposto no momento asado, mas simplesmente a de 
dar redação. Tudo quanto importa em modificação 
substancial, em alteração de fundo, é defeso ao 
próprio Senado, como o é à Comissão de Redação. 
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Ora, a emenda implica – e o nobre Senador 

João Villasbôas o reconhece – em transformar os 
antigos serventuários das delegacias fiscais em 
contadores. 

Pergunto: aprovada a emenda, ou seja, tendo 
o Senado admitido a transformação dos oficiais 
administrativos em contadores, seria possível 
modificar o deliberado, mediante nova redação? 
Seria possível infringir a norma? 

O SR. FERNANDES TAVORA: – Mas, se o 
próprio autor da emenda já a corrigiu! 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – O nobre 
Senador João Villasbôas foi rigorosamente técnico em 
sua defesa. Não se trata principalmente – disse S. 
Ex.ª – de questão de redação e, sim, de técnica. E, na 
redação, não é oportuno corrigirem-se erros técnicos. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Pergunto a V. 
Ex.ª se o precedente não vem da Constituinte. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Não me 
recordo. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – V. Ex.ª não 
pode deixar de lembrar-se, pois foi um dos mais 
notáveis Constitituintes de 1946, membro da 
Comissão Constitucional. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – De 
modificação substancial não tenho conhecimento. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Foi substancial 
nos casos dos interventores e da vigência da Lei nº 
1.202. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Confesso 
que não tinha ciência dos fatos. Não os contesto, 
aceito a informação de V. Ex.ª. 

O SR. FERNANDES TAVORA: – Na 
Constituinte, isso ocorreu mais de uma vez. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – O ilustre 
Senador Aloysio de Carvalho apresentou emenda 
em cuja discussão se resolveu que a Comissão de 
Redação redigisse o vencido de acôrdo com os 
interêsses nacionais. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – A 
emenda não era de minha autoria. Apenas sugeri a 
possibilidade da modificação. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – E foi feita? 
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Parece-

me que sim. 
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – A emenda 

não implicaria pròpriamente em modificação 
substancial, mas substanciosa. 

O SR. FERNANDES TAVORA: – Corrija-se o 
engano a tempo. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Sr. 
Presidente, a técnica de emendar não tem a 
importância que se quer fazer crer, no tocante ao 
parecer da Comissão de Finanças. Trata-se apenas 
de inciso do parecer, por sinal que nem é o principal. 

Baseou-se a Comissão de Finanças, desde o 
primeiro parecer, assinado pelo Senador Alvaro 
Adolpho, sobretudo na falta de proposta do Poder 
Executivo, a qual, ao seu ver inquina a emenda não 
sòmente de clara inconstitucionalidade, mas 
também de vícios de ordem administrativa e ordem 
política. 

O SR. MATHIAS OLYMPIO: – O mesmo 
argumento pode ser aplicado à emenda Café Filho, 
que votámos, juntamente com V. Ex.ª. É questão 
vencida. Se uma é constitucional e outra 
inconstitucional, o fato é que Vossa Excelência 
julgou constitucional a emenda Café Filho, tanto que 
votou por ela. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – V. Ex.ª está 
num ponto. 

O SR. FERNANDES TAVORA: – V. Ex.ª 
então, fez restrição mental. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Um dos 
nobres aparteantes está enganado e o outro, 
enganadissimo. S. S. EEx.ªs. discutem o assunto, 
mas não têm os olhos presos ao Regimento da 
Casa. Sabem que foram incorporadas ao projeto 
vindo da Câmara dos Deputados, não tendo nenhum 
dos Srs. Senadores oferecido emenda supressiva, 
condição essencial à discussão. 

O SR. MATHIAS OLYMPIO: – Não achava a 
emenda inconstitucional, e o Senhor Presidente o 
compreendeu admiràvelmente, tanto assim que a fez 
voltar à Comissão de Finanças. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Apelo para a 
Presidência da Casa, que resolveu a questão 
jurìdicamente, e para os nobres colegas, dada a 
necessidade urgente, da discussão da matéria. 
Disponho de pouco tempo e SS. Ex.ªs estão 
procurando desviar minhas considerações para 
assunto de que não poderia tratar. 

O SR. PRESIDENTE (fazendo soar 
timpanos): – Lembro aos Senhores Senadores que 
o orador tem sòmente dez minutos para encaminhar 
a votação, e o tempo está esgotado. 
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O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Só os 

apartes me consumiram quinze minutos. 
Dizia, Sr. Presidente, – peço licença aos 

nobres colegas para expôr o meu ponto de vista – 
dizia que não houve proposta do Poder Executivo no 
tocante ao alargamento da providência constante de 
sua primeira mensagem. 

O SR. FERNANDES TAVORA: – Como não?! 
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Não 

responderei aos apartes. 
Lembro à Casa que a emenda padece do vício 

de inconstitucionalidade e, do mesmo passo, dos 
vícios de inconveniência política e insegurança 
formal, em face do próprio Regimento do Senado. 

Permitirá o Senado que a Comissão de 
Finanças prefira ficar na chinesisse das questões 
constitucionais, porque a ela, como aos membros da 
Comissão de Constituição e Justiça, que votaram 
pela inconstitucionalidade da emenda, parece, até 
agora, ser a Constituição uma lei superior, não 
havendo motivo algum de conveniência ou Justiça 
contra a constitucionalidade. 

Quanto a nós, particularmente, sentados por 
um partido cuja organização e campanha se fizeram 
justamente em tôrno da questão da legalidade e 
restabelecimento da ordem constitucional; quanto a 
nós, apraz-nos, admiràvelmente ficar no terreno das 
chinesisses constitucionais. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – E' a opinião 
de V. Ex.ª, que, por estar em minoria não a pode 
impor. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – O artigo 
67, § 2º, da Constituição desenvolve o 
pensamento do § 1º, que reservou tôda a matéria 
financeira para a iniciativa da Câmara dos 
Deputados. Dispôs, ainda mais, no particular, que 
a matéria financeira, a propósito de alteração de 
vencimentos, é da competência exclusiva do 
Presidente da República. 

Todos sabemos o histórico do dispositivo; 
todos sabemos a que dava lugar a liberdade 
da Constituição de 1891, na matéria; todos 
nós conhecemos a história dos orçamentos, por 
Ruy Barbosa chamados de "rabilongos", com 
disposições de última hora, aumentando 
vencimentos e concedendo favores para fins 
eleitorais ou não eleitoral; todos sabemos que a re- 
 

forma de 1926, – a primeira a adotar essa regra, – 
visou evitar a interferência do Poder Legislativo na 
vida intima da administração, sem que essa vida 
fôsse trazida ao Parlamento pelo Presidente da 
República. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – A iniciativa foi 
do Presidente da República. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Sr. 
Presidente, o Presidente da República é a única 
autoridade competente para propôr alteração de 
vencimentos, mediante mensagem ao Congresso 
Nacional. E isto apenas em relação a determinada 
ordem de funcionários. E' bem de ver não se ter o 
Chefe da Nação referido à outra classe de servidores 
aqui visada. E' velho princípio que a inclusão de uns 
importa na exclusão de outros. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – E' justamente, 
o que prescreve a Constituição. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Quer a 
Constituição que o Presidente da República 
simplesmente abra o debate sôbre aumento de 
vencimentos. Do contrário, chegariamos à conclusão 
de que, se S. Ex.ª propusesse a melhoria de 
remuneração dos porteiros do Ministério da Guerra, 
eu poderia, no Senado aproveitando a oportunidade, 
sugerir a majoração dos proventos dos professores 
catedráticos das Faculdades de Direito ou da 
Universidade do Brasil. Se a iniciativa é sòmente 
provocar o debate, o Presidente da República estaria 
peado na possibilidade de restabelecer vencimentos, 
de fazer justiça a determinada classe de funcionários. 

O SR. MATHIAS OLYMPIO: – V. Ex.ª está 
exagerando. 

O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os 
tímpanos): – Pediria aos Senhores Senadores não 
aparteassem o orador, porque fico em dificuldades 
para contar o tempo. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Na 
proposição em debate o Presidente da República, o 
único que pode ter a iniciativa, limitou o favor a 
determinada classe de funcionários, logo, não pode o 
Parlamento ter qualquer outra iniciativa. 

Por outro lado, diante de dispositivo 
regimental, o Senado só pode discutir a proposição 
oriunda da Câmara dos Deputados, nunca inovar 
matéria. A emenda apenas se referirá ao texto da 
proposição; jamais poderá oferecer assunto novo. 
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Satisfarei, agora, ligeiramente, à consideração 

do nobre Senador Bernardes Filho, que, pediu se 
manifestasse a Comissão de Finanças sôbre a 
conveniência da proposição em votação. 

Diz o parecer, que em qualquer administração, 
mesmo particular não devem sequer os chefes 
intervir na ação dos seus subordinados, mesmo no 
que toca à chefia das suas sessões e serviços. 

Aqui, também é uma medida política em que o 
parlamento não deve interferir no que entende com a 
administração, sem ouvir o Poder Executivo, sem 
aquiescência dêste poder. 

Fala-se, ainda, que a Comissão deve opinar. 
Trata-se, Sr. Presidente, de uma emenda que não 
veio acompanhada de qualquer explicação sôbre a 
conveniência e o vulto da despesa que essa medida 
acarretará, ao contrário do projeto, que veio 
esclarecido pela mensagem presidencial. 

O Presidente da República enviou a 
mensagem dando estrutura ao quadro e tratando da 
classificação dêsses contadores. Por aí se verifica 
qual, o montante da despesa com êsse aumento. 

Apresenta-se uma emenda visando atingir 
determinada ordem de funcionários, cujo número não 
se conhece, não se podendo mesmo saber a quanto 
montará êsse aumento. Qualquer informação que se 
traga, Senhor Presidente, é graciosa. 

O SR. FERNANDES TAVORA: – O número 
de funcionários é relativamente pequeno. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – A Comissão não 
procura colher essas afirmações, como era de seu dever. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Só quem 
sabe Sr. Presidente, como eu, porque fui funcionário 
de Delegacia Fiscal... 

O SR. BERNARDES FILHO: – V. Ex.ª dá licença 
para um aparte? (Assentimento do orador) Não consegui 
ouvir bem V. Ex.ª, mas tenho impressão ter declarado 
não poder dar esclarecimento porque não conhece o 
número de funcionários, nem tão pouco a despesa. V. 
Ex.ª não acha lamentável que venha de uma Comissão 
parecer sem os esclarecimentos primordiais? 

O SR. ARTHUR SANTOS: – Mas o parecer da 
Comissão é contrário. 

O SR. BERNARDES FILHO: – É lamentável 
que não houvesse esses esclarecimentos. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – 
Acho lamentável que viesse o parecer 
da Comissão de Finanças sem êsses es- 
 

clarecimentos, como também considero lamentável 
que os autores da emenda sugerissem semelhante 
medida sem atentar para os incovenientes que 
encerra. 

(Trocam-se numerosos apartes e o Sr. 
Presidente, fazendo soar os tímpanos, lembra aos 
Senhores Senadores que o Senhor Ferreira de 
Souza dispõe de tempo reduzido para encerrar sua 
oração). 

O SR. BERNARDES FILHO: – Há 
requerimento de colega nosso, no sentido de 
serem prestados os esclarecimentos 
indispensáveis. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – Esses 
esclarecimentos deviam constar da emenda. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – V. Ex.ª vê 
que a própria Comissão... 

O SR. BERNARDES FILHO: – V. Excelência 
há de convir que o argumento é fraco. Se o aumento 
da despesa foi excessivo, o argumento invocado 
vem em favor da Comissão. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Digo a V. 
Ex.ª: se fosse preciso que o Tesouro desse parecer 
sobre essa emenda, talvez demoraria um ano para 
fazê-lo, pois o processo dos contadores levou dois 
anos no Tesouro. 

O SR. APOLÔNIO SALLES: – V. Ex.ª não 
está com a razão, de vez que não há pressa. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – Essa informação 
devia partir do próprio autor da emenda. 

O SR. JOÃO VIILASBÔAS: – O Regimento 
no artigo 52, letra d, determina que o autor da 
emenda deverá dizer qual a despesa. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – A Comissão é 
contra a emenda porque é inconstitucional. Não pode 
haver razão mais fundamental que esta da 
inconstitucionalidade. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Mas a 
Comissão de Constituição e Justiça já deu parecer 
sôbre essa parte. A Comissão de Finanças só devia 
falar sobre a despesa. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – A Comissão 
de Finanças não devia falar sôbre a despesa porque 
é "contra". Ela não aceita a fixação de competência 
que aqui querem dar os interessados na aprovação 
da emenda. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: 
– Absolutamente. A competência está regulada 
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pelo artigo 52, letra d, do Regimento. 
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – A 

Comissão de Finanças emitiu parecer como bem 
entendeu. Interessante é que SS. Exas. que 
acharam de propôr uma medida dessa ordem, até 
hoje, não poderam trazer, antes do parecer da 
Comissão de Finanças, as informações que 
deveriam prestar, uma vez que desejam convencer 
o Parlamento de que a medida é justa, oportuna e 
conveniente. 

O SR. JOÃO VIILASBÔAS: – V. Ex.ª mesmo 
já disse que qualquer informação seria graciosa. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – A Comissão, 
Sr, Presidente, não se deu, siquer ao trabalho, que 
levaria meses ou anos, de verificar caso por caso, 
quota por quota – porque se trata de uma tabela de 
quotas, – para saber a quantos milhões de cruzeiros 
importará a despesa da emenda. 

O cálculo feito por mim mostra que a despesa 
atingirá oito milhões de cruzeiros. 

A Comissão de Finanças; que tem 
competência para opinar sobre matéria relativa à 
administração declara, expressamente, que parte 
também do princípio de elementar sabedoria política 
e administrativa, não dever o Parlamento – ainda que 
nenhuma norma constituicional existisse no sentido, 
– alterar matéria de vencimentos, sem iniciativa da 
própria administração. 

Esse o motivo que determinou a exposição, 
em que mostrei que é condição de regularidade, não 
só na administração, mas até nas emprêsas 
particulares. 

Por esta razão não há como modificar o 
parecer e tenho que continuar opinando pela rejeição 
da emenda. (Muito bem; muito bem). 

O SR. APOLONIO SALES (para encaminhar 
a votação): – Sr. Presidente, acabamos de ouvir 
uma defesa ardorosa e indiscutivelmente cheia de 
muita lógica, do Senador Ferreira de Souza, a 
propósito do parecer da Comissão de Finanças que 
negou apôio à emenda dos Srs. Senadores João 
Villasbôas e Plinio Pompeu. 

Desejo esclarecer a V. Ex.ª, Presidente, que 
fui voto vencido na Comissão de Finanças, quando 
não dei o meu apôio aos demais colegas da dita 
 

Comissão, negando que a emenda dos Srs. 
Senadores João Vilasbôas e Plínio Pompue tivesse, 
o direito de ser votada com aprovação do Senado. 

A razão, Sr. Presidente, porque votei contra, 
pode se alicerçar em duas bases bem fortes; a 
primeira porque não achava, como realmente não 
acho, possibilidade do Senado furtar-se ao fato de ter 
apoiado a emenda Café Filho, que estendeu a uma 
outra classe, favores que queríamos conceder a uma 
terceira, justificando essa nossa rejeição no fato de 
que essa segunda emenda fôsse inconstitucional. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – V. Excelência, 
então acha que se justifica pratique o Senado uma 
ilegalidade, uma violência à Constituição, pelo fato 
de a Câmara a haver praticado, aceitando a emenda 
Café Filho? 

O SR. APOLONIO SALES: – Não acredito 
que o Senado cometa o êrro de aprovar uma 
emenda que lhe parece inconstitucional. 

Posso dizer isso porque não achei que a 
emenda Café Filho o fôsse e mantenho meu voto 
nêste sentido, e, no caso, concordante com o 
Senado. 

Ela veio a plenário e o Senado à votou. 
Portanto não há mais motivo para se dizer que a 
emenda João Villasbôas, Plínio Pompeu é 
inconstitucional. 

O SR. FERNANDES TAVORA: – 
Perfeitamente. V. Ex.ª está dentro da lógica. 

O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – E' 
indiscutível. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – O argumento é 
irrespondível. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – As 
ponderações de V. Ex.ª pecam pelo princípio. A 
questão da constitucionalidade da emenda Café Filho 
não é tão clara, tão precisa, quanto a da 
inconstitucionalidade da emenda João Villasbôas e 
Plínio Pompeu. V. Ex.ª verificará pelo parecer do nobre 
Senador Alvaro Adolpho subrscrito por V. Ex.ª e 
outros membros da Comissão de Finanças, que êsses 
guarda-livros eram antigos funcionários pertencentes 
ao quadro suplementar previsto no artigo 2º da lei nº 
349 de 23 de março de 1938. Foi carreira que se 
bifurcou em contadores e guarda-livros. 
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O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Não é isso que 

diz o parecer. Alí se diz que as carreiras se 
comunicam. 

O SR. APOLONIO SALES: – O Senador 
Ferreira de Souza está adotando um novo critério e 
esclareço que subscreve o parecer Alvaro Adolpho 
com restrições. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – O parecer do 
Sr. Senador Attilio Vivacqua diz que as carreiras se 
comunicam porque o decreto nº 349, estabeleceu 
que os guardas-livros podiam se transferir para a 
carreira de contador, se o requeressem. 

O SR. FERNANDES TAVORA: – Não há 
carreira burocrática que seja estanque. Tôdas se 
comunicam. 

O SR. APOLONIO SALES: – O que não 
impede que se estenda a outra classe, que o Senado 
julgue que é idêntica. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – Então o disposto 
constitucional é inútil. 

O SR. APOLONIO SALES: – Meu 
pensamento é que não se pode manter a emenda 
Café Filho sem que se mantenha e aprove a dos 
Senadores João Villasbôas e Plínio Pompeu. 

Outro argumento que milita a favor dessa 
emenda está no fato de que, nessas delegacias 
fiscais do Tesouro Nacional nos Estados, é comum 
aos funcionários administrativos exercerem muitas 
vezes funções de contadores. Não estamos 
transformando oficiais administrativos em contadores 
mas apenas equiparando os vencimentos daqueles 
que exercem as funções de contadores, embora 
tenham título de oficiais administrativos. 

O SR. FERNANDES TAVORA: – e que têm 
dois e três concursos quando os guarda-livros não têm. 

O SR. APOLONIO SALES: – E' essa a razão que 
me leva a pensar no mérito da questão, asim como 
desejo que meu voto fique bem claro. Lembro ainda que, 
no impresso distribuído, houve um êrro, colocando-se o 
nome do Senador José Américo, à frente das restrições, 
quando essas são subscritas por mim. 

O SR. FERNANDES TAVORA: – Então vivam 
os guardas livros, que prescindiram de tôda e 
qualquer informação do Presidente da República, 
para serem incluídos. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – E' preciso 
notar que essa emenda já foi recusada pela 
Câmara dos Deputados que criou o quadro de 
guarda-livros. 

O SR. APOLONIO SALES: – Era o que tinha 
a dizer, Sr. Presidente. (Muito. bem, muito bem). 

O SR. IVO D'AQUINO (*) (para encaminhar a 
votação): – Sr. Presidente, quero declarar os 
motivos por que não estive de acôrdo com a emenda 
apresentada e ora em discussão. Em primeiro lugar 
julguei-a inconstitucional e, neste ponto, estou de 
acôrdo com os nobres Senadores que assim votaram 
na Comissão de Constituição e Justiça; em segundo, 
por que pelas informações que tenho, fornecidas 
pelos próprios interessados, a emenda, importaria 
em incluir no quadro dos contadores, ou no quadro 
suplementar a êle equivalente, duzentos e tantos 
funcionários. Que sejam só êsses. 

Há funcionários nas delegacias fiscais, oficiais 
administrativos que seriam beneficiados com a 
emenda, que passariam, a ganhar, em vez de Cr$.. 
2.500,00, atual vencimento. Cr$ ......6.000,00. 

O SR. JOÃO VILASBOAS: – Era justamente 
êsse o esclarecimento que a Comissão de Finanças 
deveria trazer ao Senado. Qualquer outra 
informação, conforme diz o nobre Relator, é 
graciosa. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Estou dando-as. 
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Os autores 

da emenda pouparam êsses esclarecimentos que 
viriam contra êles. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Senhor Presidente, 
multiplicando-se 2.500 cruzeiros ou 3.000 que sejam 
aproximadamente, pelo número de funcionários 
teremos uma despesa de 666 mil cruzeiros por mês 
ou 8 milhões por ano. Não compreendo como 
possamos votar emenda que não foi proposta pelo 
Poder Executivo, desde que a mesma encerre 
aumento tão extraordinário de despesa. Estou 
plenamente de acôrdo em que o quadro dos oficiais 
administrativos das delegacias fiscais seja 
beneficiado de modo geral. 

 
__________________ 
(*) Não foi revisto pelo orador. 
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O SR. APOLONIO SALES: – Sobretudo 

porque são muitos esquecidos no interior do País. 
O SR. ARTHUR SANTOS: – Os mais 

esquecidos são os contínuos, os pequenos. 
O SR. IVO D'AQUINO: – Aceitaria se o projeto 

inicial encerrasse proposta em que pudessem 
receber o benefício tão justamente reclamado. O que 
não estou de acôrdo é que, se inclua num quadro de 
contador, quadro ainda suplementar, quem não é 
ainda contador. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Perguntaria 
porque motivo os contadores conseguiram tal 
benemerência. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Se êsses oficiais 
administrativos, por intermédio do Poder Executivo, 
pleitearem melhoria de vencimentos, como 
justamente o estão fazendo, estarei inteiramente de 
acôrdo, mas não pela forma por que estão 
procedendo. 

O SR. FERNANDES TAVORA: – Os oficiais 
das delegações fiscais são contadores de primeira. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Sigo aliás, nêste 
ponto, a orientação geral que sempre tomei, porque 
entendo que a administração não pode, 
absolutamente, ser perturbada pela atuação do 
Poder Legislativo e deve ser ouvida antes de 
qualquer iniciativa do Parlamento. 

São essas as razões que me levaram a votar 
contra a emenda. (Muito bem; muito bem). 

O SR. ATTILIO VIVACQUA (para 
encaminhar a votação): – Sr. Presidente, 
desejo mais uma vez pedir a atenção do Senado 
para o critério restritivo, quanto à interpretação 
de sua competência, em matéria de discussão e 
emenda, das iniciativas de lei pelo Sr. 
Presidente da República, exercidas nos têrmos 
do art. 67, § 2º. 

Discordo, apoiado por ilustres colegas 
desta Casa e na certeza de que também ela o 
fará, da opinião aqui sustentada à sombra da 
autoridade dos ilustres Senadores Ferreira de 
Souza, Arthur Santos e, creio também do 
eminente Senador Ivo d'Aquino, que não tive 
oportunidade de ouvir. 

Sr. Presidente, devemos evitar neste assunto, 
a formulação de princípios e adoção de precedentes 
que venham resultar numa limitação da competência 
do Senado. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Entende 
então V. Ex.ª que quem limita a competência do 
Senado é o próprio Senado? 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – A interpretação 
é de V. Ex.ª. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – A iniciativa 
quanto a aumento de vencimento tem que ser de 
quem de direito. O Senado não pode por si tomar 
uma decisão de aumento de vencimentos. 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Compete, 
exclusivamente, ao Presidente da República, na 
verdade, a iniciativa das leis que criam empregos em 
serviços existentes e aumentam os vencimentos ou 
modificam, no decurso de cada legislatura, a lei de 
fixação das Forças Armadas. 

Mas porventura não compete ao Parlamento 
apresentar emenda no sentido de aperfeiçoar essas leis? 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – V. Ex.ª 
queira ler o resto do dispositivo. 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Também 
compete, privativamente, ao Presidente da 
República, a proposta orçamentária, e jamais se pôs 
em dúvida a faculdade que tem, o Parlamento de 
exercer seu direito de emendas. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Não no 
sentido de retirar a iniciativa ao Presidente da 
República. 

O SR. ANDRADE RAMOS: – A proposta 
orçamentária é assunto rigorosamente financeiro. 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Não está 
propriamente em jôgo a tese de matéria financeira, 
segundo a discussão travada. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – V. Ex.ª permite 
um aparte? (Assentimento do orador) – V. Ex.ª leu o 
dispositivo que dá ao Presidente da República a 
iniciativa das leis que importam em aumento de 
vencimentos. Ora, o que se pretende com esta 
emenda é aumentar vencimentos. 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Vou mostrar a 
que consequências VV. Ex.ªs. irão chegar, se levarem 
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essa interpretação aos extremos a que a pretendem 
conduzir. 

Mesmo quando o Presidente da República 
envia um projeto de lei à Câmara dos Deputados 
com relação a vencimentos atribuídos a determinada 
classe, isso quer dizer que o Poder Executivo 
entendeu que era necessário ou conveniente prover 
sôbre a organização de um serviço público e 
melhorar os proventos de serventuários. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – E ao Parlamento 
compete aceitar... 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Compete, 
então, ao Congresso Nacional, na amplitude de sua 
competência para apreciar a iniciativa, aperfeiçoá-la 
e até dissolvê-la para corrigir eventuais injustiças, ou 
inconveniências de ordem administrativa. 

O SR. JOÃO VILLASBOÂS: – Essa é a tese 
constitucional. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Estou de 
inteiro acôrdo com V. Ex.ª Compete ao Poder 
Legislativo aperfeiçoar o projeto, mas não tomar a 
iniciativa de aumentar vencimentos. 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Aperfeiçoar 
não significa apenas reduzir os limites da proposição 
do Presidente da República. Significa também tomar 
tôdas as providências consideradas justas e que 
possam aparelhar mais adequadamente a 
administração pública. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – V. Ex.ª me 
permite um aparte? 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – V. Ex.a com 
essa proposição nos reduziu, nos fez a injúria... 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Nós poderemos 
aparelhar o Poder Executivo com as providências que 
forem justas – como disse o Senador Augusto Meira e 
necessárias à administração. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Não somos 
nós que podemos aparelhar. E' ao Presidente da 
República que compete pedir. 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Os nobres 
colegas pela interpretação que estão adotando, 
podem chegar ao ponto de inverter as situações: 
nêsse caso, só teremos que chancelar e homologar 
as propostas governamentais. Mas, assa não é a 
praxe, nem a doutrina dos verdadeiros intérpretes da 
Constituição. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – O argumento 
de V. Ex.ª não me convence. A doutrina que sustento 
é a de todos os parlamentos do mundo. Se V. Ex.a 
me apontar um único exemplo de um parlamento que 
admita emendas que alterem a iniciativa do Poder 
Executivo... 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Se VV. Exas. 
fizerem um retrospecto nas diversas mensagens do 
Presidente da República, hão de ver que, por 
vezes, a Câmara, assim como o Senado, 
exerceram no seu direito de emenda, a fcauldade 
de ampliar. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – Responda-me V. 
Ex.ª o seguinte: admitamos que o Presidente da 
República envie ao Parlamento uma mensagem 
pedindo aumento de vencimentos de delegados de 
polícia. Poderemos aumentar também os 
vencimentos dos promotores públicos, dos juízes ou 
dos funcionários da Secretaria do Ministério da 
Justiça. 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – V. Ex.ª está 
querendo argumentar com absurdos. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – Não quero 
argumentar por absurdo. Quero que V. Ex.ª me 
responda. 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Permita-me 
então que responda à pergunta de V. Ex.a; se a 
Câmara ou o Senado, o Parlamento, enfim, 
entenderem, dentro de seu critério soberano e 
insindicável, que há conveniência, na ocasião, de 
examinar e prover sôbre qualquer outra matéria de 
aumento, tendo em vista o princípio de igualdade de 
remunerar os interêsses da administração, pode 
fazê-lo. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – Pela emenda, 
como está sendo encarada, os Ministros do Supremo 
Tribunal Federal poderiam ser aumentados em 
virtude de uma mensagem pedindo aumento dos 
delegados de polícia. 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Haveria nisso 
apenas uma lamentável falta de critério do Poder 
Legislativo, mas nunca uma inconstitucionalidade. 

O. SR. ARTHUR SANTOS: – A tese de V. 
Ex.ª é subversiva. 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – 
Dependeria do critério do Parlamen- 
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to, da latitude da emenda do Parlamento. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – A noção 
original é de que seria uma contra-iniciativa. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – Mas V. Ex.a 
aprovou o veto do Presidente da República na 
questão do Ministério da Educação, em que o 
Congresso tinha estendido os favores apenas a 
determinada classe do mesmo Ministério, o 
Parlamento Nacional aprovou o veto do 
Presidente da República. E tratava-se, de 
funcionários do mesmo Ministério. Já temos um 
precedente. E V. Ex.a aprovou êsse veto. 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – V. Ex.a não 
pode dizer que aprovei, pois a votação foi 
secreta. Declaro, todavia, que o não aprovei. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – Mas o 
Parlamento Nacional o aprovou. 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Eu poderia 
aprová-lo, não, tendo em vista o motivo da 
inconstitucionalidade, mas da inconveniência da 
medida. Se prevalecesse a doutrina que VV. 
Ex.as. estão sustentando, colocaríamos nas mãos 
do Executivo um poder verdadeiramente 
discricionário... 

O SR, AUGUSTO MEIRA: – E despótico. 
O SR. ATTILIO VIVACQUA: – ...e 

despótico. Quando entendesse o Poder Executivo 
que determinada classe poderia ser beneficiada, 
então poderia enviar sua mensagem com a 
medida excepcional, e não caberia ao Parlamento 
corrigir injustiças, desigualdades. 

O SR. ETELVINO LINS: – A doutrina é 
essa. 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Esta é a 
doutrina? 

O SR. ETELVINO LINS: – Pode estar 
errada, mas é a interpretação que estamos dando 
agora à nossa Carta Magna. 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – O nobre 
colega sabe que há 15 anos não temos doutrina 
sôbre a matéria, porque não tivemos Parlamento. 
A doutrina é a que estamos sustentando agora, 
interpretando a nova Constituição, de acôrdo com 
as prerrogativas do Congresso. 

O SR. MATHIAS OLYMPIO: – Exatamente. 
O SR. ATTILIO VIVACQUA: – E ela deve ser 

interpretada, justamente porque até agora a doutrina 
foi outra, porque só cabia ao Poder Executivo legislar 
e em suas mãos estava todo o poder. A doutrina 
deve ser esta: preservação das atribuições do 
Parlamento, dentro do sistema constitucional. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – A lei iria 
conferir aos oficiais administrativas o título de 
contadores, cargo puramente técnico. 

O SR. APOLONIO SALES: – Trata-se de 
função e não de título. Há grande diferença entre 
título e função. 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Estou tratando 
da parte constitucional da matéria. 

O SR. APOLONIO SALES: – Quanto à 
interpretação da faculdade do Senado, de estender, 
ou não, a iniciativa do Poder Executivo a outras 
classes, o próprio Senado já a exerceu aprovando a 
emenda Café Filho. 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – O aparte do 
nobre Senador Apolonio Sales é um esclarecimento 
preciso. Além do mais, S. Ex.a já demonstrou que as 
carreiras que estão sendo contempladas o são por 
princípio de justiça, ou, mesmo, de ordem técnica, 
porque exerciam os respectivos titulares funções de 
contadores. 

Sr. Presidente, estavamos tratando da parte 
constitucional. 

No tocante à conveniência da emenda, como o 
próprio Senador Villasbôas observou, houve um 
equívoco e eu pediria a atenção dêsse brilhante 
colega, sugerindo solução para corrigir a ampliação, 
que êle possa envolver, no tocante a todos os oficiais 
administrativos, S. Ex.a pediu que a Comissão de 
Redação providenciasse para o ajustamento da 
redação ao seu ponto de vista. Parece-me que o 
caso comporta um destaque que, aliás, é permitido 
pelo nosso regimento. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Não o 
permite, de maneira alguma. A emenda terá que ser 
votada com a redação atual. 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – O artigo 72 do 
Regimento permite o destaque. 
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O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Não há mais 
possibilidade de corrigir a emenda, ela tem que ser 
votada como está. 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – De sorte que S. 
Ex.a poderá corrigir a emenda nesse sentido. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Essa 
possibilidade não existe de maneira alguma. 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Qual a função 
do destaque se não essa de corrigir as emendas? E 
o nosso Regimento o permito. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – O destaque não 
é para corrigir emendas. 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Há o destaque 
para o efeito de constituir proposição em separado e 
o destaque para a supressão de palavra e parte do 
texto. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Não é 
possível corrigir, deu a esta emenda uma redação 
modificativa. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – Não se trata de 
uma emenda supressiva? 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Estou fazendo 
uma sugestão ao ilustre autor da emenda, que 
poderá examinar o caso em face de uma questão de 
ordem. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – Porém essa 
sugestão não, tem cabimento. 

O SR. JOÃO VILLASBOAS: – Só 
transformada em parágrafo fica resolvida a questão. 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Sr. Presidente, 
pedi a palavra para, mais uma vez, deixar bem claro 
o meu pensamento neste, assunto. Quando se trata 
de iniciativa legislativa do Poder Executivo, entendo 
– e felizmente acredito que assim entenderá a 
maioria do Senado – que cabe ao Congresso 
Nacional, na apreciação e discussão da proposição, 
emendá-la com a latitude que lhe ditar o seu alto 
critério no exercício de suas soberanas atribuições. 

Era o que tinha a declarar. (Muito bem, muito 
bem). 

Durante o discurso do Sr. Senador Attilio 
Vivacqua, o Sr. Nereu Ramos, Presidente, passa a 
presidência ao Sr. Mello Vianna Vice-Presidente. 

O SR. PRESIDENTE: – Vai-se proceder à 
votação da emenda, com parecer contrário da 
Comissão da Finanças. 

Os Srs. Senadores que aprovam emenda 
queiram permanecer sentados (Pausa). 

E' aprovada a seguinte: 
 

EMENDA 
 

Ao § 1° do art. 1º: 
Acrescente-se depois de "Quadros XIII" e 

antes de "bem como" – o seguinte: 
"aos antigos serventuários das delegacias 

fiscais do Tesouro Nacional nos Estados até 1936, 
atualmente oficiais administrativos do Ministério da 
Fazenda". 

O SR. ARTHUR SANTOS (pela ordem): – 
Sr. Presidente, requeiro verificação da votação. 

O SR. PRESIDENTE: – Vai-se proceder à 
verificação de votação. Queiram levantar-se os Srs. 
Senadores que aprovam a emenda. 

Na votação, regimentalmente os Senhores 
Senadores que votam a favor permanecem 
sentados. No entanto, como o Sr. Senador Arthur 
Santos solicitou verificação de votação, a Mesa 
procede de modo contrário, para facilitar a 
apuração. 

Peço, por isto, aos Senhores que votaram a 
favor da emenda, o favor de se levantarem (Pausa). 

Votaram a favor 21 Srs. Senadores. 
Os Senhores que votaram contra a emenda 

queiram levantar-se (Pausa). 
Votaram contra 16 Srs. Senadores. 
A emenda está aprovada. 
Vai à Comissão de Redação. 
Continuação da 1ª discussão do projeto nº 3, 

de 1947, que reduz de um ano para um semestre o 
prazo de serviço militar obrigatório. (Com pareceres 
ns. 201, 202 e 350, das Comissões de Constituição 
e Justiça, de Fôrças Armadas e de Finanças, o 
primeiro favorável e os demais contrários á 
medida). 

O SR. ISMAR DE GÓES (pela ordem): – Sr. 
Presidente, parece-me que há um engano no 
avulso, relativo à ordem do dia, onde se diz: 

"Com pareceres ns. 201, 202 e 350, das 
Comissões de Constituição e Justiça, de Fôrças 
Armadas e de Finanças, o primeiro favorável e os 
demais contrários à medida". 
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Ora, Sr. Presidente, o parecer da Comissão de 
Constituição e Justiça não é favorável à aprovação 
do projeto. Diz, apenas: 

"Não havendo nenhum impedimento, 
constitucional à sua aprovação, somos de parecer 
que seja submetida aos trâmites regimentais e 
ouvida a Comissão de Fôrças Armadas". 

Conforme se lê no parecer, há únicamente a 
declaração de que não existe impedimento 
constitucional, devendo a matéria ser submetida à 
Comissão de Fôrças Armadas. Por consequência 
não há parecer favorável da Comissão de 
Constituição e Justiça, como consta no avulso. 

O SR. PRESIDENTE: – O Sr. Senador Ismar 
de Góes tem tôda a razão, no esclarecimento, que 
acaba de dar. 

A Comissão de Constituição e Justiça, em seu 
parecer, declara, apenas, que o projeto está imune 
de qualquer vício constitucional, submetendo-o aos 
trâmites regimentais, conforme a sua própria 
expressão: 

De sorte que o parecer dessa Comissão é no 
sentido de que o projeto é constitucional. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO (pela 
ordem): – Sr. Presidente, não sou o Relator do 
parecer da Comissão de Constituição e Justiça. O 
projeto foi relatado pelo Senador Carlos Saboya. Não 
assinei o parecer porque não estava presente à 
reunião. 

Não sei, todavia, se o Senador Ismar de Góes 
tem razão em sua alegação. O parecer da Comissão 
de Constituição e Justiça concluiu não vendo 
impedimento algum constitucional à aprovação do 
projeto. Ora, se a Comissão tem, por dever, 
examinar o aspecto constitucional e jurídico dos 
projetos, afirmando ela que não há nenhum 
impedimento constitucional à aprovação, é evidente 
que se manifestou favorávelmente, do ponto de vista 
constitucional e jurídico, deixando à Comissão de 
Fôrças Armadas a função de se manifestar sôbre o 
mérito. 

O SR. ETELVINO LINS: – Sôbre o aspecto 
técnico. 

O SR. ISMAR DE GÓES: – Como figura no 
avulso, pode-se entender que a Comissão de 
Constituição e Justiça entrou no mérito do projeto e 
deu-lhe parecer favorável, quando; na realidade, não 
o fez declarando simplesmente, não haver 
impedimento de ordem constitucional. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Sr. 
Presidente, temos de considerar o mérito de dois 
pontos de vista ou o mérito é a apreciação do 
projeto, na sua substancia; ou o mérito é a 
apreciação do projeto do ponto, de vista técnico-
militar. 

Ora, do ponto de vista técnico-militar, 
evidentemente a Comissão de Constituição e 
Justiça, não o podia apreciar, porque isso é 
pertinente à Comissão de Fôrças Armadas. Do ponto 
de vista constitucional, ela o apreciou. 

Pela tese do nobre Senador Ismar de Góes, 
teremos então de considerar que a Comissão de 
Constituição e Justiça, ao apreciar a 
constitucionalidade como preliminar, é comissão 
técnica para os aspectos da. constitucionalidade e 
jurisdicidade. 

Assim, ela entrou no mérito, quer dizer, no 
mérito que compete à Comissão de Constituição e 
Justiça. 

O SR. ISMAR DE GÓES: – Justamente esse 
esclarecimento é que eu desejei fôsse feito nesta 
Casa. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Se ela 
diz que não há nenhum impedimento constitucional à 
medida constante do projeto... 

O SR. ISMAR DE GÓES: – Não quer dizer 
que lhe seja favorável. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – ...ela lhe 
é favorável no seu aspecto constitucional. 

O SR. AUGUSTO MEIRA: – No mérito 
específico. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: –Tomei a 
mim, Sr. Presidente, esta observação por que vou 
votar no mérito pertinente à atribuição da Comissão 
de Fôrças Armadas com o nobre Senador Ismar de 
Góes. Sou contra o projeto. 

De modo que não vejo em que a Comissão de 
Constituição e Justiça possa perturbar a 
manifestação do ' plenário, uma vez que o projeto já 
vem cem dois pareceres contrários, um dos quais 
muito convincente, como é o da Comissão de Fôrças 
Armadas. 

O SR. PRESIDENTE: – Compreendo 
perfeitamente o pensamento do nobre Senador. S. 
Ex.a, entendeu o mesmo que entendi, A Comissão 
de Constituição declarou o projeto livre de qualquer 
eiva de inconstitucionalidade. A Comissão se, 
pronunciou sôbre o merecimento da matéria téc- 
  



– 464 – 
 
nica. Estas explicações são muito convenientes à 
votação dos projetos. 

Em discussão o projeto. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra encerro a 

discussão e vou submeter o projeto à votação. 
O SR. PRESIDENTE: – Os Srs. Senadores 

que aprovam o artigo 1º, queiram ficar sentados. 
(Pausa) 

E' rejeitado o seguinte: 
 

PROJETO Nº 3, de 1947 
 
Art. 1º – Fica reduzido de um ano para um 

semestre, de instrução intensiva, o prazo de serviço 
militar obrigatório para os convocados às fileiras do 
Exército Nacional, em tempo de paz. 

Sôbre a votação do art. 2º, uma dúvida me 
assalta o espírito. 

Se o art. 2º, se prendesse, por qualquer forma 
vocabular, ao art. 1º, desde logo o declararia 
prejudicado pela rejeição do art. 1º Mas o dispositivo 
do art. 2º, pode se desprender do art. 1º. Ele trata da 
forma de prestar serviços e não cogita do tempo, o 
que é feito no art. 1º 

Nesta emergência, é de minha norma de 
proceder dar ao Senado margem a se pronunciar em 
sua soberania. Peço portanto, um pequeno sacrifício 
aos Srs. Senadores. 

Tenho que submeter à votação o art. 2º, 
porque não está materialmente prêso ao art. 1º, a 
menos que seja levantada questão de ordem, no 
sentido de conduzir a votação de outra forma. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO (*) (pela 
ordem): – Sr. Presidente, no parecer da Comissão 
de Fôrças Armadas, de que foi Relator o nobre 
Senador Ernesto Dornelles, consta a seguinte 
passagem, que parece referir-se, explicitamente ao 
art. 2º  

"Acresce ainda que o atual Regulamento do 
Serviço Militar já atende, pelo menos em parte, 
alguns dos pontos visados no projeto, pois, vários 
Municípios, em virtude de sua intensa produção 
agrícola ou industrial estão dispensados de fornecer 
conscritos, como estão isentos de incorporação os 
jovens que em suas atividades normais deverão 
permanecer em tempo de guerra". 

O artigo 2º parece mais um dispositivo 
realmente de regulamento do sorteio militar, porque 
é o regula- 

 
__________________ 
(*) Não foi revista pelo orador. 

mento que pode atender a essas peculiaridades 
locais, ou ocasionais, em relação, ao exercício 
de profissões. Aparecendo êsse dispositivo no 
projeto, parece, portanto, que no espírito dos 
subscritores do projeto, a intenção foi de 
condicionar o artigo 2º ao 1º 

O. SR. ARTHUR SANTOS: – Perfeita-
mente. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO:  – O 
art. 1º, é uma vantagem, oferecida aos 
conscritos, reduzindo o prazo de serviço militar 
para seis meses. As vantagens do art. 2º, são, 
de ordem eminentemente individual, porque o 
dispositivo atende a interêsses distintos de 
cada um dos conscritos, O artigo 1º alcança 
interêsses de ordem geral em relação a todos 
os conscritos. 

Sendo assim, uma vez que V. Ex.ª Sr. 
Presidente, apelou para o plenário afim de 
ouvir o seu pronunciamento sôbre essa 
questão de ordem, trago minha contribuição no 
sentido de ser considerado prejudicado o 
artigo 2º do projeto. 

O SR. PRESIDENTE: – Diante do 
pronunciamento do ilustre Senador pela Bahia, 
devo declarar que a mim também parece que o 
autor do projeto fez uma peça inteiriça. Mas o 
corpo não ficou materialmente bem ligado e 
assim sendo não queria assumir a 
responsabilidade exclusiva da minha conduta. 

Diante das considerações expandidas 
pelo nobre Senador Aloysio de Carvalho, vou 
declarar prejudicado o artigo 2º. Da minha 
deliberação apelo para o plenário. 

Se ninguém se manifestar em contrário, 
declararei prejudicado os artigos 2º e 3º êste 
último, que revoga as disposições em contrario.  

(Pausa). 
Estão, prejudicados os seguintes: 
Art. 2º – O serviço militar obrigatório 

será prestado em duas turmas para cada 
convocação anual organizadas pela 
Administração Militar, na conformidade da 
perfeita prestação dêsse serviço com , as 
conveniências dos interêsses da lavoura, do 
comércio, da indústria, da administração 
pública e da instrução escolar dos 
convocados. 

Art, – 3º – Revogadas as disposições 
em contrário, esta lei entrará em vigor na data 
de sua publicação. 

Está, pois rejeitado o seguinte: 
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PROJETO 
 

Nº 3, de 1947 
 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – Fica reduzido de um ano para um 

semestre, de instrução intensiva, o prazo de serviço 
militar obrigatório para os convocados às fileiras do 
Exército Nacional, em tempo de paz. 

Art. 2º – O serviço militar obrigatório será 
prestado em duas turmas para cada convocação 
anual organizadas pela Administração Militar, na 
conformidade da perfeita prestação dêsse serviço 
com as conveniências dos interêsses da lavoura, do 
comércio, da indústria, da administração pública e 
da instrução escolar dos convocados. 

Art. 3º – Revogadas as disposições em 
contrário, esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Discussão única da indicação nº 7, de 1947, 
sugerindo a entronização, na Sala das Sessões do 
Senado Federal, da Imagem de Jesús Crucificado. 
(Com pareceres favoráveis ns. 337 e 337-A, das 
Comissões Diretora e de Constituição e Justiça). 

O SR. PRESIDENTE: – Devo uma explicação 
à Casa sôbre o que consta de avulso. A Comissão 
Diretora não opinou pròpriamente sôbre a 
indicação, porque entendeu de acôrdo com o seu 
parecer, que só se devia manifestar, depois que o 
Senado deliberasse a respeito, pois a sua função é 
mais de localização da imagem. Embora a 
indicação contenha a assinatura dos membros da 
Comissão Diretora, eu devia essa explicação à 
Casa. 

Em discussão a indicação. 
(Pausa). 
Nenhum Sr. Senador desejando usar da 

palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
O SR. ANDRADE RAMOS (para, encaminhar 

a votação): – Sr. Presidente, a indicação que vai 
ser. votada é daquelas que hão de figurar nos Anais 
do Senado Federal como uma das suas mais 
gloriosas resoluções, senão a mais gloriosa, pelas 
esperanças consoladoras, pelos efeitos espirituais, 
pelas sagradas alegrias e pelas conseqüências 
materiais, que pode e há-de suscitar em milhões de 
corações e consciências de brasileiros, 
 

numa forte união de vontades, tudo fazendo pela 
paz, pela prosperidade e pela segurança desta 
amada Pátria. 

Historiando os sofrimentos da Polônia, um 
grande pensador, o professor Soloviev, disse, um 
dia: “idéia, a fôrça, o destino de uma Nação não é o 
que ela pensa de si mesmo no tempo, mas o que 
Deus pensa sôbre ela, na eternidade.” 

O SR. APOLÔNIO SALES: – Muito bem. 
O SR. ANDRADE RAMOS: – Sr. Presidente, 

com a imagem de Cristo Crucificado na sala das 
nossas sessões, afirmação fervorosa e imortal de fé 
do povo brasileiro que aqui representamos, bem 
melhor podemos compreender êste grandioso 
pensamento do pátrio a polonês, porque, como bem 
disse o eminente relator do parecer, o sereno e 
preclaro jurista, presidente da Comissão de 
Constituição e Justiça do Senado, o nobre Senador 
Attilio Vivacqua, "a introdução da imagem de Jesus 
Crucificado, como nosso Divino Mestre, na sala de 
sessões do Senado, tem e deve ter aquele alto e 
profundo sentido que emana do preâmbulo da 
Constituição... E nesta imagem do Cristo Crucificado 
desejamos sentir sempre a presença do supremo 
Legislador e também do Supremo Juiz". 

Ora, Sr. Presidente, vivendo, de agora em 
diante, os fecundos dias dos nossos mandatos, 
labutando com alta política de Justiça de Ordem e de 
Liberdade, em face do Divino Mestre, bem melhor 
podemos compreendê-los e exercitá-los dando à 
nossa obra humana, quanto possível, finita no 
tempo, uma correspondência à grandeza do destino 
que Deus pode reservar ao, nosso amado Brasil, na 
infinita sabedoria da Sua eternidade. (Muito bem; 
muito bem. Palmas.) 

O SR. CÍCERO DE VASCONCELOS (para 
encaminhar a votação): – Sr. Presidente, quando 
se submete à apreciação do Senado a indicação que 
dispõe sôbre a entronização de uma imagem de 
Jesus Cristo no recinto desta Casa do Congresso, 
quero manifestar o entusiasmo com que aguardo a 
aprovação desta medida que, se glorifica o Redentor, 
dignifica o Poder Legislativo da República e 
interpreta o verdadeiro sentimento da Nação. 

E' esta a Casa em que se elaboram as leis 
que hão de nortear o povo brasileiro na sua marcha 
para o progresso e para a liberdade. 

Jesus é o Supremo Legislador. 
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O Direito, a Justiça; a Igualdade, o Amôr, tudo 
que constitui o substrato das legislações que não 
criam, mas antes interpretam as legítimas 
prerrogativas da pessoa humana, é a essência 
mesma dêsse Código Cristão que iluminou a 
consciência dos povos, que condenou a violência 
dos bárbaros, para anunciar uma nova legislação, a 
ressoar, desde então, na consciência universal, 
como um grito pela reivindicação dos invioláveis 
direitos reclamados pela dignidade humana. 

"Eu vos dou um preceito novo". 
A imagem de Jesus nêste recinto, significará 

que os legisladores brasileiros, na feitura das normas 
que hão de pautar a vida do País, nunca esquecerão 
os imortais princípios de Justiça e de Amôr, que 
informam o código cristão. 

Não os hão de esquecer para não traírem os 
sentimentos e as aspirações do povo que 
representam, para se ajustarem aos reclamos da 
civilização, para não mergulharem nas sombrias 
regiões das incertezas e das negações. 

Tôda a inquietação que conturba êste pobre 
mundo dos nossos dias, ainda não refeito de uma 
catástrofe e já sentindo a ameaça e novas e 
imprevisíveis calamidades, reduz-se à luta entre uma 
pseudo civilização, calcada na incredulidade e no 
materialismo, e o Evangelho, com a sua 
espiritualidade e o seu sentido do Divino. 

A imagem de Cristo apontará, para a 
consciência dos legisladores, o divisor das duas 
correntes. "Não podereis servir a dois Senhores". E’ 
nesta Casa que se defende a causa dos pequenos e 
dos oprimidos. A criança, o enfermo, o ignorante, 
todos os que lutam por uma existência digna terão, 
nas ' leis que aqui se fizerem, a garantia da sua 
recuperação e do seu triunfo. 

A imagem de Cristo clamará: "Eu sou o 
caminho, a verdade e a vida". 

Não será possível ir ao encontro das 
verdadeiras e tão numerosas necessidades 
nacionais, se não se legislar à luz do Evangelho e 
com o espírito de caridade do Evangelho. 

Aposta nêste recinto, a imagem de Jesus não 
poderá ser considerada como motivo de divisão 
entre os brasileiros, nem como empecilho à liberdade 
de consciência. 

O Evangelho, mesmo quando o negarem, 
nunca será um óbice à fraternidade e à livre 
manifestação do pensamento. 

A imagem de Cristo será, antes, a afirmação 
da unidade nacional e a. expressão do sentimento da 
quase totalidade do povo brasileiro. 

Tão elevada é a doutrina do Evangelho, que a 
ninguém humilha, porque não é uma glorificação de 
partidos ou pessoas, mas a glorificação da própria 
humanidade. 

Quando, amanhã, ao levantarmos os olhos, 
depararmos a imagem do Crucificado os que cremos 
na sua Divindade haveremos de invocá-lo como o 
Filho de Deus feito homem. e lhe pediremos luzes e 
graças para que realizemos o mandato que Nação 
nos confiou. 

Os que Lhe negaram a auréola da Divindade, 
não Lhe poderão negar a grandeza da sua vida, a 
superioridade dos seus princípios, a fôrça invencível 
da sua bondade. 

Não lhe poderão negar, porque também sôbre 
eles hão de cair as bençãos e inspirações do Divino 
crucificado. 

Os braços da Cruz não se prendem dentro do 
recinto em que á apoem, porque, quando parecem 
limitados, distendem-se por tôda a terra, 
abrangendo. no seu amplexo tôda a humanidade. 

E' por essas razões, Sr. Presidente, que peço 
ao Senado sua aprovação à indicação que, 
glorificando a Jesus Cristo, mais engrandecerá esta. 
Casa. (Muito bem; muito bem. Palmas). 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA (*) (para 
encaminhar a votação): – Sr. Presidente, será um 
dia memorável no Seriado o da entronização da 
imagem do Crucificado. E um dia memorável porque 
implica para todos nós, uma grande 
responsabilidade. Tem um sinal sagrado a 
entronização do Cristo nesta Câmara Alta: 
representa, a aspiração de todo o povo brasileiro e 
também o seu desejo de que os nossos atos sejam 
todos pautados pela,doutrina daquele que disse: "Eu 
sou o caminho, a verdade e a vida". 

Nesta Casa, em que se elaboram as leis, 
estaremos na presença do maior de todos os 
legisladores e por Êle seremos julgados, como 
julgarmos os homens, como fizermos as nossas leis. 
E' por isso, Sr. Presidente, que êsse ato implica 
numa grande responsabilidade porque todos nós 
devemos retirar aquele fari- 

 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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saimo de que nos revestimos na vida pública 
para chegarmos aqui humilhados diante 
d'Aquele que sofreu a maior das humilhações, a 
de morrer na cruz, E fê-lo para libertar a 
humanidade da morte e nós todos, os cristãos, 
já nos libertamos. dela. 

O SR. CÍCERO DE VASCONCELOS: – 
Muito bem. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – E' neste 
sentido, de inspirar os homens aqui presentes, 
de julgar todos os atos da vida pública, diante 
do mais, alto princípio de justiça, que vamos 
entronizar a imagem do Divino Mestre. 

Sr. Presidente, um grande pregador 
beneditino D. Columbo Marmilon disse que 
Deus vê os homens através do Cristo e que, 
vendo-os assim, se compadece de tôda a 
humanidade. 

A presença do Crucificado, nesta Casa, 
será sempre um motivo de esperança para todo 
o povo brasileiro que tem fé e acredita que uma 
verdadeira democracia inspirada nos mais 
puros princípios cristãos, uma democracia 
vivamente cristã, e não farisaicamente cristã, 
salvará o Brasil dessa nebulosa que nos 
ameaça, dessa. hora crepuscular que é motivo 
de angústia e de aflição para toda a 
humanidade. (Muito bem; muito bem. Palmas) . 

O SR. APOLONIO SALES (para 
encaminhar a votação): – Sr. Presidente, pedi 
a palavra para justificar oralmente meu voto à 
indicação do nobre Senador Andrade Ramos 
que, com o apoiamento da maioria dos Srs. 
Senadores, propõe se coloque, em lugar de 
destaque nêste recinto, a imagem de Cristo 
Crucificado. 

Devo dizer a V. Ex.ª que será asse o voto 
que emitirei com a maior emoção da minha 
vida. Vou concorrer para que, Sr. Presidente, 
de agora em diante, com a presença simbólica 
de Cristo nêste recinto, nós, Senadores, 
possamos nortear nossos atos e nossas 
intenções sob a inspiração de algo mais 
elevado do que as coisas terrenas. 

Sr. Presidente, sabemos que na França, 
hoje tão agitada por profundas dissenções 
entre partidos e pessoas, de quando em 
quando se fazem semanas chamadas de 
"semanas católicas". Nestas, são estudadas as 
dificuldades de ordem social e de ordem moral 
que sacodem o mundo e, particularmente a 
pátria de Jeane D'Arc. 

Pois bem, Sr. Presidente, numa dessas 
últimas semanas católicas da França, dizia alguém 
que aquêle País, com tão elevada iniciativa, tinha 
como finalidade principal trazer algo de mais 
profundo, algo de mais significativo, para o 
pensamento dos francêses na solução de seus 
males. 

E alguem mesmo chegou a dizer que, na 
concepção da democracia cristã, era preciso cuidar 
do provimento "maior de alma" no conteúdo 
legislativo dos povos. 

Parece que a imagem de Cristo no Senado 
há de trazer, para todos nós "um pouco mais de 
alma" e que, nos eleve para Deus, e nos faça 
pensar com mais piedade nos homens de nosso 
País, com mais acêrto na solução que temos de dar 
aos seus problemas. 

E' por.isso, Sr. Presidente que darei o meu 
voto com tôda a emoção, para que se coloque, em 
lugar de destaque, no recinto do Senado, a imagem 
de Cristo Crucificado. 

Era o que tinha a dizei. (Muito bem; muito 
bem. Palmas). 

O SR. PRESIDENTE: – Vai se proceder à 
votação. 

Há diferentes proposições na indicação do Sr. 
Senador Andrade Ramos e outros. Vou, por êsse 
motivo, desmembrá-las. 

 
Primeira: 
"Seja entronizada, na Sala das Sessões do 

Senado Federal, no alto e visível do recinto, a imagem 
de Jesus Crucificado, nosso Divino Mestre". 

Os Senhores que a aprovam, queiram 
conservar-se sentados. (Pausa). 

Aprovada. 
 
Segunda: 
"Que o ato seja realizado em sessão 

extraordinária, com tôda a solenidade oficial". 
Os Senhores que a aprovam queiram 

conservar-se sentados. (Pausa). 
Aprovada.  
 
Terceira: 
"Que o Senado possa aceitar a oferta de uma 

imagem apropriada. ao local, por um ou mais 
Senadores signatários desta indicação, por qualquer 
cubra instituição ou particular que o deseje fazer". 

Os Senhores que a aprovam, queiram 
permanecer sentados. (Pausa). 

Aprovada. 
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E' aprovada a seguinte: 
 

INDICAÇÃO 
 

Nº 7, de 1947 
 
Indicamos que a Mesa do Senado se digne 

providenciar, após a aprovação da Casa: 
a) seja entronizado na sala das sessões do 

Senado Federal, no alto e visível do recinto, a 
Imagem de Jesus Crucificado, nosso Divino Mestre. 

b) que o ato seja , realizado em sessão 
extraordinária, com tôda solenidade oficial. 

c) que o Senado possa aceitar a oferta de uma 
imagem apropriada ao local, por um ou mais 
senadores signatários desta indicação, por qualquer 
outra instituição ou particular que o deseje fazer. 

(Palmas prolongadas.) 
Discussão única da proposição nº 21, de 1947, 

que cria, nas Faculdades Federais de Medicina, a 
cadeira de Tisiologia. (Com pareceres ns. 87, 353 e 
359, das Comissões de Educação e Cultura, de 
Constituição e Justiça e de Finanças, o primeiro com 
voto em separado e emenda do Senador Augusto 
Meira; o segundo favorável à proposição sem a 
emenda, e o terceiro também favorável, mas 
apresentando emendas.) 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA (*): – Sr. 
Presidente, a criação da cadeira de Tisiologia, nas 
Faculdades de Medicina do Brasil, é uma 
necessidade inadiável. 

Como já tive, .ocasião de afirmar nesta Casa, 
o problema da tuberculose, bastante complexo, 
envolvendo os aspectos econômico, social, e 
técnico, sòmente poderá ser resolvido quando 
dispusermos de técnicos em número suficiente e de 
formação profissional adequada. 

Verificamos, em algumas cidades, que os 
sanatórios não podem funcionar porque não 
possuem médicos especializados nem técnicos 
suficientes. 

Êste simples argumento, Sr. Presidente, é 
 bastante para que o Senado 
 
__________________ 
(*) Não foi revisto pelo orador. 

aprove a criação da cadeira de Tisiologia. (Muito 
bem.) 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO (*) (pela 
ordem): – Sr. Presidente, segundo consta da 
ordem do dia, o projeto foi emendado pela 
Comissão de Finanças. As emendas são relativas 
ao quadro dos funcionários e respectivos 
vencimentos. 

As emendas ns. 1 e 2, são relativas ao 
quadro do pessoal – enfermeiros, escriturários e 
arquivista. 

Além disso, há uma emenda, apresentada 
pelo Senador Augusto Meira, que foi rejeitada na 
Comissão de Constituição e Justiça. 

Assim, anunciando V. Ex.a a votação do 
projeto, peço-lhe Sr. Presidente, esclarecer que êle 
é votado sem prejuízo das emendas, por isso que 
não foram votadas. Ou, então, V. Excelência 
poderia inverter a ordem. Uma vez que as duas 
emendas são da Comissão de Finanças – e, 
realmente, contra elas nada há a dizer, porque se 
trata de alteração no quadro, ou seja modificação 
técnica na proposição – V. Ex.ª poderia submeter 
essas emendas à votação, antes da proposição. 

O SR. PRESIDENTE: – Perfeitamente. 
Quanto à emenda do Senador Augusto 

Meira, S. Ex.a não a renovou em plenário. 
Portanto, está, ipso facto, abolida e não entra em 
apreciação. 

Vai-se proceder à leitura do artigo e da 
emenda, a fim de que o Senado dêles tome 
conhecimento, submetendo a votos, em primeiro 
lugar; a emenda. 

O art. 1º está assim redigido: 
"Fica criada nas Faculdades Federais de 

Medicina a cadeira de Tisiologia." 
Não há emendas ao artigo. Os Senhores 

Senadores que o aprovam, queiram permanecer 
sentados (Pausa.) 

Aprovado. 
Art. 2º: 
"Será a seguinte a lotação de cada uma das 

cadeiras instaladas no ano de 1947: 
 

__________________ 
(*) Não foi revisto pelo orador. 
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Pessoal: 
 
  Cr$ 
 Professor, padrão M. 54.000,00 
3 Assistentes, padrão H ................... 70.200,00 
1 Radiologista, pad. H....................... 23.400,00 
1 Tisiocirurgião, pad. H .................... 23.400,00 
1 Laboratorista, pad. H ..................... 23.400,00 
4 Enfermeiras, pad. G ...................... 76.800,00 
2 Escriturários, pad. G ...................... 38.400,00 
1 Arquivista, padrão G ...................... 19.200,00 
1 Técnico de raio X, padrão F .......... 16.800,00 
1 Técnico de laboratório, padrão F .. 16.800,00 
4 Atendentes, padrão E ....................   60.000,00 

  422.400,00 
 

E’a seguinte a emenda: 
 

Nº 1 
 

Ao artigo 2º 
Onde se diz: 

 Cr$ 
4 Enfermeiros, padrão “G” ................ 76.800,00 
2 Escriturários, padrão “G’................ 38.400,00 

 

1 Arquivista, padrão “G” ...................   19.200,00 
   
 Total .............................................. 422.400,00 
   
 Diga-se, respectivamente: 
   
  Cr$ 
4 Enfermeiros, padrão “G” ................ 79.200,00 
2 Escriturário, padrão “G” ................. 39.600,00 
1 Arquivista, padrão “G” ...................   19.200,00 

 Total .............................................. 426.600,00 
 

Como se trata de emenda substitutiva, vou 
submetê-la a votos, em primeiro lugar. 

Os Senhores que aprovam a emenda da 
Comissão de Finanças, queiram permanecer 
sentados. (Pausa) 

Fica, portanto, prejudicada a parte 
correspondente do projeto. 

Está aprovada. 

 
O SR. PRESIDENTE: – O art. 3º está assim redigido: 
Art. 3º A dotação para material de instalação será discriminada: 

 
 Material Cr$ Cr$ 
    
a) Serviço de Radiologia ..................................................................................... 25.000,00  
b) Serviço de Cirurgia e Tuberculose .................................................................. 10.000,00  
c) Medicamentos ................................................................................................. 20.000,00  
d) Serviço de Secretaria ......................................................................................       5.000,00  
 Soma ...............................................................................................................     60.000,00     60.000,00 
 Total .......................................................................................................................................   482.400,00 
 

E’ a seguinte a emenda ao artigo 3º. 
Onde se lê: 

 
 Cr$ 
Total ..................................................... 482.400,00 

 
Leia-se: 
 

 Cr$ 
Total ..................................................... 486.600,00 

 

Os Senhores que aprovam a emenda, queiram 
permanecer sentados (Pausa) 

Aprovada. 
Fica portanto, prejudicada a parte 

correspondente da proposição. 
Art. 4º 
“Revogam-se as disposições em em 

contrário.” 

 
Juntamente com as emendas, fica aprovada a seguinte: 
 

PROPOSIÇÃO 
 

Nº 21, de 1947 
 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Fica criada nas Faculdades Federais de Medicina a cadeira de Tisiologia. 
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Art. 2º Será a seguinte a lotação de cada uma das cadeiras instaladas no ano de 1947: 
 
Pessoal 

 
  Cr$ Cr$ 
 Professor, padrão M ...................................................................................... 54.000,00  

3 Assistentes padrão H ..................................................................................... 70.200,00  
1 Radiologista padrão H ................................................................................... 23.400,00  
1 Tisiocirurgião H .............................................................................................. 23.400,00  
1 Laboratorista padrão G .................................................................................. 23.400,00  
4 Enfermeiros padrão G .................................................................................... 76.800,00  
2 Escriturários padrão G ................................................................................... 38.400,00  
1 Arquivista padrão G ....................................................................................... 19.200,00  
1 Técnico de raio X padrão F ............................................................................ 16.800,00  
1 Técnico de laboratório padrão F .................................................................... 16.800,00  
4 Atendentes padrão E .....................................................................................      60.000,00  

     422.400,00 422.400,00 
 

Art. 3º A dotação material de instalação será discriminada: 
 
Material 
 

  Cr$ Cr$ 
a) Serviço de Radiologia .................................................................................... 25.000,00  
b) Serviço de Cirurgia e Tuberculose ................................................................ 10.000,00  
c) Medicamentos ............................................................................................... 20.000,00  
d) Serviço de Secretaria ....................................................................................        5.000,00 __________ 

 Soma ..............................................................................................................  60.000,00     60.000,00 
 Total .......................................................................................................................................   482.400,00 

 
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário. 
A matéria vai à Comissão de Redação de Leis. 
 
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO (pela 

ordem): – Sr. Presidente, pediria à Mesa que 
estudasse o seguinte aspecto da questão. 

A proposição, vinda da Câmara dos 
Deputados, sofreu, no Senado, há pouco, duas 
alterações. Entretanto, essas emendas são relativas 
a simples engano sôbre o montante dos vencimentos 
dos funcionários do Padrão “G”. A Comissão de 
Finanças observou que êsses vencimentos do 
Padrão “G” foram calculados na base de mil e 
seiscentos cruzeiros, em lugar de mil seiscentos e 
cinqüenta, conforme prescreve a lei nº 284, de 28 de 
outubro de 1946, modificada pelo Decreto-lei nº 
8.512, de 31 de dezembro de 1945. 

Não esclarece a Comissão de quem foi o 
engano: se do projeto originário da Câmara, se êrro 
de revisão. 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Como tive 
ocasião de verificar, o engano é da proposição da 
Câmara. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Em 
face, Sr. Presidente, da deformação formação 
prestada pelo nobre Sena- 
 

dor, Sr. Atti l io Vivacqua, de que o engano é 
da proposição originária da Câmara dos 
Deputados, fica sem objetivo a minha 
questão de ordem. Uma vez aprovadas 
ambas as emendas, a proposição terá que 
voltar à Câmara dos Deputados. 

O SR. ATTILLIO VIVACQUA: – Tendo 
examinado o assunto, parece-me – repito – 
que a incorreção consta do têxto enviado 
pela Câmara. Com permissão do nobre 
orador, lembraria ao Sr. Presidente 
procedesse à devida conferência. Assim, 
evitaríamos a volta da matéria à outra Casa 
do Congresso. Talvez a Comissão de 
Redação pudesse corrigi-la. E’ apenas um 
escrúpulo pessoal.  

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Sr. 
Presidente, diante do novo esclarecimento, 
do Sr. Senador Atti l io Vivacqua e da 
sugestão de S. Ex.ª de que a Mesa proceda 
à conferência do texto, a fim de sanar algum 
engano, proporia que a Comissão de 
Redação fizesse a conferência.  

 



– 471 – 
 

O SR. PRESIDENTE: – O Regimento não 
distingue. Uma vez verificada modificação em 
qualquer proposição, deve a mesma voltar ao exame 
dos Srs. Deputados. 

Evidentemente, houve, no caso, uma mudança. 
O equívoco não ocorreu no Senado; talvez se tivesse 
verificado na Câmara, que, portanto, deve ter 
oportunidade de reconhecer seu equívoco. O 
Regimento dispõe que a preposição voltará à 
Câmara, depois de emendada pelo Senado. 

Quanto à emenda nº 3, já foi aprovada. 
Tratando-se, de emenda aditiva não há necessidade 
de ser reconsiderada pelo plenário. 

Está esgotada a matéria da ordem do dia. 
O SR. CARLOS SABOYA (para explicação 

pessoal): – Sr. Presidente, verifiquei, no "Diário do 
Congresso Nacional", que o discurso por mim ontem 
pronunciado nesta Casa, a respeito do rompimento 
das relações diplomáticas com a Rússia, se encon- 
 

tra completamente truncado, com êrros que alteram 
completamente o significado do meu pensamento. 

Já me entendi com a Diretoria de Taquigrafia 
que me informou tratar-se de êrros tipográficos. 
Espero se faça nova publicação com as retificações 
necessárias. 

O SR. PRESIDENTE: – V. Ex.ª será atendido. 
Nada mais havendo a tratar, vou  

encerrar a sessão, designando para a de amanhã a 
seguinte: 

 
ORDEM DO DIA 

 
Discussão única do requerimento nº 163, de 

1947, solicitando que, ouvido o Senado, a Mesa envie 
um telegrama de congratulações com o Govêrno do 
Chile pela suspensão das relações diplomáticas 
daquêle País com a U. R. S. S. 

Levanta-se a sessão às dezessete horas. 
 



150ª SESSÃO, EM .23 DE OUTUBRO DE 1947 
 

PRESIDÊNCIA DOS SENHORES NEREU RAMOS, PRESIDENTE; E MELLO VIANNA, VICE-PRESIDENTE 
 

Às 14 horas compareceram os Srs. Senadores: 
Azevedo Ribeiro. 
Waldemar Pedrosa. 
Augusto Meira. 
José Neiva. 
Joaquim Pires. 
Mathias Olympio. 
Ribeiro Gonçalves. 
Plinio Pompeu. 
Fernandes Tavora. 
Georgino Avelino. 
Vergnaud Wanderley. 
Novaes Filho. 
Etelvino Lins. 
Cícero de Vasconcelos. 
Góes Monteiro. 
Maynard Gomes, 
Aloysio de Carvalho. 
Pereira Moacyr. 
Henrique de Novaes. 
Santos Neves. 
Sá Tinoco. 
Hamilton Nogueira. 
Andrade Ramos. 
Mello Vianna. 
Bernandes Filho. 
Euclydes Vieira. 
João Villasbôas. 
Filinto Müller. 
Flavio Guimarães. 
Arthur Santos. 
Ivo d'Aquino. 
Francisco Gallotti. 
Lucio Corrêa. 
Ernesto Dornelles, 
Salgado Filho. 
Camilo Mercio. 
Synval Coutinho. 
Adalberto Ribeiro (38). 
O SR. PRESIDENTE: – Acham-se presentes 

38 Srs. Senadores. Havendo número, legal está 
aberta a sessão. Vai-se proceder à leitura da ata. 

O Sr. 2º Secretario procede à leitura da ata da 
sessão anterior, 

que, posta em discussão, é sem debate aprovada. 
O Sr. 1º Secretario lê o seguinte. 
 

EXPEDIENTE 
 
Mensagem do Sr. Presidente da República: 
Nº 123, de 1947, devolvendo autógrafos da 

proposição nº 72, de 1947, já sancionada, que 
autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da 
Viação, o crédito suplementar de Cr$ 12.000.000,00 
para atender às obras do Departamento Nacional de 
Obras e Saneamentos, na Baixada Fluminense. – Ao 
arquivo. 

OFÍCIOS 
 
Do Sr. Ministro da Viação, agradecendo a 

comunicação de haver sido enviado à sanção a 
proposição nº 72 de 1947. – Inteirado.' 

Do Sr. Presidente da Assembléia Constituinte 
do Rio Grande do Norte, trazendo ao conhecimento 
do Senado as expressões congratulatórias da 
unanimidade dos constituintes de 1947, pelo inicio 
das comemorações do transcurso êste ano, da 
"Semana da Criança" e da 1ª Jornada de Puericultura 
e Pediatria, e solicitando lhes sejam facultadas as 
devidas facilidades na obtenção de créditos e auxílios 
que possibilitem ao Rio Grande do Norte trabalhar 
com o Brasil na defesa da Maternidade e da Infância. 
– Inteirado. 

Do Secretário Geral da União Nacional dos 
Estudantes, comunicando a resolução do X 
Congresso Nacional dos Estudantes, recentemente 
realizado nesta Capital, e que manifestou, em nome 
dos estudantes brasileiros, sua irrestrita solidariedade 
ao projeto que cria o Território de Maracajú. – 
Inteirado. 

Do Sr. 1º Secretário da Câmara dos 
Deputados, encaminhando autógrafos da proposição 
nº 91, já san- 
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cionada, que dispõe sôbre o Ministério Público do 
Distrito Federal e Territórios. – Ao Arquivo. 

Do Presidente do Partido de Representação 
Popular, Sr. Plínio Salgado, hipotecando 
solidariedade ao ato do Govêrno que declarou 
rompidas as relações diplomáticas com a Rússia. – 
Inteirado. 

Abaixo Assinado: 
De Lyseppo José Rodrigues e outros, 

carteiros da Diretoria Regional dos Correios e 
Telégrafos do Rio Grande do Sul, solicitando 
melhoria de situação. – Inteirado. 

Telegramas: 
Do Sr. Presidente da Assembléia Legislativa 

do Amazonas, hipotecando solidariedade ao Sr. 
Presidente da República, pelo rompimento das 
relações com a Rússia. – Inteirado. 

Do Presidente do Aeroclube do Brasil, 
agradecendo, em nome de todos os aviadores civis 
brasileiros, a lei que instituiu o selo comemorativo 
da Semana da Asa, o que muito concorreu para a 
instalação e manutenção da Caixa de 
Beneficiência. – Inteirado. 

Do Presidente do Instituto Histórico, 
convidando os srs. membros do Senado para 
assistirem à sessão comemorativa do centésimo 
nono aniversário de sua fundação. – Inteirado. Em 
21 de outubro de 1947. 

Aviso nº 423 – S. C. 239.497-47. 
Exmo. Sr. 1º Secretário do Senado Federal: 
Em referência ao ofício nº 352, de 29 de 

agôsto último tenho a honra de transmitir a V. Ex.ª, 
por cópia, os esclarecimentos prestados pelo 
Instituto Nacional do Pinho sôbre a exportação de 
laminados e compensados. 

Reitero a V. Ex.ª os protestos da minha alta 
estima e mais distinta consideração. – José Vieira 
Machado. 

Instituto Nacional do Pinho – 3.003 – 
50.479-47 – Rio de Janeiro, D.F. – Em 7 de outubro 
de 1947. 

Senhor Ministro: 
Tenho a honra de prestar a Vossa 

Excelência os esclarecimentos solicitados no oficio 
nº 526, de 11 do mês findo, relativos à exportação 
de laminados e compensados. 

2. Como já tive oportunidade de salientar, em 
exposições anteriores ao titular desta Pasta, constitui 
motivo de atenção constante desta autarquia 
 

o assunto objeto do processo anexo, em que a 
Comissão de Agricultura, Indústria e Comércio do 
Senado Federal indaga se ainda perduram os motivos 
que determinaram a limitação das vendas, para o 
exterior, de madeiras compensadas e laminadas. 

3. Essa atenção se impõe diante da crise com 
que ora se desponta a indústria nacional de madeiras 
compensadas e laminadas em face do fechamento do 
mercado argentino, desde julho, e da interrupção das 
vendas para os países da área da libra esterlina. 

4. A origem de tal crise pode ser aliás atribuída, 
no que concerne à situação vigente, em relação às 
vendas para o mercado argentino, à proibição indistinta 
das exportações de madeiras do Brasil, de quaisquer 
espécies e para todos os destinos imposta pelo 
Decreto-lei nº 9.647, de 22 de agôsto do último ano. 

5. Atos posteriores, decorrentes do Decreto-lei 
nº 9.898, de 16-11-46, que submeteu as madeiras ao 
regime de licença prévia de exportação, atenuaram a 
medida radical adotada em agôsto, estabelecendo-se, 
a obrigatoriedade da manutenção de estoques nos 
portos de embarques para garantia do consumo 
interno. 

6. Cumpre-me assinalar, aqui, que esta 
autarquia pleiteou reiteradamente a extinção de 
restrições às vendas para o exterior, exceto para os 
tipos de madeiras consumidas no País em Iarga 
escala, e para a matéria-prima necessária à indústria 
estrangeira decorrente das fábricas nacionais de 
laminados e compensados. 

7. A situação legal ora vigente, no setor das 
exportações de madeiras do País, está definida na 
portaria número 224, de 9 de julho de 1947, do 
Ministério da Fazenda, mandada observar pelos 
órgãos executivos do Instituto, em resolução desta 
Presidência, nº 62, de 14 de junho de 1947, situação 
que pode ser assim resumida: 

a) proibição das exportações de toros e lâminas 
de pinho; 

b) limitação em 20% dos estoques existentes 
nos portos, ao fim de cada mês, das exportações dos 
tipos de madeiras de pinho de 3ª qualidade, 
usualmente consumidos no País; 

c) liberação completa das exportações de 
quaisquer outros tipos de madeiras, quer de pinho quer 
de outras essências florestais. 

8. Assim, não se acha em vigor, desde meados 
de junho do corrente ano, qualquer dispositivo  
da lei, ou norma administrativa dêste Instituto, 
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no sentido de limitar as vendas, para o exterior, de 
laminados, exceto os de pinho, e de compensados, 
fabricados de qualquer madeira. Os compensados 
inclusive de pinho e os laminados de cedro e de 
madeira dura, estão sendo exportados livremente, 
portanto. 

9. Quanto à restrição às saídas do pinho em 
bruto, ou toros, e de laminados de pinho, matérias 
primas essenciais à indústria estrangeira de 
compensados, concorrente da do Brasil, julga esta 
autarquia de tôda necessidade manté-lo em vigor, 
para que não se agrave, ainda mais, a situação da 
indústria nacional de madeiras compensadas. 

10. Êsses, os eclarecimentos que ora tenho 
a honra de prestar a Vossa Excelência, ao restituir 
a documentação junta a que foram anexadas as 
cópias dos atos legais referidos neste oficio. 

Aproveito a oportunidade para renovar a 
Vossa Excelência os protestos de minha elevada 
estima e distinta consideração. – Virgílio 
Gualberto, presidente. 

A sua Excelência o Senhor Doutor José 
Vieira Machado, Ministro de Estado dos Negócios 
da Fazenda. 

 
DECRETO-LEI Nº 9.898, DE 16 DE SETEMBRO 

DE 1947 
 
Autoriza o Ministro da Fazenda a sujeitar a 

exportação de couros e madeiras ao regime que 
julgar mais conveniente. 

O Presidente da República, usando da 
atribuição que lhe confere o artigo 180 da 
Constituição, 

Decreta: 
Art. 1º Fica o Ministro da Fazenda autorizado 

a, quando julgar conveniente, excluir couros e 
madeiras da proibição de exportação estabelecida 
pelo Decreto-lei nº 9.647, de 22 de agôsto de 1946, 
subordinando-os, por portaria, ao regime de 
licença prévia ou ao que mais se ajustar às 
peculiaridades dêsses produtos. 

Art. 2º Este Decreto-lei entrará em vigor na 
data de sua publicação. 

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

Rio de Janeiro, 16 de setembro de 1946, 
125º da Independência e 58º da República. – 
Eurico ,G. Dutra. – Gastão Vidigal 

Publicado no Diário Oficial nº 213, de 17 de 
setembro de 1946. Fls. 13.007. 

REQUISIÇÃO Nº 62 
 
O Presidente do Instituto Nacional do Pinho, no 

uso de suas atribuições, 
Considerando a necessidade de garantir o 

suprimento de madeira de pinho serrado ao mercado 
interno de PaÍs; 

Considerando que estabelece a portaria nº 224, 
de 9 de julho de 1947, do Ministre de Estado dos 
Negócios da Fazenda publicada no Diário Oficial de 
13 do corrente, 

Resolve: 
1º – Fica proibida a exportação de toros de. 

pinho e lâminas de pinho; 
2° – Fica limitada em 20% dos estoques 

existentes nos portos, no fim da cada mês, a 
exportação de madeira de pinho de 3ª qualidade, dos 
tipos e bitolas usualmente consumidos no PaÍs 
(tábuas de 1" x 9" e 1 x 12, vigotes) de 3 x 3 e 
pranchões de 3 x 9 e 3 x 12). 

Rio de Janeiro, 14 de junho de 1947. – Virgílio 
Gualberto, presidente. 

 
PORTARIA Nº 224 

 
O Ministro de Estado dos Negócios da 

Fazenda, usando das atribuições que lhe confere o 
art. 1º do Decreto-lei nº 9.898, de 16 de setembro de 
1946: 

Considerando que de acôrdo com os 
levantamentos procedidos pelo Instituto Nacional do 
Pinho, existem nos portos de embarque dos Estados 
do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, 
estoques de madeiras suficientes ao abastecimento 
normal do mercado interno:  

Considerando que a retenção necessária de 
madeira de pinho de 3ª qualidade, no volume de 80% 
dos estoques existentes nos portos vem sendo 
obrigatória para os. exportadores, exxi da portaria nº 
14 de 11 de agôsto de 1942, do Instituto Nacional do 
Pinho: 

Resolve: 
1º –- Excluir da proibição estabelecida pelo 

Decreto-lei nº 9.647, de 22 de agôsto de 1946, uma 
vez observada a legislação do Instituto Nacional do 
Pinho, ,a. exportação de madeiras excetuados os 
toros de pinho e as lâminas de pinho. 

2º – Limitar em 20% dos estoques existentes 
nos portos ao fim de cada mês, a exportação de pinho 
de 3ª qualidade dos tipos e bitolas usualmente 
consumidos no Pais. 

3º – Isentar da obrigatoriedade da  
licença exercida pela Carteira de Ex- 
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portação e Importação do Banco do Brasil S.A. a 
exportação dos tipos de madeira aludidos nos itens 1º 
e 2º. 

4º – O Instituto Nacional do Pinho, no uso das 
atribuições que lhe confere o Decreto-lei nº 4.213, de 
8 de outubro de 1942 – publicado no Diário Oficial de 
10-10-42, tomará as providências que couberem para 
perfeita execução dos dispositivos desta portaria. – 
Corrêa e Castro. 

 
DECRETO-LEI Nº 9.647 DE 22 DE AGÔSTO DE 

1946 
 
Proíbe a exportação de gêneros de primeira 

necessidade, couros e madeiras e dá outras 
providências. 

O Presidente da República, usando da 
atribuição que lhe confere o artigo 180 da 
Constituição, decreta: 

Art. 1º – Os Ministros de Estado dos Negócios 
da Agricultura e da Fazenda, dentro do mais breve 
prazo e pela forma que julgarem mais conveniente, 
promoverão inquéritos com o objetivo de verificar, 
com a maior exatidão o volume da produção e a 
estimativa de consumo dos gêneros de primeira 
necessidade e mandarão proceder ao levantamento 
dos respectivos estoques no território nacional. 

Art. 2º – Enquanto não ficarem concluídas as 
providências recomendadas pelo artigo primeiro fica 
proíbida a exportação dos gêneros de primeira 
necessidade. 

Art. 3º – O Ministro da Fazenda especificará em 
portaria, os produtos cuja exportação fica proíbida, 
nos têrmos do artigo segundo, podendo ampliá-la ou 
reduzí-Ia a qualquer tempo, desde que verificada a 
deficiência ou a real existência de sobras dos 
respectivos estoques. 

Art. 4º – Fica proíbida a exportação de couros e 
de madeiras em bruto ou compensadas. 

Art. 5º – Ao Ministro da Fazenda será dado 
conhecimento das circunstâncias especiais que possam 
determinar a conveniência de efetivar exportações 
destinadas à UNRRA ou ao cumprimento de acôrdos ou 
convênios internacionais podendo excepcionalmente 
autorizar a necessária licença, mediante prévia ciência 
ao Presidente da República. 

Art. 6º – Êste Decreto-lei entrará em vigor na 
data de sua publicação. 

Art.7º – Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Rio de Janeiro, 22 de agôsto de 1946, 125º da 
Independência e 58º da República. – Eurico Gaspar 
Dutra – Gastão Vidigal – Neto Campelo Júnior. 

Aviso nº 1.105-6 – Em 20 de outubro de 1947. 
Exmo. Sr. Primeiro Secretário do Senado 

Federal. 
Acuso o recebimento do ofício número 

41-C-47, de 15 do corrente mês, com o qual V. Ex.ª 
enviou a proposição nº 145 e o projeto 66-A, ambos 
de praças e funcionários públicos de 1947, sôbre a 
contagem pelo dobro do tempo de serviço prestado 
por oficiais e as conveniências de ser ouvido êste 
Ministério a respeito. 

2. Em resposta, tenho a honra de enviar-lhe as 
seguintes informações: 

a) Não há inconveniente, para o Exército, em 
ser feita tal concessão, mas é aconselhavel imprimir 
pequena modificação na redação, embora a da 
proposição já seja mais genérica que a do projeto. 

b) Surgiro a seguinte redação referente ao art. 
1º: 

O tempo de serviço prestado à Expedição 
Roncador-Xingu por oficiais praças e funcionários 
públicos deve ser computado, para todos os efeitos, 
como se efetivos estivessem em suas funções 
normais, exceto para a inatividade, quando êsse 
tempo será contado pelo dobro. 

3. Não seria justo computar-se pelo dobro, 
para, efeito de promoção, serviço que, embora 
relevante, é prestado em função diversa daquela 
em que o militar (ou funcionário) exerce 
normalmente. Parece que, com a nova redação do 
artigo 1º, os objetivos do projeto 66-A não deixarão 
de ser alcançados, pos isso que não se prejudicará 
os que estão prestando serviços na Expedição e 
dar-lhes-á vantagem especial para a inatividade. 

4. Sirvo-me da oportunidade para reafirmar a V. 
Ex.ª os meus protestos do mais elevado apreço. – 
General Edgard do Amaral, Secretário Geral do M. G., 
respondendo pelo expediente. 

O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do 
expediente. 

Tem a palavra o Senador Hamilton Nogueira 
orador inscrito. 
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O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Sr. 
Presidente, ainda ontem nesta Casa tivemos 
oportunidade de comentar os graves acontecimentos 
verificados em 21 do .corrente, quando as oficinas e a 
redação de um jornal foram depredadas sem que 
houvesse medida preestabelecida para evitar tais 
ocorrências que eram previstas. 

O SR. SALGADO FILHO: – V. Ex. dá licença 
para um aparte? (Assentimento do orador) Com 
grande menosprêso aos nossos patrícios ainda em 
Moscou, sujeitos às revanches que podem provocar 
tais manifestações, as quais positivamente não 
demonstram a grande civilização de nosso povo. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Agradeço a 
V. Ex.ª. 

Ora, Sr. Presidente, estranhamos a ausência 
da polícia, que continua a se fazer sentir. Quem 
percorre como eu, várias vezes, as ruas do centro da 
cidade vê inúmeros grupos de indivíduos conhecidos 
no Rio de Janeiro como provocadores profissionais, 
remanescentes do fascismo brasileiro, 
aproveitando-se dêsse momento de incerteza para 
afirmar a sua atividade totalitária. 

O SR. CAMILO MÉRCIO: – Como se não 
fôssem iguais aos comunistas nas suas violências. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Não há a 
menor diferença, porque não há nada mais parecido 
com o comunista do que o fascista. 

O SR. CAMILO MÉRCIO: – São perfeitamente 
iguais. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – É preciso 
que o Brasil não se esqueça de que êsses mesmos 
que andam pelas esquinas ostentando pretenso 
patriotismo são os mesmos que apontaram o roteiro 
dos nossos navios para serem afundados pelas 
fôrças totalitárias do nazi-fascismo. 

Êsses agrupamentos aí estão e continuam a 
comentar em voz alta a insultar os verdadeiros 
democratas. Ontem, repetiu-se um desacato a 
membros de uma Assembléia de representação 
popular. Durante várias horas seguidas a multidão se 
aglomerava às portas da Câmara Municipal desta 
cidade e, quando terminou a sessão e saíram os 
vereadores da União Democrática Nacional um dêles 
foi insultado por um grupo dêsses provocadores. Não 
fôsse a coragem dos vereadores da nossa bancada 
tendo à frente o Sr. Breno da Silveira, que 
enfrentaram a fôrça física dos adversários, a estas 
horas a Câmara Legislativa teria sofrido um 
 

achincalhe, com a responsabilidade, a complascência 
e a omissão da polícia desta cidade. 

Sr. Presidente, é preciso que a polícia apareça 
sempre com a sua autoridade, a fim de que, com a 
sua presença, sejam evitadas as desordens que 
vimos verificando meses a fio. De fato, quem quer que 
examine a causa de todos os distúrbios populares 
nesta cidade verificará que, de há dois anos para cá, 
com exclusão da ocorrência do Largo da Carioca – 
em que houve a provocação dos comunistas e cuja 
reação não se poderia impedir, a não ser nêsse 
momento, foi sempre a polícia com a sua presença ou 
sua omissão, a causadora de todos os distúrbios. 

Na noite do “quebra-quebra”, não fôra a 
presença do glorioso Exército Nacional, que impôs, 
com sua autoridade moral, a ordem e a disciplina 
nesta cidade, teriamos tido uma revolução. 

Diante de tão graves acontecimentos – porque 
o que se verificou ontem, na Câmara dos Vereadores, 
poderá, se repetir no Senado Federal ou na Câmara 
dos Deputados, – qualquer dos representantes do 
povo está, sujeito a sofrer êsses vexames. A polícia já 
não pode mais garantir nem a vida dos cidadãos 
desta cidade. A propósito quero dizer, a V. Ex.ª Sr. 
Presidente, que os médicos do Rio de Janeiro estão 
resolvidos, doravante a andar armados, porque não 
podem atender chamados à noite, tal o número de 
atentados e agressões. Por tôda parte a polícia está 
ausente e só, como ocorreu na Esplanada do Castelo, 
está presente para provocar desordens. 

Diante dêsses acontecimentos, a bancada 
udenista da Câmara dos Vereadores examinou o 
caso e publicou o seguinte manifesto ao povo do 
Distrito Federal: 

“A bancada da U. D. N. na Câmara do Distrito 
Federal, reunida para examinar a situação criada 
pelas agitações de rua nas últimas horas, 
notadamente as provocações de que vêm sendo 
objeto a referida Câmara deliberou: 

1º) Reiterar a sua posição, que é a do seu 
Partido, já definida no plenário da Câmara, de apôio  à 
atitude do Govêrno, no rompimento de relações 
diplomáticas com o govêrno russo. 

2º) Repelir enèrgicamente as provocações 
que visam desmoralisar a Câmara do Distrito 
Federal. 
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3º Censurar a atitude das autoridades que não 
só permitem, como, por sua complacência e 
“neutralidade”, estimulam manejos que a pretexto de 
manifestar ilegível pelo ato do Govêrno, buscam 
intimidar a população com arruaças incompatíveis 
com a gravidade do momento. 

Os vereadores da U. D. N. pedem a população 
que contribua para a manutenção da ordem e reforce 
esta declaração dos seus representantes, a fim de 
inutilizar as manobras intentadas por elementos 
irresponsáveis, mostrando-se assim à altura da 
tradição de dignidade e civismo desta cidade”. 

Sr. Presidente, o mesmo apêlo ao povo, no 
sentido de contribuir para manutenção da ordem, 
fazemos às autoridades encarregadas de garantí-la, 
sobretudo amanhã. 

Anuncia-se uma parada trabalhista de apôio ao 
Govêrno. 

Nada mais justo, nem mais louvável que os 
trabalhadores, num gesto de solidariedade, se 
coloquem ao seu lado; nesta hora em que a honra 
nacional permanece de pé em virtude do rompimento 
a que nos levaram ar agressões sofridas do govêrno 
soviético. 

Ora, Sr. Presidente a experiência, a dolorosa 
experiência, já nos tem demonstrado que  
manifestações dessa natureza acabam sempre em 
depredações e que as desordens que se sucedem, 
são prèviamente organizadas. 

Não digo que os trabalhadores pretendam agir 
dêsse modo. Acredito, tenho mesmo a certeza de que 
os impulsione o mais nobre ideal e objetivo. Mas os 
provocadores, Sr. Presidente, irão fazer parte da 
mesma. 

É preciso, pois, que as autoridades estejam de 
sobreaviso, para que os maus elementos, que sempre 
surgem nesses momentos, não transformem u’a 
manifestação cívica em ambiente de depredação e 
desordem. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – V. Ex.ª 
permite um aparte? 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Com todo o 
prazer. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Bastava o 
fato do rompimento de nossas relações com a Rússia, 
naquele dia, para as autoridades estarem na obrigação 
de garantir a “Tribuna Popular e todos os elementos que 
pudessem ser suspeitados de comunistas.  
As autoridades tinham a obrigação de tudo prever, a 
 

não ser que houvessem organizado o episódio que 
deviam prevenir. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – 
Perfeitamente. 

Enfim, Sr. Presidente, e por fim, faça um apêlo 
a. S. Ex.ª o Sr. Ministro da Justiça, a êsse Ministro 
ausente, para que apareça, pela primeira vez, como 
Ministro da Justiça, como Ministro que defende a 
ordem, não a ordem policial, a violência, a truculência, 
mas aquela que repousa no respeito aos princípios 
morais e espirituais que devem reger uma democracia 
como a nossa. 

E’ preciso que S. Ex.ª esteja presente, 
abandonando por um instante o farisaismo que o faz, 
de um lado, assumir a paternidade dessa chamada 
“Lei de Segurança”, uma ignomínia para o nosso 
regime, e, de outro colocar-se à frente do movimento 
de violência que é a cassação de mandatos, ao 
mesmo tempo que sorri, alisa, corteja, estende a mão 
e faz acôrdos com êsses mesmos a quem quer tirar o 
mandato. 

É o apelo que faço a S. Ex.ª, para que seja pela 
primeira vez Ministro da Justiça, e venha restabelecer 
a ordem nesta cidade tão abandonada. (Muito bem; 
muito bem. Palmas). 

O SR. IVO D’AQUINO: – Senhor Presidente, 
também eu não poderia concordar com o desacato e 
as manifestações de desagrado feitas a vários 
vereadores, na ocasião em que se retiravam do 
edifício onde funciona a Câmara Municipal. 

Realmente, os representantes do povo nos 
corpos legislativos, gosam da inviolabilidade da 
palavra e do voto que a lei e a própria Constituição 
lhes asseguram. Assim devem ser considerados e 
respeitados. 

Sinto-me a vontade para fazer esta declaração, 
porque cumpre-me lembrar aqui – quando funcionava 
a Assembléia Nacional Constituinte, vários senadores 
e deputados que naquela ocasião haviam votado a 
respeito da validade jurídica da Constituição de 1937, 
foram não apenas insultados e vaiados, mas quasi 
agredidos por um número de populares, entre os 
quais visívelmente, se percebiam as vozes, a 
orientação e o braço daqueles que hoje clamam pelo 
resguardo do direito que a nós não queriam 
reconhecer. 

V. Ex.ª Sr. Presidente, melhor do que ninguém, 
deve estar recordado deste episódio. Como líder,  
que era, do Partido Social Democrático, ao sair da 
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Assembléia Constituinte, acompanhado de outros 
representantes, escapou naquela ocasião de ser 
agredido fisicamente. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Sinal da 
insegurança reinante na Capital da República desde 
aquela ocasião. 

O SR. IVO D’AQUINO: – A Assembléia Nacional 
Constituinte, um dia depois dêsse acontecimento, 
manifestou sua repulsa e seu desagravo aos acintes e 
insultos recebidos pelos seus membros. Infelizmente, 
não foi manifestação unânime, porque houve 
representantes, na mesma Assembléia que votaram 
contra, por entenderem que os elementos populares 
haviam usado do legítimo direito de vaiar, constranger e 
quase agredir fisicamente os representantes do povo. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Para evitar 
qualquer dúvida, peço a V. Ex.ª. esclarecer que não 
foram os representantes da União Democrática 
Nacional os que votaram contra essa atitude. Todos 
estávamos lá e apoiamos o gesto da Assembléa 
Nacional Constituinte. 

O SR. IVO D’AQUINO: – Não estou 
contestando êsse fato... 

O SR HAMILTON NOGUEIRA: – Mas pode 
haver a interpretação duvidosa e é conveniente 
esclarecer. 

O SR. IVO D’AQUINO: – ...estou apenas 
dizendo que a manifestação não foi unâmime; estou 
registrando um acontecimento. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – E nós 
esclarecendo. 

O SR. IVO D’AQUINO: – Ora, Senhor Presidente, 
se naquela ocasião, quando estávamos em causa, 
reprovamos e nos indignamos contra o que aconteceu, 
pelas mesmas razões, com os mesmos argumentos, não 
podemos deixar de nos insurgir contra o constrangimento 
sofrido pelos Srs. vereadores do Distrito Federal, 
desrespeitados e quase agredidos à saída do recinto 
onde funciona a Câmara Municipal. 

Os fatos se repetem. Por isso, é sempre de 
bom aviso estarmos em paz com a nossa 
consciência, fazendo justiça aos outros... 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – E’ preciso 
saber, para prever, a fim de prover. 

O SR. IVO D’AQUINO: – ...para podermos 
exigir, mais tarde, que façam justiça a nós mesmos. 

Eram as palavras que tinha a dizer. (Muito bem; 
muito bem. Palmas). 

O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Peço a palavra. 
O SR. PRESIDENTE: – Atenderei 

oportunamente ao nobre Senador. Está  
inscrito o Senador Azevedo Ribeiro, a quem dou a 
palavra. 

O SR. AZEVEDO RIBEIRO (lê seguinte 
discurso): – Sr. Presidente, Srs. Senadores, os 
governos dos países da civilização avançada 
preocupam-se, cada vez mais, em resolver o 
problema alimentar dos seus povos. 

Essa cogitação deriva do fato que se torna,  
dia a dia, mais evidente de que uma  
alimentação adequada é fator decisivo na conquista 
de uma saúde equilibrada, de maior vitalidade  
e, lògicamente, de um trabalho mais  
produtivo. 

Estudos científicos provam, em conclusões 
categóricas, a veracidade dessa afirmativa. 

A proteína, contida sobretudo na carne, no leite 
e nos ovos, os hidratos de carbono dos cereais; as 
diversas vitaminas e determinados sais minerais 
existentes em certos vegetais, próprios à 
alimentação, representam elementos indispensáveis 
ao homem para que possa crescer e viver resistindo 
às contínuas agressões do meio ambiente e escapar 
das malhas perigosas e traiçoeiras de tantas 
moléstias, de tantas dificiências orgânicas capazes de 
arrastá-lo para despenhadeiro dos deseqüilíbrios 
físicos e mentais. Foge das minhas cogitações tratar 
dessa questão nas suas minúcias. Desejo, apenas, 
salientar, que inquéritos alimentares realizados em 
vários pontos do Brasil, provaram que há deficiência 
alimentar de um modo geral e, em certos pontos 
insuficiência de alimentos como o leite e os ovos que, 
pelo seu imenso valor nutritivo e protetor, não podem 
deixar de figurar numa ração alimentar adequada. 

As maiores cidades brasileiras figuram na 
insuficiência referida, enfileirando-se entre elas a 
Capital do meu Estado. 

Nas cidades e nos campos de nosso País, em 
maior ou menor escala, a situação alimentar é 
semelhante. 

E, se porventura, a referência puder servir de 
consôlo, diremos que, nos países sul-americanos, o 
panorama é o mesmo. 

O problema da alimentação conveniente é de tal 
monta que até nos Estados Unidos da América do Norte, 
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onde o esforço para resolvê-lo tem sido notável, 
segundo o depoimento de um nutricionista ianque, 
“mais de quatro quintos das dietas na Califórnia não 
contém proporções ideais de alimentos essenciais à 
saúde. 

Na Europa, antes da guerra, bastará um 
exemplo, o da Inglaterra, onde existiam mais de 13 
milhões de pessoas mal alimentadas. 

Pela sua magnitude, o problema alimentar no 
Brasil deverá ser colocado no primeiro plano das nossas 
cogitações, num programa de realização imediata. 

Para iniciá-lo na Capital do Pará, onde está 
localizado um quinto da população do Estado, urge 
organizar granjas em tôrno da cidade. Granjas onde 
haja gado estabulado e criação de aves com 
produção suficiente de leite e de ovos; horticultura e 
fruticultura, garantindo o fornecimento regular de 
frutas e legumes. 

Sabemos quão importante em nutrição é o 
papel dêsses alimentos, ocorrendo a circunstância de 
estarem entre os alimentos que menos são 
consumidos pela população de Belém. É o que ficou 
provado num inquérito alimentar realizado há poucos 
anos e no qual tomei parte. 

As granjas cuja criação proponho, tanto 
poderão ficar localizadas nos arquipélagos próximos 
de Belém, aproveitando-se o transporte marítimo feito 
pelas embarcações à vela (mais econômico pela 
dispensa de combustível, como poderão ser 
instaladas ao longo da Estrada de Ferro de Bragança, 
que é via férrea que liga Belém à zona de população 
mais densa do Estado. De qualquer modo, devem 
fazer parte das primeiras iniciativas na realização do 
plano de valorização da amazônia. 

Não será possível valorizar a amazônia sem 
proporcionar à sua população a saúde e o vigor 
decorrentes de uma alimentação adequada. 

Bem pouco adiantará valorizar a terra sem 
principalmente valorizar o homem. 

Uma nutrição defeituosa, além de afetar a 
saúde e o bem estar social, compromete a própria 
raça, porque altera a compleição do indivíduo.  

O SR. SALGADO FILHO: – V. Ex.ª dá licença 
para um aparte? 

O SR. AZEVEDO RIBEIRO: – Com prazer. 
O SR. SALGADO FILHO: – Há exemplo, no 

Estado de V. Ex.ª, da eficiência de colônias agrícolas. O 
núcleo Inglês de Sousa, que teve grande desen- 
 

volvimento, foi dos maiores abastecedores da cidade 
de Belém. Além disso quando se criou a base aérea 
dessa cidade, foi instalada uma pequena granja, 
destinada a fornecer produtos agrícolas às praças ali 
sediadas, como fôra feito em outros Estados. É a 
colaboração que presto às considerações de Vossa 
Excelência. 

O SR. AZEVEDO RIBEIRO: – Agradeço o 
aparte e declaro que as granjas instaladas nos 
diversos Estados. E’ a colaboração que presto às rar 
a situação alimentar de seus habitantes. 

Nesta época em que a competição entre as 
nações e a concorrência entre os homens atingem um 
nível jamais alcançado, só poderão sobreviver e 
vencer os povos e os homens organicamente 
capazes de enfrentar a grande luta. 

O SR. FERNANDES TAVORA: – V. Ex.ª 
permite um aparte? 

O SR. AZEVEDO RIBEIRO: – Com muita 
satisfação. 

O SR. FERNANDES TAVORA: – No quadro da 
avitaminose geral do Brasil, a Bacia Amazônica figura 
como a de maior deficiência, não sòmente em matéria 
de vitaminas como, sobretudo, de sais de cloreto de 
sódio e fosfatos. Por conseguinte, trata-se de região 
onde se deve cuidar, primordialmente, da nutrição de 
seus habitantes, porque merecem, de fato, todo o 
cuidado alimentar, pois, do contrário, nunca 
produzirão trabalho aproveitável. 

O SR. AZEVEDO RIBEIRO: – Agradeço o 
aparte, que vem em apôio da minha tese. 

Eis porque, Sr. Presidente, passo às mãos de 
V. Ex.ª o projeto cuja justificação acabo de fazer 
(Muito bem; muito bem). 

Vem à Mesa, é lido e remetido às Comissões 
de Agricultura, Indústria e Comércio e de Finanças. 

 
PROJETO 

 
Nº 29, de 1947 

 
Autoriza o Poder Executivo a dispensar a 

quantia de Cr$ 5.000.000,00 destinada a instalações 
de granjas nas proximidades de Belém e das 
principais cidades do Pará. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º O Poder Executivo fica  

autorizado a dispender, através do 
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Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, a 
quantia de Cr$ 5.000.000,00 (cinco milhões de 
cruzeiros), destinada a instalações de granjas nas 
proximidades de Belém e das principais cidades do 
Estado do Pará. 

Art. 2º Para a efetivação dessa medida fica o 
Executivo autorizado a dispender a quantia de Cr$ 
5.000.000,00 (cinco milhões de cruzeiros), pela verba 
destinada ao Plano de Valorização da Amazônia. 

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

Sala das Sessões, em 23 de outubro de 1947. – 
Azevedo Ribeiro. – Augusto Meira. – Synval Coutinho. – 
Apolonio Sales. – Cícero de Vasconcelos. 

O SR. PRESIDENTE: – Estando o projeto 
devidamente apoiado, será enviado às respectivas 
Comissões. 

O SR. 1º SECRETÁRIO vai ler uma mensagem 
do Sr. Presidente da República. 

 
MENSAGEM 

 
Nº 124, de 1947 

 
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado 

Federal Dr. Nereu Ramos: 
Tenho a honra de acusar o recebimento do 

ofício nº 127, de ontem, em que V. Ex.ª comunica 
haver o Senado Federal aprovado um voto de 
irrestrita solidariedade ao ato do Govêrno que 
declarou o rompimento das relações diplomáticas 
entre o Brasil e a União das Repúblicas Socialistas 
Soviética (U. R. S. S.). 

Interpretando o Govêrno os sentimentos 
unânimes dos que amam nossa Pátria, gravemente 
ultrajada nas suas instituições fundamentais e em 
particular, nas Fôrças Armadas Nacionais, – foi-lhe uma 
grata satisfação verificar a unanimidade com que povo 
brasileiro repeliu os agravos à honra nacional. 

A presente manifestação do Senado Federal, 
representante e intérprete da Federação Brasileira, 
exprimiu, com excepcional significação, êsse 
sentimento comum a todos os brasileiros que ocorreram 
patriòticamente com a sua solidariedade ao Brasil. 

Externando, em meu nome, em nome do Poder 
Executivo e das Fôrças Armadas Nacional os 
agradecimentos devidos ao Senado Federal,  
ao eminente Presidente e aos Egrégios Se- 
 

nadores, que subscreveram a moção de 
solidariedade e a votaram, – aproveito o ensejo para 
significar a todo o meu respeitoso aprêço. 

Rio de Janeiro, em 23 de outubro de 1947. – 
EURICO GASPAR DUTRA. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o 
Senador Attilio Vivacqua. 

O SR. ATTILIO VIVACQUA (*): – Sr. 
Presidente, venho, em nome do meu Partido, 
associar-me aos protestos feitos desta tribuna contra 
o fatos ocorridos em relação a ilustres vereadores 
municipais. 

Esse pronunciamento é bem no sentido da 
vigilância democrática que nos cabe na preservação 
da instituições parlamentares. 

Sem dúvida, o momento nacional e as 
vibrações do espírito público podem concorrer para a 
quebra de serenidade nas manifestações populares. 
Por isto mesmo o nosso apêlo neste instante, é 
dirigido não sómente, à consciência cívica do povo 
brasileiro como também às autoridades para que, no 
cumprimento do dever, jamais possam ser 
consideradas como tendo consentido nos excessos. 
Ao contrário, meu desejo que possam sempre ser 
tidas como vigilantes na defesa das prerrogativas 
essenciais ao regime. 

Era o que tinha a dizei. (Muito bem; muito bem). 
O SR. PRESIDENTE: – Continua à hora do 

expediente. 
O SR. SALGADO FILHO (*): – Sr. Presidente, 

acabamos de ouvir referências a fatos que não podem 
em verdade, exaltar a nossa educação cívica, nem a 
nossa civilização. 

Às palavras dos ilustres oradores, junto as 
minhas, para condenar com veemência tais 
manifestações que, ao invés de elevarem o nosso 
patriotismo, rebaixam os costumes e educação do 
nosso povo. 

Ao lado dessas referências desagradáveis 
desejo, agora, pronunciar algumas palavras 
exaltando o povo brasileiro e suas glórias. E vêm 
muito a propósito, porque o dia de hoje – 23 de 
outubro – marca efeméride gloriosa para o  
Brasil, porque nesta data um dos seus ilustres  
filhos dava pública demonstração da nossa 
 
__________________ 
(*) Não foi revisto pelo orador. 
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capacidade técnica, resolvendo, com eficiência, o 
problema do vôo do mais pesado que o ar. 

Em 1906, nesta mesma data, Santos Dumont 
assombrava o mundo voando no aparelho com que a 
evolução dos tempos e posteriores 
aperfeiçoamentos, atingiu ao apromiramento que 
observamos na época atual. 

Diga-se – fazendo justiça ao nosso eminente 
patrício – que a evolução, os grandes progressos 
introduzidos no seu invento muito contribuiram para 
a sua morte prematura. Viu o que idealizara para o 
bem, transformado pelo homem para o mal. O avião, 
imaginado por êle para servir ao entrelaçamento, ao 
intercâmbio, ao conhecimento recíproco dos povos, 
em vez disso, passou a ser empregado na destruição 
de cidades e para a morte de seus semelhantes, 
circunstâncias que constrangiam a sua alma de 
cristão. 

Essa transformação, todavia, foi feita pelo 
homem e não pelo aparelho; e se a máquina tem 
servido para fazer correr sangue e arrazar cidades, não 
obstante proporciona aos povos, maior intercâmbio, 
melhor conhecimento, como êle o idealizara. 

O Sr. Getulio Vargas, incontestàvelmente, um 
dos grandes impulsionadores da aviação no Brasil, 
disse, de uma feita, que era essa uma predestinação 
histórica dos brasileiros. 

E, de fato é, Sr. Presidente. Porque não foi só 
Santos Dumont que proporcionou essa glória ao 
Brasil. Já o emérito sacerdote Bartolomeu de 
Gusmão, como que desfraldando um pálio protetor, 
por delegação de Nosso Senhor, sacerdote que era, 
parece ter atraído para a aviação a proteção divina. 

Outro compatriota nosso – Augusto Severo – 
deu, precisamente, ao seu aparelho, a expressiva 
denominação de "Pax". 

O que os brasileiros queriam era ter na 
aviação um instrumento de concórdia humana, de 
harmonia entre os povos. 

E, em verdade, ela é hoje um dos principais 
meios de transporte, de comunicação, sobretudo em 
nosso País, cujas distâncias são quase 
intransponíveis por via marítima, fluvial e terrestre. 
Hoje, pelo ar, vencem-se distâncias de assombrar. 

O comércio, a locomoção e a indústria 
dependem do seu progresso; e a 
 

aviação avança entre nós a passos agigantados. 
Em todos os setores da vida a aviação se está 

revelando um instrumento primordial para sanar os 
males que porventura ocorram quer contra a nossa 
vida, quer contra a produção. 

Revelam os americanos agora mesmo que a 
aviação é o meio mais eficaz de destruição das 
pragas de insetos que assolam a lavoura e a 
agricultura. 

Eis porque, Sr. Presidente, no instante em que 
focalisamos certos males da nossa terra, nós a 
exaltamos, não só na paz, como na guerra já o 
fizeram os nossos bravos aviadores. 

O SR. ADALBERTO RIBEIRO: – Muito bem. 
O SR. SALGADO FILHO: – Os nossos 

aviadores revelaram-se nos céus europeus, iguais, 
sem nenhum favor, aos melhores do mundo. Sendo 
de número relativamente reduzido aquele Grupo de 
Caça que lá esteve, – talvez 5% da aviação mundial, 
– realizou no entanto operações equivalentes a 34% 
das levadas a efeito pela aviação dos Países Unidos 
no Mediterrâneo. 

Se na paz e na guerra externa já se  
revelaram exímios os nossos aviadores civis e 
militares, podendo competir com os melhores do 
mundo, em terra também já serviram à bôa  
causa nacional naquele fatídico ano de 1935 ao 
encontrarem, principalmente, na Escola de Aviação e 
no 1º Regimento dessa mesma arma o campo 
primordial para dalí ser irradiada a ofensiva que  
não sei como veriamos detida a não ser pela  
bravura de um Eduardo Gomes, que, ali, naquele 
Campo dos Afonsos, glorioso e já histórico,  
ferido pelos adversários do regime, a da Pátria, com 
a mão direita escorrendo sangue, por não  
haver sido possível pensar seu ferimento, com a 
esquerda, empunhando uma arma, – seu  
revólver à frente da tropa, fizia com que recuassem, 
em número muito maior, aqueles que já se  
haviam apossado das Escolas de Aviação Militar do 
Brasil. 

Chamado pelos seus companheiros de arma, 
pelos oficiais que alí estavam em derredor, êle 
destimidamente, bravamente, com a coragem já 
demonstrada em época anterior, avançava com 
pequeno contigente dos seus soldados. 
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Movia-o a causa nacional, e fez com que 
fôssem desbaratados aqueles que já haviam 
trucidado camaradas seus, uns desarmados, outros 
chamados para dentro de um automóvel e, sem 
armas, fria e covardemente, assassinados. Ao lado 
de Eduardo Gomes figuram outros oficiais, poucos, 
porque na calada da noite, não eram muitos os que 
estavam nos seus regimentos. Um dêles – é preciso 
citar-lhe o nome por não ser conhecido – o então 
Capitão Sinval de Castro e Silva, que sozinho, indo 
até à Casa da Ordem onde lá estava estendido um 
Capitão de Infantaria que fôra agredido pelos 
alucinados, conduzidos por oficiais que atraiçoavam 
a Pátria, sozinho vendo seu companheiro caído, 
apenas com um revólver, de dentro da Casa da 
Ordem, fez com que fugissem e debandassem os 
que pretendiam saltar uma pequena divisão de 
tábuas. E era um só, tendo ao lado o seu 
companheiro quase morto. São fatos que devem ser 
lembrados nesta hora, no dia da Aviação, quando 
falamos com orgulho do invento brasileiro, e 
relembramos o nome de um grande patrício. 

Desejo, pois, pedir ao Senado, um voto 
congratulatório para a Aviação Brasileira, tanto no 
setor civil como no militar, ambos unidos para o 
progresso e o bem da Pátria brasileira. (Muito bem; 
muito bem. Palmas prolongadas). 

O SR. CARLOS SABOYA: – Sr. Presidente, 
como representante do Partido Social Progressista, 
quero juntar meu protesto aos demais, formulados 
nesta casa, pela ameaça de agressão aos 
vereadores do Distrito Federal. 

Somos, Sr. Presidente, visceralmente 
contrários a tôda e qualquer espécie de violência, 
não só em respeito aos nossos foros de homens 
civilizados, como também por nossa formação moral, 
calcada nos puros sentimentos da religião, que no 
dizer de Renan, tem a particularidade de, mesmo 
depois de desaparecida, continuar governando 
nossos atos, influindo aos nossos instintos em nossa 
vontade e nas manifestações de nosso pensamento. 

É errônea a anti-social a idéia de que o povo 
pode manifestar-se abusivamente em praça pública, 
deixando levar-se para a desordem. E' primacial o 
dever das autoridades coibirem, com energia e 
presteza, êsses desregramentos. 

Lavrando o meu protesto contra tais excessos, 
que apenas nos aviltam e comprometem, quero 
também, Sr. Presidente, aproveitar o ensejo para 
lembrar no dia de hoje, a figura excelsa de Santos 
Dumont, alma tutelar das asas do Brasil, cujas 
qualidades de pertinácia e tenacidade na 
perseguição ao ideal que colimava, são exemplo às 
gerações presentes e porvindouras. Lembremos 
nêsse dia o grande patricio que depois de várias 
tentativas, muitas delas infrutíferas, conseguiu 
finalmente conquistar o prêmio instituído em Paris, 
depois de haver perdido por uma diferença de cinco 
minutos, distribuindo-o após aos seus operários e à 
gente pobre da Cidade-Luz. 

O nome de Alberto Santos Dumont, glória 
universal, é hoje um dos mais valiosos patrimônios 
da nacionalidade e representa para todos os 
brasileiros um símbolo de energia e tenacidade, que 
nos deve concitar a lutar com a mesma bravura  
e perseverança em defesa dos sagrados princípios 
da civilização e da democracia. (Muito bem; muito 
bem). 

São lidos e, sem debate, aprovados os 
seguintes pareceres: 
 

PARECER 
 

Nº 374, de 1947 
 

Redação final da proposição nº 171, de 1947. 
 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º É alterada a redação dos artigos 1º e 22 

do Decreto-lei número 9.120, de 2 de abril de 1946, 
que estabelece a organização dos Quadros e 
Efetivos do Exército, passando os referidos 
dispositivos a ter a seguinte redação: 

"Art. 1º 1ª R.M. – Distrito Federal e Estados do 
Rio de Janeiro e Espírito Santo. 

2ª R. M. – Estado de São Paulo. 
3ª R. M. – Estado do Rio Grande do Sul. 
4ª R. M. – Estado de Minas Gerais e 

Municípios do Estado de Goiás ao Sul do Município 
de Pôrto Nacional inclusive. 

5ª R. M. – Estados do Paraná e Santa 
Catarina. 
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6ª R. M. – Estados de Sergipe e Bahia. 
7ª R. M. – Estados do Rio Grande do Norte, 

Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Território Federal 
de Fernando Noronha. 

8ª R. M. – Estados do Amazonas e Pará, parte 
norte do de Goiás, (inclusive o Município de Pôrto 
Nacional), parte do Estado de Mato Grosso 
(Município de Aripunã) e Territórios Federais do 
Amapá, Rio Brannhão, Piauí e Ceará. 

9ª R. M. – Estados do Maranhão, Acre e 
Guaporé. 

"Art. 22. A distribuição e o agrupagamento dos 
diversos elementos do Exército, no território 
nacional, serão fixadas em decreto baixado pelo 
Presidente da República, levando em conta, quanto 
ao efetivo anual, as possibilidades orçamentárias e a 
Lei de Fixação de Fôrças, votada pelo Congresso". 

Art. 2º A presente lei entrará em vigor na data 
da sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 
 

PARECER 
 

Nº 375, de 1947 
 
Redação final da proposição nº 147, de 1947. 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º É concedido ao Colégio Brasileiro de 

Cirurgiões auxílio de Cr$ 200.000,00 (duzentos mil 
cruzeiros), para ocorrer às despesas do IV 
Congresso Interamericano de Cirurgia, que se 
realizou nesta Capital, no mês de setembro do 
corrente ano. 

Art. 2º Para os efeitos do artigo anterior, é o 
Poder Executivo autorizado a abrir, pelo Ministério da 
Educação e Saúde, o crédito especial de Cr$ 
200.000,00 (duzentos mil cruzeiros). 

Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

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

PARECER 
 

Nº 376, de 1947 
 
Redação final da proposição nº 120, de 1947. 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º É criado, em terras do açude 

Jabara, no município de So- 
 

bral, Estado do Ceará, um Hôrto Florestal, 
subordinado ao Serviço Florestal do Ministério da 
Agricultura. 

Art. 2º O Ministério da Agricultura entrará em 
entendimentos com o da Viação e Obras Públicas, 
para que lhe sejam entregues as terras necessárias 
à instalação de Hôrto a que alude o artigo promeiro. 

Art. 3º Para cumprimento da presente lei, é o 
Poder Executivo autorizado a abrir, pelo Ministério da 
Agricultura, o crédito especial de quinhentos e 
quarenta e sete mil e oitocentos cruzeiros (Cr$ 
547.800,00) destinado a atender às despesas com 
pessoal mensalista e diarista e instalação do Hôrto a 
que se refere esta lei, assim discriminado: 

 
 Cr$ 
Para pessoal diarista............................ 162.000,00 
Para pessoal mensalista...................... 85.800,00 
Para instalação do Hôrto...................... 300.000,00 
        Total.............................................. 547:800,00 

 
PARECER 

 
Nº 377, de 1947 

 
Redação final da proposição nº 168, de 1947. 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a abrir 

pelo Ministério da Viação e Obras Pública, o crédito 
especial de Cr$ 43.682,70 (quarenta e três mil e 
seiscentos e oitenta e dois cruzeiros e setenta 
centavos), para ocorrer ao pagamento dos serviços 
relativos à distribuição do carvão nacional, aos 
representantes encarregados dessa distribuição nos 
portos de Laguna, Imbituba, Pôrto Alegre e Rio 
Grande, durante o período de 1 de fevereiro de 1946 
e 31 de dezembro de 1947. 

Art. 2º Revogam-se as disposições em 
contrário. 

 
PARECER 

 
Nº 378, de 1947 

 
Redação final da proposição nº 136, de 1947. 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º É prorrogado até 31 de dezembro de 

1947, o prazo para isenção do impôsto de 
importação e demais taxas aduaneiras que incidem 
sôbre o cimento Portland ou Romano, a que 
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se refere o art. 1º do Decreto-lei nº 9.412, de 28 de 
julho de 1946. 

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário. 
As proposições vão à sanção. 
Compareceram mais os Senhores Senadores: 
José Americo. 
Ferreira de Souza. 
Durval Cruz. 
Attilio Vivacqua. 
Pereira Pinto. 
Marcondes Filho. 
Carlos Saboya. 
Alfredo Neves. 
Ismar de Góes. 
Roberto Simonsen. 
Clodomir Cardoso. 
Victorino Freire (12). 
Deixam de comparecer os Senhores 

Senadores. 
Alvaro Maio. 
Severiano Nunes. 
Apolonio Sales. 
Walter Franco. 
Pinto Aleixo. 
Carlos Prestes. 
Levindo Coelho. 
Dario Cardoso. 
Pedro Ludovico. 
Alfredo Nasser. 
Vespasiano Martins. 
Roberto Glasser (12). 
O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do 

expediente. (Pausa). 
Não havendo mais quem peça a paIavra, 

passa se à 
 

ORDEM DO DIA 
 

Discussão única do requerimento nº 163, de 
1947, solicitando que, ouvido o Senado, a Mesa 
envie um telegrama de congratulações com o 
Govêrno do Chile pela suspensão das relações 
diplomáticas daquele País com a U. R. S. S. 

 
Tem a palavra o Sr. Aloysio de Carvalho, 

orador inscrito. 
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO (*): – Sr. 

Presidente, sinto divergir do meu prezado amigo, o 
ilustre Senador Bernardes Filho, no voto que 
 

vou dar contrário ao requerimento de congratulações 
do Senado com o Govêrno do Chile, pelo 
rompimento das relações diplomáticas com as 
Repúblicas Soviéticas. 

Faço-o sem nenhum constrangimento, a não 
ser êsse, de ordem pessoal, por haver prestado, 
ante-ontem, meu irrestrito apôio a uma 
demonstração de simpatia em face do rompimento 
do Govêrno brasileiro com o govêrno russo. 

Distingo os dois episódios, para considerar, 
um dêles, da ésfera interna, e, outro, da ésfera 
internacional. 

Em matéria de política internacional, na  
ação e nos rumos do nosso País, através de seu 
Govêrno, nenhum brasileiro poderia ter outra atitude 
senão a de aceitar as razões apresentadas pelo 
Poder Executivo, único, na forma da Constituição  
e das leis que nos regem, para saber da 
conveniência política de um rompimento de relações 
diplomáticas. 

Entretanto em relação à política externa 
quanto a outros países já não tenho a mesma 
liberdade de pensamento e de ação; primeiro por 
temer uma interferência em razões que possam ser 
exclusivamente da ordem interna dos outros países; 
e segundo porque em relação ao requerimento que 
está em discussão, desconheço os motivos que 
levaram o Govêrno do Chile a êsse rompimento. 

Ainda que a vida internacional seja, cada vez 
mais, uma comunhão de interêsses, aspirações e 
atos de solicitações imperiosas de defesa comum, 
contra inimigo comum, ainda considero de bom aviso 
evitarmos demonstrações relativas a procedimentos 
que dizem respeito exclusivamente a outros países, 
sem perfeito conhecimento das razões que os teriam 
ditado. 

Em relação ao Brasil, o Poder Executivo 
divulgou os motivos que o levaram ao rompimento. 

A remessa de uma nota ao Govêrno russo, em 
que pedia explicações sôbre a maneira violenta por 
que a imprensa soviética se referira às autoridades e 
fôrças armadas nacionais; a devolução dessa nota, 
sem resposta; a compreensão do nosso Govêrno de 
estar ofendida a Nação, na pessoa do seu 
Presidente e através das classes armadas – são 
razões públicas e notórias. 
 
__________________ 
(*) Não foi revisto pelo orador. 
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Quanto ao Govêrno do Chile, desconheço, na 
sua plenitude, essas razões; e, se as conhecesse e 
considerasse procedentes, ainda assim, teria 
dúvidas em votar por um requerimento de 
congratulações com aquêle Govêrno, pelo ato de 
rompimento. 

Êstes, Sr. Presidente, os motivos, de ordem 
simplesmente pessoal, que me obrigam a divergir do 
requerimento do honrado Senador Bernardes Filho, 
lamentando profundamente não possa estar ao  
lado de S. Ex.ª, neste momento. (Muito bem; muito 
bem). 

O SR. BERNARDES FILHO (*): – Sr. 
Presidente, o nobre Senador Aloysio de Carvalho, 
meu prezadíssimo amigo, é uma das inteligências 
mais vivas desta Casa. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Obrigado 
a V. Ex.ª. 

O SR. BERNARDES FILHO: – ...espírito 
brilhante, cuja voz o Senado sempre ouve com raro 
prazer, pela agilidade com que maneja a palavra e a 
elegância que imprime a tudo que diz. 

Não posso, portanto, pretender a veleidade de 
esgrimir com S. Ex.ª neste terreno... 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Não 
apoiado. V. Ex.ª tem todos as recursos de 
inteligência e de cultura para fazê-lo. 

O SR. BERNARDES FILHO: – Muito obrigado 
a V. Ex.ª. 

...e se o fizesse, teria de confessar-me 
prèviamente vencido. 

Mas nem sempre, Sr. Presidente, a razão está 
com o forte e isto encoraja os fracos. 

É a posição em que me encontro diante de S. 
Ex.ª, em face da fragilidade dos seus argumentos 
para não voltar a falar do meu requerimento. 

Se o requerimento tivesse sido debatido na 
sessão de ontem, quando nem todos, conheciam em 
pormenores exatos os motivos que forçaram o 
Govêrno chileno ao rompimento de relações com a 
União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, 
compreenderia o ilustre representante se eximisse 
de votá-lo. Decorridas, porém, vinte e quatro horas, e 
já sobejamente conhecidas as razões invocadas pela 
Nação vizinha – razões tão graves senão mais 
graves ainda que as apresentadas pelo Govêrno 
brasileiro para dar o mesmo passo – 
 
__________________ 
(*) Não foi revisto pelo orador. 

peço licença para discordar de Sua Excelência. 
Brasil e Chile, Sr. Presidente, foram de igual 

modo insultados e injuriados. Apenas, ali, a agressão 
russa foi além; caracterizou-se por atos de 
hostilidade dentro do território chileno, através de 
distúrbios, de organização de greves e de agitações 
de tôda espécie. 

Os jornais da tarde ontem e os matutinos de 
hoje, oferecem amplo noticiário a respeito e dão 
também publicidade à Nota do Govêrno Chileno. 

Mas admitamos – tão sòmente para 
argumentos – que, de fato, ignorássemos todos os 
motivos que levaram o Chile a assumir essa atitude. 
A nós o que importa, neste momento, é considerar a 
gravidade do passo que demos, e portanto, acreditar 
que o Chile, nobre e grande República, amigo do 
Brasil tenha pesado bem as razões e as 
conseqüências da deliberação que tomou. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Muito bem. 
O SR. BERNARDES FILHO: – E como, Sr. 

Presidente, o problema russo, a meu ver não é 
brasileiro, nem apenas sul-americano, mas 
continental... 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Estou de 
perfeito acôrdo com V. Ex.ª. 

O SR. BERNARDES FILHO: – Muito obrigado. 
...parece-me que está nas tradições do Brasil 

– e é nosso dever – Ievar ao nobre país vizinho uma 
palavra de simpatia e de confôrto, na hora em que 
irmana seu destino ao nosso. (Muito bem; muito 
bem. Palmas). 

Continua a discussão. (Pausa). 
O SR. PRESIDENTE: – Mais nenhum Sr. 

Senador desejando usar da palavra, declaro-a 
encerrada. 

Vou submeter a votos o requerimento. 
Os Srs. Senadores que aprovam, queiram 

permanecer sentado. (Pausa). 
É aprovado o seguinte: 

 
REQUERIMENTO 

 
Nº 163, de 1947 

 
Requeremos que ouvido o Senado a Mesa 

envie um telegrama de congratulações com o 
Govêrno do Chile pela suspensão das relações 
diplomáticas daquêle País com a U. R. S. S., 
acontecimento que teve grata repercussão no Brasil 
que tomara idêntica deliberação. 
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O SR. JOÃO VILLASBÔAS (para declaração 
de voto): – Sr. Presidente, pedi a palavra para ler a 
seguinte: 
 

DECLARAÇÃO DE VOTO 
 
Votei contra o requerimento nº 163, de 1947, 

no qual se solicita um voto de congratulações do 
Senado com o Govêrno do Chile pelo rompimento 
das relações diplomáticas daquêle país com a U. R. 
S. S. porque desconheço os motivos determinantes 
daquêle procedimento do País amigo. 

Sala das Sessões do Senado Federal, em 23-
10-47. – João Villasbôas. 

O SR. PRESIDENTE: – A declaração de V. 
Ex.ª constará da ata. 

Esgotada a ordem do dia, e nada mais 
havendo a tratar, vou encerrar a sessão, designando, 
para amanhã, a seguinte: 
 

ORDEM DO DIA 
 
1ª Discussão do projeto nº 24, de 1947,  

que dispõe sôbre a extinção de mandatos. (Com 
parecer contrário, nº 343, da Comissão  
de Constituição e Justiça, tendo apresentado voto 
em separado os Srs. Waldemar Pedrosa e 
 

Augusto Meira e declaração do voto os Srs. Arthur 
Santos, Etelvino Lins, Carlos Prestes e Aloysio de 
Carvalho). 

Discussão única da proposição  
número 127, de 1947, que aprova o registro  
feito sob reserva, pelo Tribunal de Contas,  
sôbre o pagamento de Cr$ 342.946,20 por 
"exercícios findos" a Serviços Hollerith S. A. (Com 
parecer favorável nº 362, da Comissão de 
Finanças). 

Discussão única da proposição número 144, 
de 1947, que autoriza ao Poder Executivo a abrir, 
pelo Ministério das Relações Exteriores, o crédito 
suplementar de Cr$ 3.000.000,00 à verba que 
especifica (Com pareceres favoráveis ns. 360 e 361, 
das Comissões de Relações Exteriores e de 
Finanças). 

Discussão única da proposição número 
159, de 1947, que autoriza a abertura ao 
Ministério das Relações Exteriores, do crédito 
suplementar de Cr$ 65.000,00 à verba para 
alugueis ou arrendamentos de imóveis (com 
pareceres ns. 356 e 357, das Comissões  
de Relações Exteriores e de Finanças, 
favoráveis). 

Levanta-se a sessão às 15 horas e 30 
minutos. 

 



151ª SESSÃO, EM 24 DE OUTUBRO DE 1947 
 
PRESIDÊNCIA DOS SENHORES NEREU RAMOS, PRESIDENTE; E MELLO VIANNA VICE-PRESIDENTE 
 

Às 14 horas comparecem os Senhores 
Senadores: 

 
Waldemar Pedrosa. 
Augusto Meira. 
José Neiva. 
Mathias Olympio. 
Ribeiro Gonçalves. 
Plínio Pompeu. 
Fernandes Tavora. 
Ferreira de Souza. 
José Americo. 
Etelvino Lins. 
Góes Monteiro. 
Aloysio de Carvalho. 
Pereira Moacyr. 
Attilio Vivacqua. 
Henrique de Novaes. 
Mello Vianna. 
Euclydes Vieira. 
João Villasbôas. 
Arthur Santos. 
Ivo d'Aquino. 
Francisco Gallotti. 
Lucio Corrêa. 
Ernesto Dornelles. 
Synval Coutinho. 
Adalberto Ribeiro (25). 
 
O SR. PRESIDENTE: – Acham-se presentes 

25 Srs. Senadores. Havendo número legal, está 
aberta a sessão. Vai-se proceder à leitura da ata. 

O Sr. 4º Secretário (servindo de 2º), procede à 
leitura da ata da sessão anterior, que, posta em 
discussão, é sem debate aprovada. 

O Sr. 2º Secretário (servindo de 1º), lê o seguinte: 

EXPEDIENTE 
 
Telegramas: 
Do Sr. Secretário da Câmara Municipal de 

Macaé, Estado do Rio de Janeiro, comunicando a 
sua instalação, bem como a posse de seu Prefeito. – 
Inteirado. 

De Alfredo Cleretejano, comunicando a 
instalação da Câmara Municipal de Nilópolis, Estado 
do Rio de Janeiro. – Inteirado. 

De Estanislau Turek e outros, Poloneses livres 
do Paraná e Santa Catarina, hipotecando sua 
solidariedade ao ato do govêrno brasileiro que 
rompeu relações com a Rússia Soviética. – Inteirado. 

Ofícios: 
De Sr. Cônsul Honorário da Guatemala, 

agradecendo a comunicação de haver o Senado, em 
sessão de 16 do corrente, aprovado requerimento 
apresentado pela Comissão de Relações Exteriores, 
solicitando um voto de congratulações com aquêle 
país, pelo transcurso de sua data nacional. – 
Inteirado. 

Do Sr. 1º Secretário da Câmara dos 
Deputados, encaminhando os autógrafos da 
proposição nº 23, de 1947; que regula a situação dos 
servidores dos extintos Territórios de Iguaçu e Ponta 
Porã, visto o Sr. Presidente da República "haver 
decidido não lhe dar sanção, nem lha negar". – 
Faça-se o expediente de promulgação. 

Do Sr. Presidente da Associação Pró-
Restauração do Território Federal de Ponta Porã, 
convidando os Senhores Membros do Senado para 
assistirem à sessão solene, comemorativa de seu 
primeiro aniversário de fundação, a realizar-se às 
20,30 horas do dia 24 do corrente, no salão do 
Conselho da A.B.I. – Inteirado. 
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Comparecem mais os Srs. Senadores: 
Azevedo Ribeiro. 
Flávio Guimarães. 
Ismar de Góes. 
Pereira Pinto. 
Vergniaud Wanderley. 
Salgado Filho. 
Cicero de Vasconcelos. 
Alfredo Neves. 
Carlos Saboya. 
Andrade Ramos. 
Joaquim Pires. 
Hamilton Nogueira. 
Santos Neves. 
Camilo Mercio. 
Clodomir Cardoso. 
Marcondes Filho. 
Durval Cruz. 
Bernardes Filho. 
Victorino Freire. 
Apolonio Sales. 
Georgino Avelino. 
Novaes Filho. 
Maynard Gomes (24). 
 
Deixam de comparecer os Senhores 

Senadores: 
Alvaro Maia. 
Severiano Nunes. 
Walter Franco. 
Pinto Aleixo. 
Sá Tinoco. 
Carlos Prestes. 
Levindo Coelho. 
Roberto Simonsen. 
Dario Cardoso. 
Pedro Ludovico. 
Alferdo Nasser. 
Vespasiano Martins. 
Roberto Glasser (13). 
 
O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do 

expediente. 
Não há oradores inscritos. 
Nenhum Sr. Senador pedindo a palavra, 

passa-se à 
 

ORDEM DO DIA 
 
1ª discussão do projeto nº 24 de 1947, que 

dispõe sôbre extinção de mandatos. (Com parecer 
contrário, nº 343, da Comissão de Constituição e 
Justiça, tendo apresentado voto em separado os 
Senhores Waldemar Pedrosa e Augusto Meira e 
declaração de voto os Srs. Arthur Santos, Etelvino 
lins, Carlos Prestes e Aloysio de Carvalho). 

 
O SR. JOSÉ AMÉRICO: – Sr. Presidente, preferi 

escrever minhas palavras para evitar que, arrebatado pe- 
 

los imprevistos do debate, pudesse tornar-me longo 
e difuso, em vez das coisas simples que desejo 
dizer, procurando o poder de síntese de uma 
sentença. 

É, apenas, uma parcela de opinião... 
O SR. FERNANDES TAVORA: – Aliás, muito 

ponderada. 
O SR. JOSÉ AMERICO: – Agradecido a V. 

Ex.ª. 
...que, dentro do advento de novas 

circunstâncias, tomou um aspecto sério, que obriga 
todos a se definirem. (Lê) Esta questão foi versada, 
debatida, esmiuçada, dentro e fora do Senado, com 
uma fôrça de dialética acessível à mais vulgar 
compreensão, de maneira que, nesta altura, no seu 
auge, não me é dado mais renová-la. 

Não trago à discussão nenhum elemento 
novo, nenhum esfôrço de hermenêutica, nenhum 
argumento de autoridade, trazendo, entretanto, o que 
é meu, o que é, intrinsecamente meu: o fundamento 
pessoal do meu voto. Porque êle dimana, mais do 
que de uma convicção, de uma consciência; mais do 
que da conclusão de um estudo, de um balanço de 
responsabilidades. 

Indaguei, cautelosamente, qual a razão de ser 
dessa investida, dessa espécie de mandado de 
despejo – já não posso dizer contra a família 
parlamentar – contra o mais inviolável dos recessos, 
resguardado por tôdas as prerrogativas e imunidades 
que podem proteger uma conquista humana. 

Respondem todos, entre inquietos e 
implacáveis, que é um movimento de salvação da 
democracia, ameaçada na sua própria existência 
pelo chamado "perigo comunista". 

Para essa defesa eu correria à carga, cerraria 
fileiras com amigos e inimigos, já estaria na linha 
vanguardeira como dos mais resolutos sustentáculos 
das nossas liberdades renascidas. Mas – é a grande 
verdade – os que se apresentam, nêste passo, como 
defensores da democracia incorrem, flagrantemente, 
num tremendo equivoco, que é a mais penosa 
atitude do espírito, porque estão, ao contrário, agindo 
como seus inimigos. Porque pretendem salvá-la 
sacrificando-a naquilo que encarna a sua própria 
imagem. 

Esta democracia que era, antes, um sonho, 
um ideal, uma luta, passou a representar, com a sua 
ressurreição, uma forma, uma substância, uma rea- 
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lidade.viva, como um templo representa a fé que o 
inspirou. 

Essa estrutura é a Constituição que contém, 
mais do que o programa de um grupo ou de um 
partido, o programa da Nação organizada para a sua 
vida livre, dentro das linhas institucionais que 
franqueiam ou limitam toda a atividade pública. 

E a lição dos seus intérpretes é de que ela não 
autoriza a cirurgia, essa violenta extirpação num 
órgão que funciona, normalmente, no rítmo de seu 
sistema político. 

Não poderia a Constituição prever essa 
monstruosidade em nome da democracia que ela 
tutela, que ela organiza e tutela, pondo-a a salvo do 
arbítrio e das sofistarias facciosas. 

Aos que lhe forçam as portas, pedindo o 
remédio extrêmo, não oferece um acesso, não indica 
uma diretriz, não sugere uma fórmula. Proíbe, ao 
revez, o sacrifício de direitos ungidos da própria 
essência democrática, nascidos da soberania 
popular (muito bem), com raízes tão profundas que, 
sendo extirpadas, abalariam a própria consciência 
nacional, até onde mergulharam. (Muito bem). 

Para atingir êsse objetivo, que a mesma 
Constituição impugna, seria preciso ferí-la, abrir-lhe a 
primeira brecha, deixando-a, tristemente, 
escancarada à enxurrada reacionária que a 
conspurcaria e arruinaria, até cair de podre. 

Eu que prestei, ao entrar nesta Casa, o 
compromisso de guardá-la, nunca seria capaz de 
semelhante violação. 

Pior que uma obra inacabada ou imperfeita é 
uma obra que se mutila, porque passa a ser o aleijão 
que só merece piedade. 

E seria a queda do patrimônio que pertence ao 
coração e ao espírito do povo, como criação de sua 
fé e de suas esperanças. 

Se foi legítimo o sufrágio, legitimou os 
mandatos. E ninguém tem o direito de revogar a 
vontade do povo. Nem a nova situação criada com a 
União Soviética deve ser invocada. São direitos que 
não podem ser atingidos pelas relações 
internacionais de que não dependem. 

Rui Barbosa salvou a primeira República, 
enquanto viveu, porque, quanto mais atacava os 
seus defraudadores, mais defendia a intangibilidade 
de sua Constituição. 

Sigamos a sua inspiração para que,  
sob o pretexto de salvar a democracia,  
não se venha a sacrificá-la com me- 
 

didas que iriam adquirindo, dia a dia; um caráter 
mais reacionário. 

A democracia só se salva sendo fiel aos seus 
princípios e acatando seus compromissos, a 
começar pelo maior de todos que é a sua lei das leis. 
Não poderá ser perjura porque sua Constituição foi 
feita, obediente às tradições de nossa fé, sob a 
proteção de Deus. 

Se nós, oposicionistas, fôssemos capazes de 
traí-la e golpeá-Ia, como poderíamos, depois, invocá-
la, quando periclitassem as franquias que ela outorga 
e assegura? Seria destruirmos a nossa própria 
armadura. 

Para se poder avaliar se o poder emana do 
povo e é exercido em seu nome, se a democracia é 
originária dessa fonte e fiel á sua origem, só o 
sistema representativo servirá de pedra de toque. 

Fraudada essa participação, a prática do 
regime não passará de uma ficção. 

Conspiram contra a legitimidade da 
representação as leis eleitorais imperfeitas, a fraude, 
a violência, a apuração mentirosa e, afinal, seus 
recursos que excedem os específicos limites da 
legalidade. Mas já houve uma forma ainda mais 
criminosa e repugnante de preterição da verdade dos 
sufrágios: as depurações, perpetradas pelo 
Congresso, numa espécie de autofagia, a devorar-se 
a si próprio. 

Pois bem; o que se pretende, agora, é mil 
vêzes mais condenável. Já não se trata da  
simples imolação inicial, ao arbítrio das comissões 
de reconhecimento de poderes, mas de surpreender 
os mandatos no seu exercício, no meio da  
jornada, na plenitude de sua missão legislativa, como 
uma emboscada que deixa de irromper na  
primeira curva do caminho para assaltar na  
estrada real, acometendo os ânimos já tranqüilos e 
incautos. 

Seria truncar a representação popular no seu 
funcionamento constitucional, já sem nenhuma 
interferência estranha, voltando-se uns contra os 
outros, numa conjura fraticida. 

O SR. IVO D'AQUINO: – V. Ex.ª permite um 
aparte? 

O SR. JOSE' AMERICO: – Com todo o prazer. 
O SR. IVO D'AQUINO: – Estou ouvindo com a 

maior atenção as brilhantes palavras de V. Ex.ª; mas 
sou obrigado a fazer reparo. O projeto apresentado, 
nada mais fez do que situar a competência da 
cassação dos registros no Poder Judiciário. 
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Essa competência lhe é dada pela Constituição.  
O projeto apenas regulará as conseqüências  
da cassação. Portanto, a cassação do partido 
político, se houver, não será feita pelo Poder 
político. 

O SR. JOSE' AMERICO: – De qualquer 
forma, o projeto visa a cassação dos mandatos. E 
triste figura a do Senado se o Poder Judiciário 
chegar a reconhecer a inconstitucionalidade da  
lei! 

O SR. MELLO VIANNA: – Fomos nós quem 
demos ao Poder Judiciário essa competência. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Está estabelecida na 
Constituição. 

O SR. JOSE' AMERICO: – Não podemos 
expor o Senado à situação de o Poder Judiciário 
reconhecer que esta Casa sacrificou seus 
companheiros e, verificando a inconstitucionalidade 
da lei, os restabelecer em seus lugares. 

O SR. MELLO VIANNA: – Mas a lei é a 
Constituição. 

O SR. JOSE' AMERICO: – A Constituição é a 
Lei das Leis. 

O SR. MELLO VIANNA: – Perdão; ela nunca 
poderá ser argüida de inconstitucional. 

O SR. JOSÉ AMERICO: – Que é que não 
pode ser argüido de inconstitucional? 

O SR. MELLO VIANNA: – A Constituição. 
O SR. JOSE' AMERICO: – Eu nunca diria 

uma coisa dessas! 
O SR. MELLO VIANNA: – Perdão. Estamos 

falando da Constituição. Então V. Ex.ª não prestou 
atenção às minhas palavras. Eu disse que a 
Constituição é que manda. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Há 
Constituição, e a lei ordinária deve obedecer aos 
seus preceitos. 

O SR. MELLO VIANNA: – A Constituição 
manda. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Onde? Em 
que artigo, em que parágrafo? 

O SR. JOSE' AMERICO: – Que manda a 
Constituição? Ela fechou essa porta. 

O SR. MELLO VIANNA: – No modo de 
entender de V. Ex.ª. Entretanto, há outros senadores 
que têm responsabilidades da mesma natureza que 
V. Ex.ª, e que, entretanto, assim não pensam. Êles 
amam a democracia como V. Ex.ª. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Est modus in 
rebus. 

O SR. MELLO VIANNA: – O meu passado 
está aí para atestar a minha afirmativa. 

O SR. JOSÉ AMERICO: – Não se discute o 
passado de V. Ex.ª nem o de ninguém. 

O SR. MELLO VIANNA: – Mas eu posso fazer 
essa afirmativa. 

O SR. JOSÉ AMERICO: – Não estamos 
presos ao passado, nem eu nem V. Ex.ª, estamos 
presos aos princípios. 

O SR. MELLO VIANNA: – Princípios que 
sempre adotei. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Firmados 
no direito que deve presidir aos atos desta 
Assembléia. 

O SR. JOSÉ AMERICO: – Sei que V. Ex.ª é 
um convicto, mas essa convicção não me 
convence... 

O SR. MELLO VIANNA: – V. Ex.ª me 
desculpa esta interrupção. 

O SR. JOSÉ AMERICO: – ...porque a 
congelou como idéia fixa. Falta-lhe a flama 
comunicativa da verdade. 

O SR. MELLO VIANNA: – Congelei como 
idéia fixa? V. Ex.ª não tem nem direito nem 
autoridade para dizer isso. 

O SR. JOSÉ AMERICO: – Uma idéia fixa... 
O SR. MELLO VIANNA: – Se eu dissesse que 

V. Ex.ª tinha uma idéia fixa V. Ex.ª aceitaria? 
O SR. JOSÉ AMERICO: – Eu tenho uma: a da 

liberdade do Brasil. 
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Duas 

idéias fixas não se encontram, repelem-se. 
O SR. MELLO VIANNA: – Eu também, não 

tenho outra idéia fixa senão essa. 
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Quando 

duas idéias não podem se encontrar, repelem-se. 
O SR. MELLO VIANNA: – Não aceito; devolvo 

a idéia fixa ao nobre orador. 
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – E eu fico 

com a idéia fixa do Senador José Americo. 
O SR. MELLO VIANNA: – Eu sei que duas 

idéias fixas não podem coexistir; mas fico com a minha. 
O SR. JOSÉ AMERICO: – Não faço mais que 

discutir a conclusão do parecer do Senador Aloysio 
de Carvalho e da douta Comissão de Constituição e 
Justiça que estudou a matéria. 
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Não! não serei eu que ajude a expulsar 
companheiros de seus lugares, de um recinto que 
não é mais meu do que dêles, de uma Casa que só o 
povo pode abrir ou fechar com uma chave que é a 
mesma que abre e fecha as suas urnas eleitorais. 
(Muito bem). 

Não serei eu que me julgue com o direito de 
enxotar do nosso seio representantes do povo como 
vendilhões do templo porque, afinal de contas, o 
vendilhão seria eu, vendendo minha consciência que 
me dita outra conduta (Muito bem. Palmas). 

São direitos que fluem da mesma origem que 
os meus. A arma com que os fulminasse se voltaria 
contra mim como a do suicida que tem horror de 
sobreviver a um crime. 

E, Sr. Presidente, o que, como homem de 
espírito, não sei, não posso fazer é transformar-se 
em inimigo da palavra. E impor silêncio, o eterno 
silêncio dos proscritos, justamente, a quem foi 
escolhido para falar. 

A palavra é mas do que um grande dom da 
inteligência, a vida da democracia. Se a democracia 
emudecer nos pretórios, na praça pública, nas 
assembléias, estará condenada à morte, porque 
seus grandes triunfos são suas grandes vozes. São 
seus gritos de aclamação ou de revolta. E' seu verbo 
demolidor ou congratulatório. 

Como irei, vedar consciências, tolher a 
expressão, abafar a mais bela faculdade humana? 

Fazer silenciar um representante do povo não 
é, apenas, obter o seu mutismo é fechar milhares de 
bocas. 

Cassar mandatos seria, assim, cassar a 
liberdade de expressão mais legítima, mas, 
autorizada, mais solene que o mundo consagra, 
conferindo-lhe o prestigio de tôdas as imunidades. 

Mal sabem os que têm medo da palavra que o 
que faz medo é o silêncio. Que para a palavra não 
há segredos: ou os revela ou os trae. 

O silêncio que se traduz por gestos ou é 
anormal ou é brutal. E' a contensão que se acumula 
em sombras dentro da alma, que fermenta, até 
explodir. 

Já dizia Xavier De Maistre que tôda a questão 
tem, antes de ser apresentada, um tom dogmático, 
porque começa em segredo, mas que a discussão 
desperta a objeção e provoca as dúvidas. 

Infeliz da força que, em vez de atemorizar, se 
atemoriza. 

O Brasil parece achar-se, de  
novo, como em 1937, artificialmente,  
em estado de alarme, tomado de um terror 
 

imaginário. A forma mais honesta de defender a 
liberdade de expressão é defendê-la em favor do 
inimigo, para não parecermos, além de insinceros, 
covardes. Para mostrar que não o tememos nesse 
plano, nos choques da tribuna em que poderemos 
conquistar uma superioridade incontrastável que é a 
da política do espírito contra a política da violência. 

Sim, parece que é o medo que aconselha 
essa medida extrema, porque o medo é só instinto: 
não raciocina. 

Se raciocinasse veria que fechar partidos, 
cassar mandatos é a mais primária das soluções, 
como quem apaga a luz para se defender de 
inimigos e apavora-se com fatasmas. 

Ninguém se iluda com o poder de resistência 
das idéias. Se são sufocadas, sobrevem a 
resistência silenciosa, subterrânea que, não 
podendo agir, afia as armas. 

O pior dos ódios é êsse ódio surdo que não 
se gasta, porque se alimenta do desejo recrescente 
da vingança. 

Vivemos num mundo assustadiço que 
espreita os horizontes e preferimos fazer as trevas. 

O mais perigoso dos botes é o bote no 
escuro. E' o olho felino a espiar as sombras. E' o 
perigo das tocaias que, sendo invisíveis, escolhem 
a hora fatal, como o mais insondável dos mistérios 
da morte. 

Como seria mais bela a luta em campo 
aberto! A ameaça da perda das liberdades seria, 
então, um poderoso estímulo para a defesa da 
democracia que, nesse impeto de salvação, se 
tornaria mais operante e combativa. E que o inimigo 
seguisse o seu destino, escoltado pela nossa 
vigilância, para ser surpreendido e fulminado na 
hora em que se tornasse subversivo. Só às claras 
poderíamos acompanhar todos os seus movimentos 
para êsse outro combate. 

Temos que reconhecer que sua ação 
parlamentar tem sido nula. Diga-se a verdade: não 
constroi nem perturba. 

Aqui se senta o Senador Carlos Prestes, 
burguesmente, em sua cadeira, como um simples 
mortal, como nós outros. 

Tem sido um lutador fanático e tenaz, mas 
sem ser anjo nem demônio, sem impressionar 
pela aparência mística nem pela catadura do seu 
credo, gastando-se, dia a dia, num ambiente que 
não é o seu, isolado e impotente. Mas no 
momento em que se torna invisível, nos seus 
desaparecimentos periódicos, sua cadeira  
vazia começa a assustar. E, se chegar fi- 
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car para sempre deserta, parecerá aos nossos 
próprios olhos ocupada por uma sombra. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Muito bem. 
O SR. IVO d'AQUINO: – V. Ex.ª dá licença 

para um aparte? 
O SR. JOSE AMERICO: – Com muito 

prazer. 
O SR. IVO D'AQUINO: – Só posso entender 

que V. Ex.ª esteja falando, vamos dizer, 
literáriamente. 

O. JOSÉ AMÉRICO: – V. Ex.ª – está 
enganado. Só posso expressar-me literáriamente, 
mas mesmo assim, digo o que penso. (Muito bem; 
palmas). 

O SR. IVO D'AQUINO: – Vou concluir meu 
pensamento. Dizer que V. Ex.ª se está 
expressando literáriamente, não é nenhuma 
diminuição a V. Ex.ª. 

O SR. JOSÉ AMERICO: – Não tenho outra 
forma de me expressar, falando ou escrevendo. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Repito que não há 
nenhuma diminuição para V. Ex.ª no que disse, 
porque, falando literáriamente V. Ex.ª expressa, 
como sempre, o brilho e a elevação de seu talento. 
Aliás, V. Ex.ª sabe quanto o admiro. 

O SR. JOSÉ AMERICO: – Este conceito, 
por parte de um espírito tão brilhante como o é o 
de V Ex.ª só pode ser muito lisongeiro para mim. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Não há portanto, 
qualquer depreciação às suas palavras. V. Ex.ª 
está fazendo literatura política, no alto sentido. 

O SR. JOSÉ AMERICO: – Que chama V. 
Ex.ª de literatura política? 

O SR. IVO D'AQUINO: – Von concluir meu 
pensamento. Não posso acreditar que V. Ex.ª 
tenha a convicção de que nos vamos assustar por 
estar presente ou não, nêste recinto, um 
Senador. 

O SR. JOSE AMERICO: – Posso dizer a V. 
Ex.ª que, quando o Senador Carlos Prestes 
desapareceu, se tornou invisível, todo o Brasil se 
assustou. Não sabíamos onde estava – e não 
sabíamos porque não temos polícia... 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – E' a 
dolorosa realidade. 

O SR. IVO D'AQUINO: – O que V. Ex.ª afirma 
não revela nada. Não acredito que o Brasil se tivesse 
assustado. Quero dizer que se personalizassemos 
as expressões de V. Ex.ª, não seria- 
 

mos apenas nós que assinamos o projeto os 
atingidos; seriam atingidos também os 
correligionários de V. Ex.ª Só posso tomar suas 
expressões nêste sentido. 

O SR. JOSÉ AMERICO: – Que quer dizer V. 
Ex.ª? Explique-se. 

O SR. IVO D'AQUINO: – V. Ex.ª está dizendo 
que nós outros, estamos fazendo emboscada 
política... 

O SR. JOSÉ AMÉRICO: – Emboscada 
política? 

O SR. IVO D'AQUINO: – ...que nos estamos 
camuflando para tornar atitudes que não teríamos a 
coragem de assumir... 

O SR. JOSÉ AMERICO: – Vossa Ex.ª está 
equivocado; não disse isso. Considero um êrro de 
tática política o que tentam. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Meu aparte não é, 
evidentemente, para desmerecer o discurso de V. 
Ex.ª nem o poderia ser. V. Ex.ª sabe o acatamento e 
a admiração que lhe devoto... 

O SR. JOSÉ AMERICO: – Somos grandes 
amigos e eu um admirador de V. Ex.ª. 

O SR. IVO D'AQUINO: – ... quando pedi 
permissão para o apartear foi apenas porque 
desejava colocar as palavras de V. Ex.ª no seu 
sentido. Quando disse que V. Ex.ª estava falando em 
têrmos de literatura política, quis frizar que V. Ex.ª  
estava falando em tése. 

O SR. JOSÉ AMERICO: – Estou falando da 
maneira mais concreta possível. Só lamento que o 
Senador Carlos Prestes não esteja aqui ao lado para 
ouvir a minha oração. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Porque, de outra 
forma, só poderia ser uma restrição à nossa 
consciência política. 

O SR. JOSÉ AMERICO: – Absolutamente. 
Cada qual tem a sua consciência formada. Para 
mim, V Ex.ª nêste ponto, formou mal a sua e eu 
formei a minha bem. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Por mais que eu 
discorde do que V. Ex.ª afirma em seu discurso, 
quero bem situar meu pensamento, pois, não posso 
ficar com ressentimento a respeito de V. Ex.ª. 

O SR. JOSE AMÉRICO: – Não estou fazendo 
acusação alguma a V. Ex.ª. Estou apenas 
lamentando tenhamos incorrido nêsse erro político. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Na opinião  
de V. Ex.ª será um erro; na nossa 
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entretanto, é exatamente o contrário que se está 
defendendo. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Os 
acontecimentos políticos do País estão mostrando 
que os que erraram já devem estar arrependidos. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Acredito, conforme o 
sentido em que se aplicar o seu aparte... 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – V. Ex.ª é 
muito sutil e deve compreender o que quero dizer. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Só V. Ex.ª é que 
sabe em que sentido restringiu seu aparte. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – 
Perfeitamente; eu estou a cavalheiro, porque a 
coerência aqui é a mesma. 

O SR. JOSÉ AMÉRICO (lendo): – Como um 
imóvel abandonado no museu, possuirá um símbolo 
ou adquirirá uma lenda. 

E não é só o mêdo. E' também falta de 
memória para, coordenando os fatos, ligando as 
circunstâncias, encontrar a lógica das decisões. 

Ninguém já se lembra do caminho que ele 
percorreu, tão curto e misterioso, para chegar a esta 
Casa. Veio ali da prisão lúgubre e incomunicável que 
parecia afastá-lo, irremissivelmente, do mundo. E foi, 
justamente, quando jazia no seu cubículo, tolhido e 
imóvel, que ganhou espaço, que avançou a estas 
culminâncias. A mesma chave que o fechou em sua 
prisão abriu-lhe as portas do Senado. 

Sòmente depois de sôlto, com os movimentos 
livres, passou a perder terreno, porque tem sido 
atalhado, tem sido esbarrado em sua marcha pelas 
campanhas democráticas. 

Não vamos despojá-lo do seu título, porque 
despojado seria, então, o povo que o elegeu de um 
direito que êle pode reivindicar. 

O SR. IVO D'AQUINO: – V. Ex.ª ainda me 
permite um aparte? Desculpe-me interrompê-lo mais 
uma vez. (assentimento do orador) – Não há no 
projeto apresentado nenhuma atitude, nem 
preocupação pessoal a respeito do Senador Carlos 
Prestes... 

O SR. JOSÉ AMÉRICO: – Há contra os 
comunistas. 

O IVO D'AQUINO: – ... nem a respeito de 
qualquer membro, em particular, do Partido 
Comunista. 

O projeto em debate consubstancia uma 
tese, uma orientação de ordem política que tanto 
pode abranger o Sr. Senador Carlos Prestes ou 
outros representantes, como todos  
aqueles que forem membros de partidos totalitá- 
 

rios. O projeto não se refere ao Partido Comunista, e 
sim, a partidos totalitários. 

O SR. CAMILO MÉRCIO: – Inclusive o 
integralismo. 

O SR. JOSÉ AMERICO: – Partido totalitário 
para S. Ex.ª é o Partido Comunista. Só há um. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Já é uma sorte que 
só haja um, porque poderia ser pior se houvesse 
mais de um. 

O SR. JOSÉ AMÉRICO: – Para V. Ex.ª há 
mais de um? 

O SR. MATHIAS OLYMPIO: – V. Ex.ª está 
enganado. Há, no projeto, referência a partidos 
totalitários? 

O SR. IVO D'AQUINO: – É a expressão da 
Carta Constitucional. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Não há 
referência a partidos totalitários. 

O SR. IVO D'AQUINO: - V. Ex.ª não deixa 
concluir meu pensamento. 

A Carta Magna refere-se aos partidos que 
infringem determinado dispositivo constitucional. 

O SR. JOSÉ AMERICO: – Não votaria, 
também, contra os integralistas se fossem eleitos 
para o Senado. 

O SR. IVO D'AQUINO: – As concepções a 
respeito disse partido são as relativas aos partidos 
totalitários. 

O SR. JOSÉ AMERICO: – V.Ex.ª disse que só 
se aplica aos partidos totalitários. 

O SR. IVO D'AQUINO:. – A todos os partidos 
totalitários. E' uma expressão consagrada. 

O SR. JOSÉ AMERICO: – Digo que também 
me insurgiria contra projetos dessa natureza, que 
procurassem atingir os integralistas, contanto que 
fossem representantes do povo. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Pois eu não. Desde 
que infringisse o art. 141, parágrafo 13 da 
Constituição, tomaria a mesma atitude contra êles. 

O SR. JOSÉ AMERICO: – Em suma dominar 
não é vencer: só se vence convencendo. 

O que mais tem faltado à democracia 
brasileira é a capacidade de enfrentar as crises e os 
perigos, sem apelar para os desfechos violentos que 
são armas contra ela própria. 

Basta tornar-se ativa, prestar ouvido ao clamor 
público, proporcionar benefícios, para se reconciliar 
com o povo e atrair o seu apôio, para ser invencível 
e vitoriosa. 

Para que o povo possa atravessar  
os seus abismos precisa de condu- 
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tores que sejam, ao mesmo tempo benfeitores. Não 
encontrando quem o acuda é que desespera e apela 
para as soluções de desespero. 

A bôa política é essa que dá tudo e nada tira, 
principalmente aquilo que não pode tirar, porque 
seria a democracia roubar-se a si própria. 

E o que mais repugna é a insinceridade da 
reação. Intentam dissecar o fóco e dá-se a 
infiltração, disseminam-se os germes. E – curiosa 
contradição política – os que mais se beneficiam 
dessa dispersão são os responsáveis por ela. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Muito 
bem. 

O. SR. JOSÉ AMERICO: – Sim, os que 
fecham as portas abrem os braços para acolher a 
debandada. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Muito 
bem. 

O SR. JOSÉ AMERICO: – Provoca-se, uma 
tempestade para apanhar, seus destroços. 

O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – Muito bem. 
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – E' a 

realidade. 
O JOSÉ AMERICO: – O que era para eles a 

infecção de um órgão, passa a ser uma furunculose. 
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Muito 

bem. 
O SR. JOSÉ AMERICO: – Tudo se contamina. 

O comunista está presente em todos os setores. Em 
vez de se concentrar em seu reduto penetra noutros 
recessos e toma posição no campo oposto, 
dominando sem vencer zombando da derrota que lhe 
conquista mais espaço ao sol. 

Seus meios de ação se multiplicam porque, 
considerado ilegal, conta com a própria legalidade de 
outros partidos, imune a uma repressão que não 
invade os campos solidários. 

E êste o resultado de uma política impensada. 
Está aí em que deu depois de tantos vai-e-vens, 
embaraçada no cipoal das conseqüências 
imprevistas, a tática reacionária. 

E êste o grito discreto de minha consciência. 
No entanto, digo: Se, em face da ruptura das 

relações diplomáticas entre o Brasil e a União das 
Repúblicas Socialistas Soviéticas, não se 
comportarem os parlamentares comunistas como 
brasileiros, serei eu o primeiro contra êles. Não 
pela fórmula proposta que, sendo inconstitucional, 
será, de qualquer maneira, uma arma 
 

proibida, mas, de acôrdo com a própria 
Constituição que cassa o mandato do deputado 
senador cujo procedimento foi julgado 
incompatível do com o decoro parlamentar. 

O. SR. ADALBERTO RIBEIRO: – Muito 
bem. 

O SR. JOSÉ AMERICO: – Não poderia 
haver mais indecorosa atitude do que a falta de 
solidariedade nacional, a negação do patriotismo, 
desconhecimento dos supremos deveres do 
homem p do cidadão. 

Se cairem as máscaras, diante da velha 
acusação de que, seja qual for a sua nacionalidade, 
os comunistas voltam as costas para a Pátria, só os 
olhando para Moscou, se deixarem dêsse modo, de 
ser representantes do povo brasileiro, já não haverá 
argumento que os ampare. 

Repito: o que defendemos é o direito de 
representante do povo brasileiro e não de uma 
nação estrangeira. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – Muito bem. 
O SR. JOSÉ AMERICO: – A Constituição 

abre a porta e o que nos restaria era tanger de 
nossa companhia os que não fossem dignos dela, 
nem da majestade de um recinto, onde se celebra, 
com a solenidade de um rito, o mais alto culto da 
Pátria. (Muito bem, Muito bem. Palmas. O orador e 
cumprimentado). 

O SR. MATHIAS OLYMPIO (lê o seguinte 
discurso): – Sr.Presidente, pela segunda vez volto 
a ocupar a atenção do Senado em assunto, que de 
tanto analizado, já não oferece surpresa nem 
apresenta originalidades à discussão. É certo que 
todos nós aqui estamos com o nosso pensamento 
orientado e com opiniões assentes e, portanto, 
longe de mim querer convencer pelo raciocínio e 
pelo debate conferências cristalizadas pelo estudo 
dos problemas jurídicos. Bacharel que fez a sua 
vida nos centros mais distantes do País – Acre e 
Piauí – afastado do convívio dos doutos e sem 
bibliotecas onde pudesse suprir as falhas de um 
auto didatismo precário, não me atreveria jamais a 
discutir, sob os seus aspectos constitucionais e 
apoiado em princípios de direito parlamentar, o 
problema crucial que a todos nos preocupa – o da 
cassação dos mandatos. Apenas limitar-me-ei a 
apreciar a face político-social que ressalta à 
evidência, na preocupação geral com que a  
Nação acompanha atenta e vigilante a ação 
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de seus representantes no parlamento. Aliás, o 
aspeto político foi destacado com o brilho com que 
sempre o faz o ilustre representante de Santa 
Catarina, cujo nome pronuncio sempre com 
admiração, o Senador Ivo d'Aquino, nas 
considerações que acompanharam a apresentação 
do projeto á consideração da Casa. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Agradeço penhorado 
a gentileza e bondade que V. Ex.ª tem para comigo. 

O SR. MATHIAS OLYMPIO: – Faço apenas 
justiça a V. Ex.ª. 

Estamos sendo submetidos a um teste e da 
maneira por que saibamos cumprir os nossos deveres 
julgará o País. Pareceria bem mais fácil e cómoda a 
tarefa se se restringisse ao lado exclusivamente 
jurídico, porque, então a fórmula seria encontrada na 
serenidade dos gabinetes, cuidada tão sómente a 
face legalista. No direito encontrariamos normas 
orientadoras a apontar o caminho certo, a solução 
justa, na interpretação de determinado preceito 
constitucional. Entretanto, apuramos dos técnicos, a 
discussão ainda acêsa e controvertidas as opiniões. 
As paixões humanas invadiram as salas de estudo e 
debatem-se com fereza insuspeitada. A imprensa é 
bem o espelho dêsse deflagar de conceitos 
contraditórios e, no próprio seio do Parlamento, os 
juristas lutam por vencer as resistências opostas. E se 
ampliarmos o campo de nossa observações, 
constataremos que é que é tôda a Nação a participar 
interessada, aguardando a decisão a ser adotada. 

Mas, por que todo êsse interêsse? Qual a razão 
de estar em suspenso o País? Por que motivos tôdas 
as classes sociais voltam-se, angustiadas, para o 
Congresso, á espera de uma decisão? Sim, porque? 

Porque o problema não é apenas 
exclusivamente jurídico. Estamos enfrentando 
questão fundamentalmente política, cujas 
repercussões e conseqüências, todos nós as 
sentimos, ultrapassam as aparentes limitações do 
projeto. Julga-se e aprecia-se neste momento, a 
própria essência do regime democrático que é, 
parece-me, o do povo representar-se nos poderes 
executivos e legislativo pelos homens que exprimem 
os seus sentimentos e as suas aspirações, os sues 
ideais e as suas convicções. No dia em  
que subtraímos á fonte originária, de onde  
promana e de onde recebem a sua legitimidade, 
 

os mandatos populares, teremos conseguido, não 
só resolver a equação desafiadora da argúcia dos 
autores do projeto em apreço – qual seja a 
expulsão dos parlamentares, comunistas – mas 
teremos conseguido também, inocular na nossa 
democracia, mal refeita de golpes sucessivos que 
se prolongaram por quinze anos, o seu germen 
destruidor. Teremos, mais do que isto, e que já 
não é pouco, adotado uma filosofia política que 
muito se assemelha e muito se aproxima dos 
resíduos facistas que vivem a torpedear as 
aproximações entre os povos e os entendimentos 
entre as classes sociais, no sentido de ser 
alcançado um equilíbrio que uso traga a paz e 
tranquilidade. Não creio seja tal a intenção mas, 
na realidade, o povo não poderá, dora em diante, 
eleger que, represente seus anseios, pois ele 
deverá seguir, obedientemente, as prescrições 
restritas que aqui ditarmos. Leis votadas sob 
pretexto de regularmentar dispositivos 
constitucionais, passarão a limitar ad libitum o 
direito inalienável da livre escolha dos 
mandatários do povo. 

No fundo, se quizermos ser sinceros, 
existe, de nossa parte, indisfarçável desconfiança 
na democracia. Endossamos a opinião de que o 
povo brasileiro não está maduro para exercitar, 
em tôda a sua plenutide, os direitos políticos 
inerentes ao verdadeiro regime democrático. 

O SR. SALGO FILHO: – V. Ex.ª permite um 
aparte? (Assentimento do orador) – Prova mais 
substancial não poderia ser dada do que o 
recente projeto já transformado em lei e criador 
das bases militares, para destruir completamente 
a autonomia dos municípios. 

O SR. MATHIAS OLYMPIO: – Muito bem! 
O SR. VIANNA: – Não apoiado. 
O SR. MATHIAS OLYMPIO: – (Lendo): 
E, como não temos coragem de publicar essa 

convicção, concertamos meios e processos que 
tornem inócua a interferência, nos assuntos públicos, 
da vontade da "massa ignorante". – Consideramo-la 
incapaz de determinar-se, de livremente opinar e 
escolher. Queremos assumir a função de 
benevolentes tutores dêsses milhões de analfabetos 
que procuramos esconder á curiosidade maliciosa do 
estrangeiro. Obrigados a talhar a nossa Carta 
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Mágna pelo figurino da moda – e a moda hoje é a 
democracia, como a de 37 era o fascismo – 
fizemos uma Constituição de tendências 
democráticas, mas, no recesso de nossas 
consciências, nunca estivemos dispostos a 
cumprí-la. Votamô-la porque assim o exigia a 
derrota-militar do nazismos, porém conservamos 
dentro de nós o preconceito de que somos uma 
elite com o direito de velar, de cuidar dos 
interêsses de um incapacitado, que é a grande 
maioria. Reconhecemos e foram instituídos, clara 
e insofismàvelmente, todos os direitos inalienáveis 
e imprescindíveis que ornam a pessoa humana e, 
no entanto, condionamos o seu exercício ao nosso 
julgamento, ao nosso arbitrio pessoal. O homem 
tem direito á saúde e crescem os óbitos de 
tuberculose na própria Capital da República. O 
homem tem direito á instrução e a Universidade do 
Brasil dobra as suas taxas escolares levando os 
estudantes á greve. O homem tem direito ao 
trabalro e, no entanto, o mesmo Ministério do 
Trabalho intervem nas organizações sindicais – 
livres segundo o texto constitucional – impedindo 
que elas sejam, na prática, a expressão da vontade 
do trabalhador e que propugnem por um nível de 
vida decente e digno para aqueles que criam a 
riqueza nacional. O homem tem direito á vida – é 
preceito que independe de enunciação porque está 
gravado na consciência universal – apesar disso, o 
povo é agredido, é esbofeteado, é baleado quando 
se reune na Capital da República, no uso de um 
direito – que não se lhe pode roubar, qual seja o da 
livre manifestação do pensamento, cujas restrições 
jamais devem ser impostas pela fôrça. 

As violações reiteradas dos mais comezinhos 
direitos do homem, esteriotipa a afirmativa anterior 
de que não estamos dispostos a permitir o seu livre 
gôzo, sem nos reservar o direito de condicioná-lo, de 
limitá-lo, de discipliná-lo, de acôrdo com os pontos 
de vistas, as conveniências, que, a nosso ver, não 
são necessárias. 

O que era episódio e resultante de 
procedimentos individuais, com a aprovação que ora 
se pede ao Parlamento, receberá a consagração 
coletiva de um grupo político desejoso de manter, 
sob seu alvedrio, a liberdade do povo em escolher 
áqueles que o devem representar. 

Longe de mim vislumbrar no projeto de cassação 
de mandatos interêsses partidários. Antes, procuro  iden- 
 

tificar a intenção de seus autores com a tendência 
bem nossa de vivermos nos excessos, afastados 
sempre da posição de equilibrio que dá 
estabilidade ás instituições. Por amaldiçoarmos a 
ausência de partidos políticos organizados e 
atribuirmos a essa circunstância a quase 
totalidade de nossos êrros, sem preparação, 
saltamos para o polo opôsto. O exercício do poder 
estava viciado porque era exercitado por homens 
que não se sentiam compromissados a programas 
partidários. Hoje, espera-se a salvação do regime 
com assegurar que todo poder passará a ser 
exercido por homens cujos mandatos vivem em 
funções dos partidos politicos. 

O SR. SALGADO FILHO: – V. Ex.ª permite 
outro aparte? – (Assentimento do orador). – É 
preciso não esquecer que marchavamos para a 
eleição dos constituintes – aqueles que iam 
elaborar a Carta política pela qual se regeriam os 
destinos do Brasil – seguros de que o Partido 
Comunista seria tratado em pé de igualdade com 
as demais apremiações politicas. 

O SR. MATHIAS OLYMPIO: – Muito 
agradecido ao aparte de V. Ex.ª. 

(Lendo) Só serão admitidos representantes 
se tiverem êstes uma legenda a etiquetá-los 
porque a legenda é a marca é o sinal de que 
continua permanente a identidade de principios 
programáticos entre mandatos e mandatários. Ao 
contrário, sendo extinto o partido, riscado o seu 
programa dos registros da Justiça Eleitoral, não 
mais será permitida a sobrevivência de 
representantes cujos objetivos sofreram formal 
condenação. A boa ou má sorte dos 
representantes do povo, que até agora somos, 
ficará subordinada, umbelicalmente, á existência 
partidária. Porém, se o problema é disciplinar, 
partidàriamente, o País, ligando o representante 
ao partido sob cuja legenda foi eleito, fazendo-o 
participar da orientação partidária imposta pelos 
órgãos dirigentes, mesmo então é indefensável o 
projeto, porque a medida pleiteada não alcança 
aos que desertaram das fileiras de seu partido, 
nem áqueles cujos partidos desapareceram pela 
fusão com outros. 

Salvo os partidos de disciplina rígida, o que 
se apura em observação superficial, é a 
coexistência de correntes, variantes, que lutam 
por conseguir impor a sua vontade ao con- 
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junto. A minoria, vencida embora, não capitula e 
prossegue na defesa de táticas que julga devem ser 
aceitas pela maioria. As divergências vão além de 
discussões sôbre a posição do partido face a 
determinado problema restrito; elas, ás vezes, 
envolvem questões fundamentais, equacionam 
assuntos que afetam as bases partidárias e, se 
vencedoras, importarão em profunda revolução na 
orientação geral da associação política. É o que 
assistimos no mundo inteiro porque, por tôda a parte, 
a guerra, se nos deu a solução militar, deixou em 
aberto, quando não agravou ou multiplicou, os 
desajustamentos sociais. No mundo inquieto e 
atormentado, quando o homem procura fixar valores 
de caráter permanente, é natural que as divergências 
se acentuem apresentando gama infinita na 
apreciação dos roteiros a seguir. Nada mais 
impolítico, por contraproducente nos resultados, que 
desejar impôr fixação ao flutuante, da rigidez 
cadavérica a um corpo que se agita angustiado á 
procura de equilíbrio duradouro. 

E' dever da minoria aceitar e subordinar-se ás 
decisões majoritárias, sob pena de florescer o 
anarquismo. Todavia, como dever recíproco, cabe á 
maioria, não raras vezes ocasional, ou fruto fortuito 
de circunstâncias, não violentar as fôrças 
minoritárias, vencidas e ultrapassadas pelo tempo, 
não tentar esmagá-las á completa impotência, 
negando-lhe oportunidade de participar, na sua 
função opositora, das discussões e da deliberação 
sôbre a cousa pública, sob pena de mergulharmos 
no ditatorialismo. 

A democracia em ação exige a discussão 
constante e importa na aceitação de divergências 
mesmo quando atingem o que, em determinada 
época, julgamos essencial ao regime constituido em 
faze já ultrapassada pela evolução história. 

Dando as costas ao espetáculo e á 
experiência universais, nós aqui procuramos jungir a 
representação popular a uma associação política, 
fazendo com que os decretos fulminatórios, ao 
atingirem a pessoa jurídica, também se estendam, 
em aberração a todos os princípios jurídicos, á 
pessoa física que dela participara, sem apurar, sem 
mesmo indagar se existia identidade de ação que 
justificasse a pena extensiva. 

É provável que a verdadeira  
obcessão dos signatários do projeto os 
 

tenha feito esquecer que á característica da lei, sua 
generalidade, é-lhe inerente o cunho de 
universalidade. Preocupados em extrair 
conseqüências extremas do julgado do Superior 
Tribunal Eleitoral, que cancelou o registro do P. C. 
B., apresentam á aprovação do Congresso uma 
proposição que, de já, se apresenta despida de 
qualquer autoridade, pela sua indisfarçável intenção 
de legislar para situação determinada. Não se cuida 
de disciplinar um instituto jurídico, visa-se retirar 
mandatos populares de determinadas pessoas. Na 
sua crueza é apenas isso o que se pretende. 

Não vou alinhar os argumentos demonstram á 
sociedade a inconstitucionalidade flagrante de querer 
enxertar-se a figura da extinção dos mandatos, 
conseqüente da cassação de registro de partido 
político, entre os casos especificamente taxativos de 
perda ou vacância de mandatos, estatuidos na 
Constituição vigente. De passagem, permito-me 
reproduzir a lição do Professor Arturo Orgaz a seus 
alunos da Universidade de Códoba: "Reconhecendo-
se a base política da soberania popular, e não sendo 
possível, por razões óbvias, a atuação do povo na 
gestão dos negócios públicos, como o foi outrora nas 
antigas cidades gregas e italiana e, modernamente 
nos cantões suissos, impunha-se a adoção do 
regime representativo. Contudo, temos visto que 
modernas instituições de Direito Público, como o 
referendum, a renovatória e a iniciativa a que 
aludimos anteriormente, refere-se á iniciativa popular 
para propor a sanção de ordenanças sôbre qualquer 
assunto de competência municipal, nos têrmos da lei 
nº 3.836, que regulamentou o artigo 152 da 
Constituição de Córdoba) significam um retôrno á 
fonte mesma da soberania. 

"O govêrno representativo se realiza por 
delegação nos representantes dos poderes do 
representado, de sorte que êstes, devidamente 
utilizados por aquêles, levam não apenas a um útil 
emprêgo dos mesmos, mas á devida interpretação 
das necessidades, sentimentos e anelos coletivos" 
(Lições de Introdução ao Direito e ás Ciências 
Sociais, 1.945, pág. 294). 

Assim sempre se entendeu. A doutrina é 
secular. Já em 1789, a Assembléia Nacional 
Francesa dispunha que os deputados não  
eram "representantes de um departamento 
particular, mas da totalidade dos depar- 
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tamente, isto é, da Nação inteira", tal como nossa 
Carta de 1946, cujo artigo 56 prescreve que "a 
Câmara dos Deputados compõe-se de 
representantes do povo, eleitos pelo sistema 
proporcional, pelos Estados, pelo Distrito Federal e 
pelos Territórios". Os deputados são representantes 
da Nação, como nós somos senadores da República. 

A teoria da representação, conforme Duguit, "é 
freqüentemente chamada de teoria do mandato 
representativo, o que implica em dizer que o 
deputado não é o mandatário da circunscrição que o 
elegeu, a qual não é criada senão é o mandatário da 
circunscrição que o elegeu, a qual não é criada 
senão pela impossibilidade material de fazer de todo 
o País apenas um colégio eleitoral". 

Não menos claro, nem menos conciso é o 
sempre citado e tão pouco seguido Harold Laski, 
quando proclama a puridade da fonte da soberania 
de que, no Parlamento, somos delegados do seio do 
povo. São bem claras as suas palavras: "... o 
representante não é o mandatário de um partido. E' 
eleito para que atue da maneira mais conveniente e 
acertada, seguindo a inspiração de sua inteligência e 
caráter. Se fôsse, simplesmente um delegado, 
obedecendo normas ditadas por uma facção, 
deixaria de possuir personalidade e senso moral' ("El 
Estado Moderno" Barcelona, 1932 tomo II, página 
33). 

Mais claro se expressa ainda em sua 
"Gramática Política", quando afirma que "o eleito não 
é servidor de um partido majoritário em sua 
circunscrição. É eleito para agir da melhor maneira, 
segundo a sua inteligência e a sua consciência. Se 
fôsse o eleito, senão um delegado a quem um grupo 
político desse instruções, deixaria êle de ter valor 
moral ou personalidade". 

Essa posição sôbre a origem dos mandatos 
populares é imposta pelo regime representativo, que 
adotamos. Os partidos políticos, nos estatutos, nos 
programas, nas plataformas com que se apresentam 
na Dieus ex-máquina, funcionam como 
condensadores de setores da opinião pública, que 
procuram disciplinar a disputa de cargos eletivos. Não 
são esquema cujas diretrizes básicas preexistem no 
pensamento e na vontade coletivas. Êles polarizam 
tendências e só subsistem enquanto se mantiverem 
fiéis aos principios que adotaram. Portanto, aceitar a 
inclusão de seu nome em legenda partidária 
 

não importa em atrelar-se ás atividades em que se 
envolve o partido; significa, tão só, identidade de 
pensamento e de ação, apurada no momento em 
que se ferre o pleito, entre o que afirma o partido 
em seu programa estatuário, reconhecido pela 
Justiça Eleitoral ao proceder o seu registro, e as 
convicções do representantes do povo. Os 
compromissos que êste assume junto áquele é de 
defender princípios de cuja justeza aos cânones 
constitucionais foi fiadora a própria Justiça. Se as 
atividades partidárias, em investigação posterior, 
são proclamadas contrárias ao regime legal, 
nenhuma pena é de se impor aos seus 
componentes, salvo se, pessoalmente, ficou 
apurada participação na distorção dos princípios 
informativos das atividades partidárias. Quando o 
candidato se apresenta sob legenda partidária, 
significa que existe de sua parte obrigação moral 
de manter-se fiel ao programa apresentado pela 
agremiação que o apresente. Mas repito, é simples 
obrigação moral e a sua quebra não acarreta 
penalidades outras que de caráter ético. 

É igual a lição de Eduardo Espinola, nos 
seus comentários "A Nova Constituição do Brasil" 
de 1946: "O que cumpre salientar é o traço 
característico de democracia, no conceito 
hodierno". 

"Democracia é a participação do Povo, na 
Constituição do Estado e no exercício dos poderes 
constituídos". 

"A vontade estatal é a vontade do Povo; o 
poder estatal reside no Povo" (págs. 112-113). 

E, adiante desenvolve, precisando, o 
conceito: "A democracia pode ser direta, como o 
era antigamente e ainda hoje se verifica em alguns 
cantões suíços, caso em que a vontade estatal se 
manifesta pela resolução majoritária dos cidadãos 
reunidos em assembléia; ou pode ser 
representativa, como acontece nas modernas 
democracias, manifestando-se a vontade estatal 
por meio dos representantes do povo". (pág. 114). 

Perdura ou fenece, segundo Lindsay, com o 
direito de discussão e com a existência de uma 
oposição reconhecida. A doutrina de que, se um 
homem se encontra em minoria, não apenas está 
equivocado, mas é egoista, tem resultados fatais ("O 
Estado Democrático Moderno", tradução espanhola, 
1945. pág. 194) e os governos democráticos bem avi- 
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sados devem usar da fôrça com muito cuidado e 
prudência, porque do contrário perdem o apôio 
público visto que, em regra, a opinião geral a julga 
desnecessária. (op. cit. 289). 

Isto porque observa ainda Orgaz, “a soberania 
do Estado não é substantiva, mas instrumental, isto 
é, é usada por êle, porém, não para êle, e sua fonte 
é a coletividade”. (pág. 299). 

Encerra suas considerações com conceitos 
que aprendemos ainda nos bancos das academias: 

“Compreende-se, sem esfôrço, que seria 
impossível falar em govêrno representativo se não se 
supusesse a soberania popular” (nota 2, á lição 14 a 
pág. 319). 

Não é admissível a figura intermediária do 
partido como depositário da soberania nacional 
porque o povo, “sua fonte”, não lhe outorgou poderes 
para representá-lo. Sua posição, dentro da 
esquemática de nossa Constituição, é de simples 
instrumento, de mero veículo para a manifestação da 
vontade soberana do povo. 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – V. Ex.ª 
sustenta não só tese democrática como a verdadeira 
tese constitucional. 

O SR. MATHIAS OLYMPIO: – Muito obrigado. 
V. Ex.ª é autoridade neste assunto. 

(Lendo). 
Porém acentemos como válido o argumento 

de que houve delegação. Concordamos no todo. 
Mesmo assim, mau grado a melhor disposição de 
espírito, é de repetir a tentativa de obter do 
Legislativo uma lei cuja finalidade personalista é 
evidente. Foi considerada a extinção dos partidos 
políticos apenas quando resultante de sentença 
judicial, desprezada a hipótese de extinção por 
dissolução voluntária pura e simples. No primeiro 
caso, se devem ser considerados extintos os 
mandatos porque o partido se mostrou incompatível 
com os preceitos democráticos e, por conclusão 
automática, incompatíveis resultam ser os seus 
representantes, admite-se que pode existir 
representantes atuando no Parlamento, fora dos 
quadros partidários. Está extinto o mandato porque a 
lei considerará indissoluvelmente ligados, partidos e 
representantes, mesmo após o pleito eleitoral.  
A aceitação da legenda passa a acompanhar os 
eleitores por todo o período da investidura. Conclue-se, 
 

portanto, pela extinção obrigatória dos mandatos, de 
vez que não se admite possa o representante 
desligar-se de encargos presumidamente aceitos, 
quando permitiu a inclusão de seu nome em legenda 
partidária. Se foi eleito para propugnar por 
determinados princípios, apurado amanhã que tais 
princípios ferem a Constituição, não cabe indagar do 
mandatário a sua atitude atual em face da decisão 
judicial. Mesmo que haja discordado do partido na 
parte que determinou a sentença, mesmo assim 
extinto está o seu mandato porque não se o 
compreende com existência independente do partido 
que o elegeu. Mas, se dêste modo devemos 
entender, entendimento igual deveremos seguir nos 
casos de extinção de partido por dissolução 
voluntário. Se os elementos que o compõe 
consideram-no inatual ou prejudicial e extinguem o 
partido, se consideram-no inadequado aos objetivos 
em vista e dissolvem-no, para dar surgimento a outro 
partido, é de se aplicar, dentro do critério em que se 
colocam os autores da proposição, a extinção 
automática dos seus representantes eleitos. 

Perdoem os nobres colegas se não consigo 
aceitar os argumentos que alinham nas justificações 
apresentadas em apôio ao projeto. Não é apenas a 
minha informação jurídica que se rebela; opõe-se, 
com igual fôrça, a minha experiência política. 
Atravessamos uma época perigosa de paixões 
exarcerbadas e a reação altera o colo para esmagar 
as incipientes conquistas democráticas ainda não 
consolidades. Inconformada com o poder que lhes foi 
arrebatado nas urnas planeja, neste momento, 
verdadeiras extorsão contra o Parlamento, 
ameaçando-o com o tão desmoralizado “ôlho de 
Moscou”, perigo vermelho. A técnica é antiga e 
desmoralizada, mas infelizmente, um histerismo 
dirigido e planificado nos mínimos detalhes, cresce e 
se estende, aterrorizando consciências, abalando 
frágeis convicções, sufocando resistências, com o 
objetivo final de, sob pretexto de campanha anti-
comunista, efetivamente repetir os fatos deprimentes 
de 37, quando, usando de ardil idêntico, obteve do 
Parlamento, acessível aos manejos de um ditador, 
leis como esse que, no fundo, não podem esconder 
indisfarçáveis intenções anti-democráticas. 

Senhores, sejamos políticos. Não  
nos coloquemos contra o povo. Re- 
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conhecemô-lhe o direito de eleger representantes 
que são seus e não nossos. Não o contraditemos, 
não o irritemos porque a sua fúria não reconhece 
comportas, não prefixa limites à distruição. 
Resguardemos a Nação de divisões irreparáveis. 
Meditemos nas responsabilidades de que estamos 
investidos e ponderemos nas repercusões de nossa 
atitude no julgamento da coletividade. Não fechemos 
o caminho da legalidade às transformações que a 
evolução história impõe, mesmo porque as idéas, 
quando muito se transformam para melhor se 
adaptar, mas jamais morrerão. A vitória das Nações 
Unidas sôbre as potências do Eixo constitui o 
prelúdio de transformação da sociedade aquisitiva 
para a democracia socialista, e Laski afirma, com 
segurança que o futuro pertence ao socialismo. A 
própria Igreja, que em primeira mão proclamou os 
impulsos sociais do homem, está sentindo, há muito, 
a necessidade de harmonizar-se com as novas 
concepções sociais, e tem sido constante o esfôrço 
de sua ala renovadora, formada por beneditinos e 
dominicanos, hoje acrescida dos jesuitas, como 
acaba de ser proclamado numa série de quatro 
conferências, com a anuência do cardeal de Paris, 
pelo jesuita Michel Riquet, para que, “as reformas e 
transformações econômicas e sociais das quais 
francamente temos reconhecida a urgência e o 
benefício, nós, cristãos, queremos realizá-las no 
amor e na liberdade”. 

Mais desconcertante ainda é a opinião do ex 
secretário de Estado do govêrno americano e 
presidente, durante onze anos, da Suprema Côrte 
de Justiça daquele grande país, Charles E. 
Hughes que, como juiz, em publicação recente (A 
Suprema Côrte dos Estados Unidos, trad. Hesp., 
1946 paginas 16 a 18), sustenta que não vê como 
se possa, legalmente, evitar que o Partido 
Comunista pleiteie a abolição do Senado, na 
Suprema Côrte, do poder do veto exercido pelo 
Presidente e trabalhe pela substituição dos 
distritos congregacionais por “conselhos de 
trabalhadores”, exercendo as funções do 
legislativo e executivo ao mesmo tempo”. Seriam, 
sem dúvida, alterações transcendentais em nossa 
atual estrutura de govêrno, alterações que, é 
razoável afirmar, não sejam desejadas pela maioria 
do país, porém quaisquer que sejam nossos pontos 
de vista pessoais, como juizes não pode- 
 

nos declarar que a pessoa que se inclina pela sua 
adoção, através de meios pacíficos e legais, não é 
leal à Constituição, pois é concebível que uma 
“liberdade ordenada” se mantenha sem essas 
instituições”. Pelo simples fatos de alguem acreditar 
no estabelecimento de uma forma de organização 
mundial soviética, não quer dizer que seja desleal à 
Constituição, porque o mesmo poderia ser dito 
daqueles que acreditam no panamericanismo, na 
Liga das Nações ou em qualquer forma de 
colaboração internacional ou de segurança coletiva 
que possa seguir após a recente conflagração. 

Diante disto, acredito que podemos avaliar 
honestamente a nossa posição para aclamar que 
êsses princípios sociais, à cuja marcha para o poder 
estamos assistindo, consubstanciam uma fé, que 
conquanto possa criar tentações e dificuldades tais, 
como as que sempre acompanharam a ascenções de 
uma nova fé, ainda assim, se tem revelado capaz de 
despertar, “em homens e mulheres que a adotam, 
esperança e júbilo nada inferiores na sua intensidade e 
muito mais amplos dos que qualquer dos precedentes, 
a tal ponto que se trata de um verdadeiro renascer dos 
homens. E, dêsse renascer, êles aurem a esperança 
de que se encontram no limiar de uma era de 
emancipação. (Muito bem; muito bem). 

O SR. CLODOMIR CARDOSO: – Sr. 
Presidente, como disse hoje um grande órgão da 
nossa imprensa, “O Correio da Manhã”, o 
rompimento das nossas relações com a Rússia não 
modificou, perante a Constituição, o caso que se 
acha em debate. 

O rompimento congregou em tôrno do honrado 
Chefe da Nação todos os bons brasileiros. 

A Nação o prestigia com o seu patriotismo e o 
seu apôio. 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – V. Ex.ª dá 
licença para um aparte? (Assentimento do orador) – 
Segundo li nos jornais, os deputados comunistas 
negaram se apôio, como brasileiros, a S. Ex.ª o Sr. 
Presidente da República. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – O Sr. 
Senador Clodomir Cardoso falou nos bons 
brasileiros. 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Confesso 
que não ouvi a palavra “bons". 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Parece 
que, assim, fêz a exceção, como V. Ex.ª quer. 

 



– 501 – 
 

O SR. CLODOMIR CARDOSO: – Mas, fôrça 
é reconhecer que, êsse ato não revogou nenhum 
dispositivo constitucional. Longe disso, tornou mais 
imperioso o nosso dever de velar pela observância 
da Constituição. 

Com fundamento nela eu havia resolvido 
votar contra o projeto nº 24. Mantenho a minha 
resolução. 

Homem de partido, que tenho sido, sempre, 
nunca tive, entretanto, Sr. Presidente, em 
circunstâncias análogas às de hoje, senão atitude 
idêntica a que assumo agora. 

Lamento que, em matéria tão importante, 
como esta, que discutimos, estejamos em 
divergência, eu e os meus nobres e prezados 
amigos, entre os quais o meu líder, a quem tanto 
quero e admiro. 

Mas, Sr. Presidente, que fazer, se a 
divergência existe, senão manifestá-la? 

O caso é excepcional. Daí a necessidade, 
que senti, de justificar o meu voto. 

Senhores, ninguém é mais anti-comunista do 
que eu. Sou-o sincera e fundamentalmente. 
Católico, profundamente católico, não sou, 
entretanto anti-comunista própriamente por ser 
católico. Sou-o em virtude de razões que se 
encontram no fundo filosófico da doutrina cristã, 
mas, estou certo, teriam elas a mesma ressonância 
no meu espírito, ainda que outra fôsse a minha 
religião. 

Não conheço os estatutos registrados do 
extinto Partido Comunista. E não procurei conhecê-
los, porque não interessavam à minha tese, visto 
como a justiça eleitoral não baseou nêles a sua 
decisão. 

Regesse-se, porém, o partido por outros 
estatutos, como declarou o Tribunal Superior, ou 
pelos estatutos registrados, não mereceria a minha 
simpatia. 

Para que dêle me achasse divorciado pelo 
espírito, bastaria o materialismo que inspira e 
domina a doutrina comunista. Na sua interpretação 
da história, o comunismo começa por esquecer que 
a história não se faz num dia e, substituindo pelos 
seus métodos o processo histórico abstrai da 
natureza humana, da pessoa humana, vendo no 
homem, um simples átomo individualmente 
inapreciável do agregado social. 

É uma doutrina contra a qual dirse-ia que se 
está levantando a própria matéria, por  
intermédio precisamente do átomo que, não há 
ainda muito, afirmando a sua individualidade e a 
 

sua fôrça, precipitava o desfecho da grande tragédia 
que paralizava a civilizçaãoe ensanguentava o 
mundo. 

Mas, Sr. Presidente, uma coisa é isto,  
e outra, votar a favor do projeto, que atenta  
contra a Constituição. Estudei-o em face  
da sua justificação e a luz do texto Constitucional e 
da doutrina. A sua inconstitucionalidade é 
manifesta. 

Começarei por ler o art. 1º. São êstes os seus 
têrmos: 

“Extingue-se o mandato dos membros dos 
corpos legislativos da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, eleitos, ou não, 
sob legenda partidária: 

a) pelo decurso do seu prazo; 
b) pela morte; 
c) pela renúncia expressa; 
d) pela sua perda, nos casos dos §§ 1º e 2º 

do art. 48, da Constituição Federal; 
e) pela cassação do registro do respectivo 

partido, quando incidir no § 13 do art. 141, da 
Constituição Federal; 

f) pela perda dos direitos políticos”. 
De um modo geral é inconstitucional o  

artigo, porque, exceto quanto ao Distrito  
Federal e aos Territórios, nenhuma das suas 
disposições pode constituir objeto de lei do 
Congresso. 

Há, porém, entre elas, uma, a da letra e, que 
é ainda inconstitucional, porque a Constituição a 
não permite, nem em lei federal, nem em outro 
qualquer ato. 

A matéria das demais alíneas, sòmente pode 
ser regida: quanto aos membros das  
assembléias estaduais e das câmaras  
municipais, pelos Estados; quanto aos membros do 
Congresso Nacional, pelos regimentos das duas 
Câmaras. 

Passo a tratar da competência dos Estados, 
sem mais fazer referência especial aos órgãos 
municipais. 

Só os Estados podem regular a  
matéria, no que lhes diz respeito, isto  
por fôrça do art. 18 da Constituição, expressa 
nestes têrmos: 

“Cada Estado se regerá pela Constituição e 
pelas Leis que adotar, observados os princípios 
estabelecidos na Constituição”. 

E acrescenta o artigo, no § 1º: 
“Aos Estados se reservam todos  

os poderes que implícita ou expli- 
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citamente, não lhes sejam vedados por esta 
Constituição”. 

Acaso, Sr. Presidente, o poder de regular a 
perda do mandato dos deputados estaduais foi 
conferido, explícita ou implícitamente, à União, por 
algum preceito constitucional? 

De modo nenhum: – nem ao artigo 5º que 
enumera as matérias da competência da União, 
nem aos artigos 65 e 66, que discriminam a 
competência do Poder Legislativo, nem em outro 
qualquer lugar. 

Dir-se-á que isto não é exato, porque pelo art. 
5º, cabe à União legislar sôbre o direito eleitoral. 

Objeção improcedente; pois, embora sejam 
eletivos os mandatos em apreço, não se enquadra 
no direito eleitoral a perda de qualquer dêles. A 
matéria, para ser eleitoral, há de interessar à 
eleição. Ora, perda tal não diz respeito à eleição, 
mas à função. Não há distinguir aqui entre a perda 
de cargo eletivo e a perda de cargo não eletivo. 
Diplomado definitivamente o candidato, cessa a 
ação do direito eleitoral. 

É o que aliás, se verifica da própria 
Constituição, cotejando as disposições atinentes às 
inelegibilidades com as que regem a perda de 
mandato de deputados e senadores por motivo de 
incompatibilidade. 

As disposições atinentes às inelegibilidades, 
que são as dos artigos 138 e 139, aplicam-se, não 
só ao presidente e ao vice-presidente da República, 
aos senadores e deputados Federais, mas também 
aos governadores, deputados estaduais e prefeitos. 

As disposições relativas à perda de mandato 
ou cargo por incompatibilidade, e que são as dos 
artigos 48 e 197, não se aplicam entretanto,  
senão aos senadores, deputados federais, 
presidente e ao vice-presidente da Reblica, 
estendendo-se também aos ministros e aos 
membros do Superior Tribunal. 

O artigo 136 trata igualmente, isto no 
parágrafo 2º, da perda de mandato do deputado 
federal ou senador cujo procedimento seja reputado 
indecoroso, mas, do mesmo modo que a proémio, é 
o parágrafo silencioso quanto aos governadores, 
aos mandatos dos deputados estaduais e ao cargo 
de prefeito. 

O artigo 16, sim, encerra disposição  
geral, estatuindo, sem exceção, que a  
perda dos direitos políticos acarreta a perda do 
cargo ou função pública, mas também não dis- 
 

tingue entre as funções ou cargos eletivos e os que 
o não sejam. 

E, aliás, compreende-se a amplitude da regra: 
é que o exercício do cargo ou função pública é 
exercício de direito político. 

A Constituição de 1891 não enumerou os 
casos de incompatibilidade, nem os de 
inelegibilidade, e, confundindo as duas matérias, 
declarou que as incompatibilidades seriam regidas 
em lei, o que fez Carlos Maximliano dizer: “É êste 
um dos raros artigos que o legislador ordinário pode 
regulamentar, porque a Constituinte lhe transmitiu 
essa atribuição”. 

Pois bem: uma lei sobreveio, que, fazendo a 
mesma confusão, regulou as duas matérias, sob a 
designação de inegibilidades. Mas só tratou dos 
cargos federais. Não tratou dos estaduais, nem 
quanto às inelegibilidades, porque, sob a 
Constituição de 1891, não podia a União legislar 
para os Estados sôbre matéria eleitoral. 

Assim, não há como admitir que possa uma 
lei federal regular a perda de mandato dos 
deputados estaduais. 

Falta-lhe essa competência para o próprio 
caso de perda de mandato por perda de direito 
político, o que também quer dizer que, ainda 
quando o caso da letra e do artigo 1º, do projeto, 
fôsse previsto, como se pretende, pelo artigo 141, 
parágrafo 13, nem por isso poderia a União legislar, 
a respeito dêle, para os Estados. 

Da União seria a competência, se a perda 
devesse ser declarada por um órgão federal, como 
são os tribunais da justiça eleitoral. 

Mas os órgãos competentes são estaduais. O 
próprio projeto refere-se aos corpos legislativos dos 
Estados. 

Ora, aos Estados é que cabe regular o 
exercício da sua competência constitucional. 

Se, por ação ou omissão, deixa um Estado de 
cumprir a Constituição Federal, e o caso não é dos 
que justificam a intervenção de que ela trata no 
artigo 7º, nenhum ato poderá haver contra êle, a 
não ser que importe lesão de direito individual, 
porque, então, o prejudicado poderá recorrer aos 
tribunais. Se o caso fôr de inelegibilidade. Mas só 
tratou dos derá verificar pela forma estabelecida no 
artigo 8º e seguintes da própria Constituição. 

Essa forma de intervenção federal  
ou delimitação dos poderes estaduais,  
que há de resultar do projeto, se êle 
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fôr convertido em lei, não foi prevista na 
Constituição e é desautorizada pelo seu artigo 18. 

Passo a tratar, Sr. Presidente, do projeto, no 
que toca aos deputados federais e aos senadores. 

Mostrarei, em primeiro lugar, que tôda a 
matéria do artigo 1º, relativa a êsses 
representantes, é de natureza regimental, como, 
aliás, já disse, no seu brilhante voto vencido, o 
Senador Etelvino Lins. 

Em segundo lugar, provarei que o caso da 
letra e nem nos regimentos do Senado e da  
Câmara pode ser regulado, porque  
essa alínea é inconstitucional na sua própria 
substância. 

Sob a Constituição, de 1891, os casos de 
vaga aberta numa e noutra Câmara, eram regidos 
pelo artigo 17, parágrafo 3º e êste parágrafo dava 
lugar à dúvida a que se refere a justificação. 

Nenhuma dúvida, porém, é possível em face 
do disposto nos arts. 52 e 40 da Constituição de 
1946. Deixemos, portanto, os princípios, e 
argumentemos com o texto constitucional. 

Pelo art. 52, aberta uma vaga na Câmara ou 
no Senado, será convocado o suplente. Não 
havendo suplente, o Presidente da Câmara 
interessada comunicará o fato ao Tribunal Superior 
Eleitoral. 

A quem, isto assente, cumpre verificar a vaga 
e declará-la? 

A resposta não pode deixar de ser esta: à 
própria Câmara que tiver de fazer a convocação ou 
a comunicação; pois, na competência para uma e 
outra coisa, está implícita a de praticar os atos que 
as devam tornar possíveis. Nenhum axioma, diz 
Storf, é mais claramente estabelecido do que esse, 
pelo qual, quando certo fim é requerido, autorizados 
se devem considerar todos os meios necessários 
para atingí-lo. 

Pela mesma razão, de cada uma das duas 
Câmaras há de ser a competência para estabelecer 
o processo que se torne necessário. 

No entanto, Sr. Presidente, sucede que a 
competência estabelecida pelo art. 52 é apenas um 
caso particular de uma regra geral. A regra é a do 
art. 40, pela qual cabe a cada Casa do Congresso o 
poder de dispor em regimento interno sôbre a sua 
organização, polícia, criação e provimentos de 
cargos públicos. 

Ora, nêsse poder de se organizar  
que tem cada Câmara, compreende-se 
indubitàvelmente o de evitar a desor- 
 

ganização, o de velar por que a organização se 
mantenha dentro dos moldes constitucionais, o de 
aplicar, com exclusão de qualquer outro poder ou 
órgão, as disposições constitucionais sôbre a perda 
de mandato dos seus membros. 

É em virtude dêsse poder que a Câmara e o 
Senado elegem as respectivas Mesas, bem como 
as suas comissões, e estabelecem não só o 
processo por que elas se devem constituir, mas 
também o que se deve observar na apreciação do 
pedido de licença a que se refere o art. 41. Aludo à 
licença pedida para os processos criminais contra 
os senadores e deputados. 

São matérias que escapam à competência de 
qualquer outro órgão. 

Em que é que se baseia, Sr. Presidente, a 
exceção aberta na regra constitucional para a 
matéria do Projeto? 

Nenhum poder, observa Carlos Maximiliano, 
toma parte na elaboração do regimento interno de 
cada Câmara. Se a matéria fôsse regulada por ato 
do Congresso, em que não interviesse o Presidente 
da República, um ato como êsses que a 
Constituição enumera no art. 66, haveria a invasão 
de cada Câmara na ésfera da autonomia da outra, 
da autonomia assegurada no art. 40. 

No caso, um dos poderes, ferindo o disposto 
no art. 38, invade a órbita em que outro deve ser 
independente. 

Nada importará, Sr. Presidente, o 
consentimento da maioria desta e da outra Casa. 
Não temos, com efeito, a faculdade de abdicar a 
independência do Poder Legislativo. 

O SR. ETELVINO LINS: – V. Ex.ª dá licença 
para um aparte? 

O SR. CLODOMIR CARDOSO: – Pois não. 
O SR. ETELVINO LINS: – Mesmo porque a 

matéria não se pode enquadrar em regimento 
comum. 

O SR. CLODOMIR CARDOSO: – Pois não. 
O SR. ETELVINO LINS: – Mesmo porque a 

matéria não se pode enquadrar em regimento 
comum. 

O SR. CLODOMIR CARDOSO: – É claro. É 
exatamente o que digo: quando se tratasse de ato 
das Câmaras, a que fôsse estranho o Presidente da 
República cada uma delas se estaria intrometendo 
em matéria da ilegível petência exclusiva da 
outra. 

O SR. ETELVINO LINS: – Estaria invadindo a 
atribuição de outra. 
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O SR. CLODOMIR CARDOSO (continuando 
a leitura): – Não jogo, Sr. Presidente, com simples 
princípios, mas com o próprio texto constitucional, 
que consagrou o princípio a que se refere Ilbert, 
quando, em O Parlamento, ocupando-se do 
parlamento inglês, acentua que a Câmara dos 
Comuns tem guardado sempre, com grande zêlo, 
sua autonomia e a sua faculdade de regular os seus 
próprios direitos, privilégios e processos. 

Do projeto, no que entende com o Senado e a 
Câmara dos Deputados, só uma disposição não é 
inconstitucional: a do § 1º do art. 2º, pela qual o 
Tribunal ou autoridade que cassar o registro de um 
partido ou declarar a perda dos direitos políticos de 
um deputado ou senador, deverá comunicar o ato à 
Câmara interessada. 

Na verdade, isso é matéria de lei. Apenas a 
Iei que se fizesse exclusivamente para isso seria 
excusada. Independentemente de lei especial, o 
Senado e a Câmara obtêm das autoridades as 
comunicações de que necessitam. 

Entro agora a considerar o disposto na letra 
e, quanto ao que diz respeito aos senadores e 
deputados federais. 

Em que disposição constitucional se baseia 
essa alínea? 

Ela o diz: no art. 141, § 13. 
Mas a verdade é que êsse dispositivo não lhe 

oferece nenhum fundamento. 
O que se lê nêle é o seguinte: 
“É vedada a organização, o registro ou o 

funcionamento de qualquer partido político, ou 
associação, cujo programa ou çaão contrarie o 
regime democrático, baseado na pluralidade dos 
partidos e na garantia dos direitos fundamentais do 
homem”. 

O eminente autor do projeto, relacionando-o 
com êsse parágrafo, aduz: primeiro, que, se extinto 
o partido, não se extinguirem os mandatos dos seus 
representantes no Congresso, burlada ficará a 
Constituição; segundo que o funcionamento e a 
ação dos partidos, objeto da proibição 
constitucional, se exercem assim pelos seus 
diretórios e comissões, como pelos representantes 
que houver elegido. 

Ora, nenhum dêsses fundamentos procede. 
Quanto ao primeiro, se o que pretende a 

justificação é que a decisão judiciária proferida com 
apôio no § 13 ficará sem efeito, se não der lugar à 
 

extinção dos mandatos, será fruto de uma 
inadivertência. 

Para explicar a decisão e, portanto o 
dispositivo constitucional, aí está a impossibilidade 
em que ficará o partido de registrar candidatos para 
as eleições futuras, bem como tôda a ação exercida 
pelos seus órgãos, isto é, pelos órgãos que lhe 
traduzam a vontade nos têrmos dos seus estatutos. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Vossa 
Excelência dá licença para um aparte? 
(Assentimento do orador) – Poder-se-ia, até, dizer 
que, quanto à ação dos representantes dêsses 
partidos extintos, no Parlamento, apenas ficaria 
retardado o efeito do fechamento dos partidos. 

Apenas, em vez de ser um efeito imediato, 
como V. Ex.ª acaba de dizer, em relação às 
organizações dirigentes do partido extinto,  
seria um efeito retardado, porque na  
primeira eleição, quando os mandatos estariam 
naturalmente extintos, o partido nada poderia 
pleitear nas urnas. 

O SR. CLODOMIR CARDOSO: –
Exatamente. 

(Continuando a leitura) – Quanto ao segundo 
fundamento da justificação, ocorre que os 
senadores e deputados eleitos por um partido não 
se tornam por isso seus mandatários.  
Passam a ser membros de um órgão do  
govêrno, o parlamento, que representa o povo  
e não os partidos. Nenhum veículo jurídico existe 
entre os membros do parlamento e os que os 
elegem. 

Consideremos, principalmente, o primeiro 
fundamento, isto é, vejamos a que ação dos 
senadores e deputados se refere a justificação, 
quando procura na ação dêsses representantes 
uma base para a aplicação do art. 141 § 13, ao caso 
da letra e. 

Será a ação parlamentar? A extra 
parlamentar? 

Uma e outra, segundo a justificação, onde 
lemos, o seguinte: 

“O funcionamento e a ação dos partidos 
políticos se exercem pelos seus diretórios e 
comissões como pelos seus representantes eleitos. 

E, principalmente, por êstes, que, a resguardo 
das imunidades parlamentares e da inviolabilidade 
da palavra e do voto, poderão continuar a ação do 
partido cujo registro tiver sido cassado”. 
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Quando alude à inviolabilidade do voto, a 
justificação tem em vista a ação parlamentar. 

Mas êsse argumento, Sr. Presidente, conduz 
a uma conseqüência constitucionalmente 
inadmissível. 

De fato, se a ação ou modo de funcionamento 
proibido aos partidos, sob pena de lhes ser cassado 
o registro, compreende a ação parlamentar dos 
deputados e senadores, segue-se que essa ação, 
por si só; quando julgada anti-democrática, poderá 
dar lugar a que um partido tenha o seu registro 
cassado. Mas, cassado o registro, ter-se-á de 
seguir, de acôrdo com a doutrina do projeto, a 
extinção dos mandatos exercidos pelos 
representantes que hajam dado lugar à cassação. 

E que quer isso dizer, Sr. Presidente, senão 
que os representantes perderão os seus mandatos 
em virtude da sua ação parlamentar? 

Mas eis o que não é possível, sem violação do 
disposto no artigo 44 da Constituição, que declara o 
deputado e o senador invioláveis no exercício do 
mandato por suas opiniões, palavras e votos. 

Consideremos a ação extra-parlamentar. 
Para se ver que, ainda quanto a essa ação, o 

fundamento do projeto é insubsistente, basta 
considerar que, por meio dele, os representantes da 
Nação passam a ser vítimas das imunidades 
instituídas em benefício dos seus mandatos. Porque o 
fundamento está no acerto de que, a resguardo das 
suas imunidades, podem os representantes da Nação 
tornar-se os principais instrumentos dos seus partidos. 

Como é possível, Sr. Presidente, invocar as 
imunidades parlamentares contra os senadores e 
deputados, para fazê-Ios perder os seus mandatos, 
quando é por virtude delas que êsses 
representantes, sem licença da sua Câmara, não 
podem ser processados nem conservados em 
prisão, no caso de serem presos em flagrante de 
crime inafiançável, porque, se não fôr inafiançável o 
crime, a prisão não é possível; quando, tal é o valor 
das imunidades, ainda em pleno estado de sítio, 
hão de elas subsistir, e só poderão ser suspensas 
contra deputados ou senadores determinados, cuja 
liberdade se torne manifestamente incompatível 
com a defesa da Nação, ou com a segurança das 
instituições políticas e sociais... 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Vossa 
Excelência me permite um aparte? (Assentimento 
do orador) – Mais uma demonstração de que a 
Constituição arma a democracia de elementos para 
se defender. 

O SR. CLODOMIR CARDOSO: – De 
eficientes meios de defesa. ... quando nessa própria 
hipótese, a hipótese do estado de sítio, a suspensão 
das imunidades só será lícita se a Câmara ou o 
Senado, conforme o caso, der o seu assentimento 
pelo voto de dois terços dos seus membros; quando 
finalmente, se a suspensão for permitida, no 
intervalo das sessões legislativas, por ato do 
Presidente de uma ou de outra Câmara, a Câmara 
interessada terá de ser imediatamente convocada, 
caso em que, para a manutenção do ato, será 
necessária a mesma maioria? 

Como se vê, Sr. Presidente fazendo das 
imunidades parlamentares um perigo, para assentar 
nelas a letra e do artigo 1º do projeto, estaremos 
burlando o artigo 44 da Constituição e perpetrando 
contra elas, fora do estado de sítio, o que,  
na própria vigência dêste, não é possível, nem  
pelo voto de dois terços dos membros da  
Câmara, trate-se, embora, de representante 
manifestante incompatível com a segurança  
das instituições políticas e sociais e a defesa  
da Nação. 

Porque tudo quanto é lícito em situação tal, 
nos têrmos do artigo 213 da Constituição, é apenas 
a suspensão das imunidades parlamentares, pelo 
voto de dois terços dos membros da Câmara, 
enquanto vigorar o estado de sítio. 

Dos membros da Câmara a que pertencer o 
representante, e sòmente dêles. 

Não, Sr. Presidente, não nos é possível votar 
as imunidades parlamentares como arma contra os 
nossos mandatos, que elas têm por fim defender. 

Audaz ainda a justificação: 
"Nem se poderá compreender que, por 

defeito de forma, a anulação do registro de um 
partido acarrete a eleição dos seus representantes e 
a anulação do registro de partido cuja existência 
enfrente dispositivo da Constituição não traga a 
mesma conseqüência". 

Aqui, Sr. Presidente, há um equívoco. 
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Antes, porém, de o examinar, devo dizer, uma 
vez que se trata de aplicar a sentença judiciária, que 
ou muito me engano, ou o Tribunal, já por mais de 
uma vez se há recusado a anular eleições pelo 
fundamento da nulidade do registro dos candidatos, 
entendendo que não há mais falar em nulidade do 
registro depois de efetuada a eleição. Ora, doutrina 
tal há de ser aplicável ao registro dos partidos. 

Mas não é êste o meu argumento até porque 
não me quero pronunciar acêrca dessa 
jurisprudência. 

A minha objeção ao argumento de justificação 
está: primeiro, em que o Tribunal não declarou nulo o 
registro; segundo, em que entre os deputados e 
senadores de um lado, e aqueles que os elegem do 
outro, nenhum veículo jurídico existe que pudesse 
ser arrastado pela cassação do registro. 

Consideremos a primeira razão. Senhor 
Presidente. O Tribunal não assentou a sua decisão 
nos estatutos do Partido Comunista, mas num 
projeto de estatutos, que declarou haverem 
substituído pràticamente os estatutos registrados e 
serem anti-democráticos. 

Verdadeiramente, foi o funcionamento do 
partido que êle condenou, o funcionamento a que 
alude o artigo 141, § 13, da Constituição. 

Ora, êsse funcionamento só se veio a tornar 
vedado em conseqüência do projeto de estatutos, e 
por fôrça da Carta Magna. 

Mas na data da Constituição, já os senadores 
e deputados comunistas estavam eleitos. Êles foram 
constituintes. 

Pretende-se que a lei básica não tem efeito 
retroativo. Isto não é exato se o que se quer 
sustentar é que ela não atinge o funcionamento dos 
partidos registrados antes da sua promulgação. 

Por melhor dizer, é ela aplicável a todos os 
fatos posteriores. 

Mas a matéria dos mandatos, Sr. Presidente, 
rege-se por princípios especiais e próprios, que se 
acham consagrados na nossa Constituição. Em face 
dêles, pretender que a extinção do Partido 
Comunista, decretada, com fundamento no §  
13 do artigo 141, acarreta a perda de mandato  
do senador e dos deputados comunistas, sob  
o fundamento de que são representantes do  
seu partido, o mesmo é que indicar, na destruição 
dos funcionários nomeados por um governante, 
 

conseqüência necessária da perda do cargo a que 
êste fique sujeito por virtude de Constituição 
posterior à nomeação. 

Não há distinguir entre as duas hipóteses. É o 
que passamos a ver. 

Têm-se procurado o fundamento em que 
assente a declaração da perda de mandato dos 
representantes comunistas na denominada teoria do 
mandato. 

A tese dos que se apegam a ela resolve-se no 
seguinte silogismo: todo mandato cessa pelo 
desaparecimento do mandante. Ora, os senadores e 
deputados são mandatários dos partidos. Logo, se 
um partido desaparece, a sua representação no 
Senado e na Câmara não pode subsistir. 

Sucede, porém, Sr. Presidente, que o 
silogismo é falso, pela falsidade das duas premissas. 

É falsa a menor, porque os senadores e 
deputados não são representantes dos seus partidos e 
muito menos mandatários. São, representantes do povo. 

Mas nada importaria que a menor fôsse 
verdadeira, isto é, que os partidos e não o povo, 
fôssem os representados; pois também é falsa a 
maior, por se referir a todo mandato. 

Consideremos, primeiro, a maior. 
O mandato de que se diz que cessa pelo 

desaparecimento do mandante, é o mandato jurídico. 
Ora, é absolutamente certo que não é mandato 
jurídico, a representação política. 

Para explicar a natureza da representação, há 
várias teorias, entre as quais se acha, é verdade, a 
do mandato jurídico. 

Mas é uma teoria esta, pela qual mostram os 
que a esposam, não o que a representação é, mais o 
que, na sua opinião, deve ser, porque o mandato 
jurídico tem caracteres que o especificam, e êstes, 
como diz Kelsen, dependem do direito positivo. No 
caso fôra necessário que a Constituição assim 
caracterizasse a representação, o que não ocorre. 
Dá-se exatamente o contrário. 

Em princípio, o mandato é revogável, e, quando 
deixa de o ser, é pela vontade do mandante. O 
mandante pode limitá-lo a dar instruções ao mandatário. 

Isto, para não dizermos também que são nulos 
os atos praticados contra as instruções dadas, desde 
que constem do instrumento, e não irmos ao ponto 
de acrescentar que o mandatário quando se afasta 
das instruções fica sujeito a perdas e danos. 
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Ora, Sr. Presidente, na representação 

política, como já tenho dito, nenhum vínculo jurídico 
se forma entre o representante e o representado. 

Certo, a eleição cria, entre um e outro, 
respeitável relação, mas de ordem puramente 
moral, sem nenhuma influência no campo do direito. 

Nem se vê entre os casos enumerados no 
projeto, o da perda de mandato pela vontade do 
partido, ou como efeito do desaparecimento do 
partido, fora da hipótese prevista no § 13 do art. 
141. 

Dizer, em tais condições, que no nosso 
sistema representativo, o mandato do deputado ou 
senador é mandato jurídico, é sustentar uma tese 
que, como diz Kelsen, na sua "Teoria Geral do 
Estado", referindo-se, de um modo geral, aos 
sistemas estabelecidos pelas Constituições 
modernas, está em contradição com a realidade 
jurídica. 

O SR. IVO D'AQUINO: – V. Ex.ª dá licença 
para um aparte? V. Ex.ª está citando Hans Kelsen, 
exatamente na parte em que, na sua "Teoria Geral 
do Estado" trata do assunto, Mas, como V. Ex.ª 
deve ter notado, Kelsen sustenta que não há 
representação, se não por uma ficção de ordem 
jurídica. 

O SR. CLODOMIR CARDOSO: – Kelsen não 
diz que não há representação, mas sim que não há 
mandato. O que acrescenta ao seu conceito é que a 
representação não significa que o representante 
tenha de atender à vontade do representado. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Quero dizer, a 
chamada soberania popular é, na opinião dêle, uma 
ficção, porque realmente, o Parlamento é 
independente do povo. Agora, por esta teoria de 
Kelsen, V. Ex.ª chega também à conclusão de que 
não se pode adotar a antiga doutrina da filosofia do 
século XVIII, pela qual deputados e senadores são 
representantes do povo. 

O SR. CLODOMIR CARDOSO: – Não, 
Kelsen não diz absolutamente isso. E quando  
o dissesse, isto em nada prejudicaria a minha tese, 
que não está pròpriamente no assêrto de  
que o parlamento representa o povo, mas no  
de que não há vínculo jurídico entre o parlamento  
e os que por êle forem representados, seja  
quem fôr. 

O SR IVO D'AQUINO: – É a teoria de Kelsen. 
 

O SR. CLODOMIR CARDOSO: – Apenas, 
Kelsen distingue entre a representação e o dever do 
representante, para dizer que o Parlamento não é 
obrigado senão a atender os interêsses do Estado. 

O SR. IVO D'AQUINO: – V. Ex.ª quer ter a 
bondade de me ouvir, já que se refere a Kelsen na 
passagem que citei. 

O SR. CLODOMIR CARDOSO: – 
Perfeitamente. 

O SR. IVO D'AQUINO: – São de Kelsen as 
seguintes palavras. 

"É uma ficção a existência de uma relação 
específica entre o povo e o Parlamento. E não se 
deve negar que a eleição de um deputado, implica 
de fato, ainda que não jurìdicamente, uma certa 
dependência de eleitores, de grupos de eleitores, 
que decidem da eleição ou reeleição, sobretudo 
quando o sistema eleitoral está organizado à base 
do partido. 

O SR. CLODOMIR CARDOSO: – 
Exatamente, o que Kelsen diz nesse trecho é que a 
relação entre o representante e os que o elegem, 
sejam eleitores, grupos de eleitores ou partidos, não 
é de direito, mas de fato, de ordem moral. 

Devo repetir que não interessa à minha tese 
que os deputados ou senadores sejam 
representantes do povo, de partido, ou de eleitores, 
por isso que, seja como fôr, não exercem mandato 
jurídico. Digo que, segundo Kelsen, são 
representantes do povo, porque, como mostrarei 
dentro em pouco, é o que êsse autor sustenta. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – É 
justamente a tese do parecer. 

O SR. CLODOMIR CARDOSO: – O fato de 
ser de ordem moral a relação é que interessa. 

O SR. IVO D'AQUINO: – A palavra "mandato" 
– se não me engano – consta duas vezes da 
Constituição. Em si, não tem isto importância; em 
lugar de "mandato", poder-se-ia ter escrito "cargo". 

O SR. CLODOMIR CARDOSO: – É exato. 
O SR. IVO D'AQUINO: – Daria no mesmo. A 

discussão sôbre se se trata, ou não, de mandato 
jurídico, é ociosa. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Ociosa em 
face do projeto, que manda extinguir os mandatos. 

O SR. CLODOMIR CARDOSO: – Ociosa, 
não, pois a solução do caso depende da natureza 
da representação. 
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O SR. IVO D'AQUINO: – Trata-se de extinção 
do cargo. V. Ex.ª. citou e desenvolveu 
brilhantemente... 

O SR. CLODOMIR CARDOSO: – Obrigado a 
V. Ex.ª. 

O SR. IVO D'AQUINO: – ... a doutrina de 
Kelsen, com a qual estou de inteiro acôrdo. Não 
contrario V. Ex.ª: situo a argumentação do nobre 
colega dentro do caso, para provar que lhe não 
aproveita a tese segundo a qual os deputados e 
senadores são representantes do povo; só o são por 
ficção. 

O SR. CLODOMIR CARDOSO: – De fato, não 
me interessa a tese, mas sustenta, precisamente, 
que os deputados e senadores são representantes 
dos partidos; portanto, não tem razão o nobre autor 
do projeto. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – S. Ex.ª 
foi voto vencido na Comissão. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Comentei a doutrina de 
Kelsen, que – já o declarei – está sendo brilhantemente 
exposta pelo nobre orador. Nem se poderia esperar 
outra coisa da grande cultura jurídica de S. Ex.ª. 

O SR. CLODOMIR CARDOSO: – Bondade de 
V. Ex.ª. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Tive, assim, o prazer 
de ver o ilustre colega citar um autor a luz de cuja 
doutrina estudei o assunto. 

O SR. CLODOMIR CARDOSO (lendo): – O 
que, Sr. Presidente, tendo em vista os arts. 40, 48 e 
50 da Constituição, podemos dizer não é que a 
representação política é um mandato, mas sim, para 
repetirmos ainda kelsen, que a qualidade de membro 
do Parlamento tem a denominação de mandato. 
Ainda com Kelsen, expliquemos que se trata de 
simples ficção, e, com Marnoco, acrescentemos que 
declarar isso é o mesmo que dizer, implicitamente, 
que a representação não é mandato jurídico. 

A lição é geral, Sr. Presidente. Emílio Crosa, 
para citarmos outro autor moderno, tratando, no  
seu Ò Estado Democrático, do assunto, observa  
que a representação política é de direito  
público e inteiramente diversa da de direito  
privado. Jurìdicamente, são ainda dêsse autor  
estas palavras, "o deputado manifesta, só e só, a 
vontade do órgão a que pertence; não pe  
admitido o mandato imperativo e, na verdade, o 
eleito para uma função pública, deve derivar  
a sua competência exclusivamente do 
 

direito vigente a exercê-la no interêsse geral do 
Estado". 

Nem sempre, é exato, foi êsse o conceito da 
representação política. 

Na idade média, por exemplo, como efeito do 
fracionamento político, resultante do feudalismo, a 
representação era verdadeiramente um mandato. A 
sociedade dividia-se em grupos, que, entre si, 
diferiam, já pela sua estrutura, já pelos seus 
interêsses e fins, e, autônomos, perante o superior 
hierárquico, tinham privilégios e poderes peculiares 
às entidades independentes, na órbita dos quais não 
reconheciam nenhuma soberania. 

Para sua representação nas assembléias 
comuns nomeavam representantes, que, 
considerados embaixadores, uns em face dos outros, 
eram, nas suas relações com os seus próprios 
grupos, mandatários pròpriamente ditos. 

Mas, então, a representação era revogável e o 
representante estava sujeito a observar as instruções 
que recebia. 

Mandato, na terminologia do direito público, é, 
em causa, um velho têrmo que designa hoje conceito 
novo. Assumiu feição própria, como função distinta 
da dos corpos representados exercida 
independentemente da vontade, pois que a 
representação política não é mandato jurídico, nem 
há, entre os representantes e os representados 
qualquer relação jurídica (e toco, aqui na matéria do 
aparte com que me honrou o meu nobre amigo 
Senador Ivo d'Aquino), nada importa que, nos 
regimens denominados de partido seja o partido, e 
não o povo, o representado no parlamento pelos 
seus membros. 

Entretanto, o representado é o povo. 
A Constituição repele a idéia de que seja o 

partido, desde o seu preâmbulo, de onde consta que 
ela foi decretada e promulgada pelos representantes 
do povo. 

No artigo primeiro, a Constituição declara ser 
representativo o nosso regime. Isto, por si só, em 
face da doutrina dominante, significaria que temos 
um govêrno constituído pelo povo. 

Mas, como se houvera tido precisamente em 
vista responder à questão que se levanta sôbre 
quem seja o representado, o artigo primeiro encerra, 
na sua segunda parte, esta afirmação categórica: 
"todo poder emana do povo e em nome dêle será 
exercido". 
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O SR. IVO D'AQUINO: – V. Ex.ª dá licença para 
um aparte? (assentimento do orador). A expressão 
"todo poder emana do povo" não significa a eletividade. 
O próprio Poder Judiciário emana do povo. 

O SR. CLODOMIR CARDOSO: – Exatamente, 
mas isto nada importa ao caso, uma vez que, pela 
Constituição, não há poder que não emane do povo. 

O SR. IVO D'AQUINO: – O artigo apenas 
exprime a técnica democrática. 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – É a expressão 
da essência do regime democrático. 

O SR. CLODOMIR CARDOSO: – Refere-se o 
artigo ao poder estatal, e diz que todo poder emana 
do povo. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Se V. Ex.ª sustenta 
essa teoria ao pé da letra, não pode citar kelsen, que 
lhe é contrário. 

O SR. CLODOMIR CARDOSO: – Para o fim a 
que viso, é-me indiferente, já o tenho dito, que a tese 
seja ou não verdadeira, mas não é exato que kelsen 
a contrarie. 

Membro que fui da Comissão de Constituição, 
lembro-me bem do que, a respeito do art. 1º, 
segunda parte, da Constituição, ocorreu no seio dela. 

A certa altura, quando discutiamos o título I do 
projeto, o Sr. Caires de Brito, deputado comunista, 
disse que não via, entre as disposições aprovadas, a 
que declarasse emanar do povo o poder do govêrno 
e sugeriu a emenda destinada a suprir a lacuna. 
Respondeu-se-lhe que era ex-cusado o acréscimo. 

Mais tarde, porém, a emenda resurgiu, creio 
que por iniciativa do deputado Raul Pilla, e foi 
aprovada. 

Mas passemos a outro artigo. 
Leia-se o art. 56, e ver-se-á dêle que a 

Câmara dos Deputados se compõe de 
representantes do povo. 

Do Senado, diz o art. 60 que é constituído de 
representantes dos Estados e do Distrito Federal. 
Sabemos o que isto significa. Assinalarei, por isso, 
apenas que ainda o art. 60 não se refere aos 
partidos. 

Se passarmos do texto da nossa Constituição 
para os doutrinadores, veremos que a Constituição 
nada mais fez do que seguir o ensinamento  
da doutrina corrente. E não há distinguir aqui entre 
os que consideram os regimes em que a lei 
desconhece os partidos políticos e aqueles em que 
 

a representação política se baseia na existência 
dêles. 

No fundo todos estão acordes. 
Eis o que Carlos Maximiliano escreveu sôbre o 

art. 1º da Constituição de 1891: 
"Acha-se o País sob o govêrno representativo, 

isto é, o povo não governa diretamente como nas 
pequenas democracias gregas, delegam poderes a 
representantes seus para fazerem ou executarem as 
leis". 

Por sua vez, Pontes de Miranda, nos seus 
comentários ao art. 38 da Constituição de 1946, 
assim se expressou: 

"A democracia que a Constituição organizou é 
a democracia indireta, clássica. O deputado e o 
senador, recebem, pelo voto dos eleitores, os 
poderes de legislar dentro das raias que lhes traça a 
Constituição." 

Cada representante, digo eu, entrando nos 
pormenores do conceito, representa não só os que o 
elegeram, mas também os que não votaram nêle, 
quer tenham votado em outrem, quer não tenham 
comparecido às urnas, sejam ou não eleitores. 

A teoria contraposta a esta, e que substitui o 
povo pelos partidos, teoria que não é sustentada por 
nenhum autor é anti-democrática, no sentido que se 
lhe quer dar, pelas consequüências que legitima. 
Se fôr aceita, que adiantará, na prática, a garantia da 
pluralidade de partidos, se o partido majoritário,  
pela fôrça eleitoral, puder obstar à eleição dos 
candidatos de outros partidos, ou prescindir, no 
Parlamento, da votação dos que por êstes tenham 
sido eleitos? 

Representando apenas o seu partido, a 
maiorias poderá dizer que a sua vontade é a vontade 
dêle, ou que só os interêsses dêle lhe cumpre 
defender, que só a êle deve contas, isto é, o Estado 
será o partido majoritário. 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Muito bem. 
Seria o regime do partido majoritário. 

O SR. CLODOMIR CARDOSO: – 
Pràticamente, o regime ter-se-ia tornado regime de 
partido único. 

Certamente, pode-se dizer, sem 
inconveniente, que vence ou governa o partido tal  
ou qual, mas sob duas condições: a primeira é  
que nos seus representantes se veja a 
representação do povo; a segunda, conseqüência da 
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primeira, é que se não considerem os governantes 
vinculados jurìdicamente ao seu partido, de modo 
que não sejam obrigados a inspirar-se no que êle 
lhes ditar, ainda quando, ao seu ver, outro seja o 
ditame dos interêsses nacionais. 

Kelsen, e aqui o vou citar com precisão, 
ensina que o Parlamento é órgão de outro órgão, 
que é povo. Diz-nos que o povo representado, é o 
órgão primário; o parlamento, representante, órgão 
secundário; um e outro são órgãos do Estado. O 
povo é o órgão eleitoral. Tem por função escolher os 
secundários. 

E aduz: 
Como pelas constituições modernas, nenhum 

vínculo formal subordina os representantes às 
instruções dos seus eleitores, perde todo 
fundamento positivo a afirmação de que a vontade 
do Parlamento é a vontade do povo. 

Assim. Sr. Presidente, como tive há pouco 
ensejo de dizer, o que kelsen contesta não é a 
representação. Apenas diz que a vontade do 
representante não se confunde com a do povo. Ora, 
o que isto quer dizer é que a representação não é 
mandato. 

Em favor da tese de que são os partidos os 
representados no govêrno não poderia haver 
nenhum dispositivo constitucional, sem que a 
Constituição se tornasse berrantemente 
contraditória, e, na verdade, Sr. Presidente, não há 
disposição nesse sentido. 

Não é possível encontrar apôio para essa tese 
nem no art. 141 § 13, pelo qual o nosso regime tem 
como um dos seus fundamentos a pluralidade de 
partidos, nem no art. 134 que assegura a representação 
proporcional dos partidos políticos, nem no artigo 119, 
que trata do registro dos partidos, nem tão pouco no art. 
40, que hei de examinar devidamente. 

O art. 141, § 13, referente à pluralidade de 
partidos, bem como aos direitos fundamentais do 
homem, limita-se, Sr. Presidente, a definir a 
democracia pela enunciação de duas das suas 
condições existencias. Tem em vista com isso, evitar 
que se procure burlar a democracia, instituindo um 
regime democrático que não tenha que sair da 
eleição, não se poderá dizer do povo. Mas, que vem 
a ser isso, senão precisamente a reafirmação do 
conceito democrático da representação política? 

Passemos ao art. 134. 

Acaso, Sr. Presidente, porque assegura a 
representação proporcional dos partidos, terá o art. 
134 contradito o que estatuiram outros, anteriores, 
isto é, concluir-se-á que é dos partidos, e não do 
povo, a representação política? 

Absolutamente não. A Constituição instituiu a 
representação proporcional, precisamente porque 
nela se encontra o melhor meio de tornar efetiva a 
representação do povo. 

O povo apresenta-se com diferentes matizes 
partidários, que o levam a dividir-se nos  
pleitos eleitorais. Ora, o bom sistema eleitoral  
há de ser o que permita que o Parlamento  
reflita essa diferenciação, não para se retalhar,  
mas para que se realize o ideal que Pascal  
traduziu dizendo: "a unidade que não é multidão é 
tirania, como a multidão que não é unidade é 
confusão". 

A organização legal dos partidos completa o 
sistema proporcional, e eis o que explica o art. 119, 
nº I, da Constituição. Sem ela, não pode haver um 
sistema proporcional satisfatório. 

Por meio dos partidos, impede-se que os 
eleitores funcionem como simples unidades 
numéricas, sujeitas a combinações inconscientes ou 
artificiais. Os partidos conduzem a concepções 
gerais as opiniões esparsas e, auxiliando a massa 
popular a interessar-se pelos problemas nacionais, 
ensinam-na a ter sôbre êstes uma opinião. 
Constituem, em suma, preciosos instrumentos da 
opinião pública. 

A sua colocação no plano legal não só permite 
o funcionamento do sistema proporcional em tôdas 
as suas modalidades, mas é também necessária 
para que, por meio de uma regumentação adequada, 
se evite um mal maior que o da exclusividade dos 
votos avulsos: o mal resultante da ditadura dos 
órgãos dirigentes dos partidos. 

Tratando dêste assunto, diz kelsen: "como o 
partido é o fundamento do Parlamento eleito pelo 
sistema proporcional, a conseqüência dêste, 
sobretudo se assenta em listas obrigatórias, é a 
organização legal dos partidos". 

Mas, Sr. Presidente, não nos deixemos 
impressionar por êsse assêrto de que o Parlamento 
eleito pelo sistema proporcional tem por fundamento 
o partido, até porque a opinião do autor sôbre a 
representação política já está conhecida. 
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Isso não significa senão que, no sistema 
proporcional, a unidade eleitoral é, o partido, não o 
eleitor. No sistema proporcional, o Parlamento tem 
por fundamento os partidos, como fora dêsse 
sistema, ou do regime de partido, a sua base está 
nos eleitores. 

Esta questão, que se está debatendo pela 
afirmação de que o deputado ou senador representa 
o partido, não é, na sua substancia, senão a mesma 
que, fora do regime de partido, é levantada por esta 
pergunta: quem é o representado no regime 
representativo – os eleitores? 

A esta pergunta respondia-se dizendo; que o 
representado era o povo. 

E explicava-se a resposta, acrescentando que 
o parlamento é órgão da soberania e que a 
soberania é uma e indivisível, residindo no povo, e 
não nos indivíduos. 

Pois a questão não se modificou senão pela 
forma em que está sendo enunciada. A soberania é 
popular ou nacional e não partidária. 

Há a teoria que combate a soberania popular. 
De acôrdo com ela, a soberania não pode ser 
propriamente do povo, isto é, do povo considerado 
pela seu aspecto de simples coletividade, de 
agregado de indivíduos, sem vontade e subjetividade 
próprias. 

Mas o conceito que essa teoria contrapõe ao 
da soberania popular não é o de que a soberania 
está nos partidos, mas, como já vimos, o de que a 
soberania, reside no povo organizado em Estado, ou 
numa palavra, no Estado. 

E o que diz Paolo Ruffia, na sua obra "Estado 
Democrático Moderno". 

Dando o seu conceito sôbre a natureza da 
representação política, também êsse autor friza que 
é necessário não confundí-la com o mandato, até 
porque lhe faltam requisitos que são indefectíveis no 
verdadeiro mandato, isto é; a imperatividade e a 
revogabilidade. 

Há representação, diz êle, mas representação 
que se não, pode dizer da vontade popular, pois os 
atos da Câmara são atos seus, ou, por melhor dizer, 
sendo a Câmara um órgão do Estado, atos do 
Estado. A Câmara, prossegue, delibera com plena 
liberdade, podendo cada um dos seus componentes 
exercer a sua ação, sem nenhum vínculo específico 
com os seus eleitores. 

Como quer que seja, a nossa Constituição que 
abstraiu da idéia de soberania e aludiu diretamente 
ao povo, declarou-o a fonte de todo o poder. 

 

Detenhamo-nos agora, Sr. Presidente, no 
exame do artigo 40. 

Diz êsse artigo que, na constituição das 
comissões, se assegurará tanto quanta possível, a 
representação proporcional dos partidos nacionais 
que participem da respectiva Câmara. 

Nada mais inconsistente do que o argumento 
que se pretende tirar daí, até porque as comissões 
são órgãos das Câmaras, a que cada uma delega 
poderes para o estuda das matérias a ela 
submetidas. 

Pelo art. 40, é, sem dúvida, necessário ter em 
vista a côr partidária dos parlamentares. Mas em que 
pode influir isso para que se converta em relação 
jurídica a relação de ordem puramente moral que 
existe, ou deve existir entre os representantes e os 
seus partidos? 

Apenas, pelo artigo 40, passou para o plano 
constitucional a praxe pela qual eram incluídas nas 
comissões membros das bancadas da minoria. 

Para que o art. 40 tivesse, aqui, alguma 
importância, fora necessário que a tese sustentada 
pelos que combatem o projeto, estivesse na 
dependência do reconhecimento de que, recebendo o 
diploma, os deputados e senadores perdem o seu 
matiz político. 

Ora. Sr. Presidente, não digo isto, ninguém o diz. 
Nem o poderia dizer, sem fechar os olhos à realidade. 

É tão real que os membros do parlamento se 
distribuem por bancadas partidárias quanto é certo 
que as suas relações com os seus partidos se 
mantém ou quebram fora do plano constitucional. 

Considerado do ponto de vista dessas 
relações, eis todo o regime denominado de partido, 
porque a Constituição baseia na existência dêles. O 
seu sistema eleitoral, em nada difere dos regimes em 
que a matéria dos partidos não figura nos 
dispositivos constitucionais. 

SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – V. 
Excelência permite um aparte? 

SR. CLODOMIR CARDOSO: – Com muito 
prazer. 

SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – No nosso 
regime nunca os partidos deixaram de existir e até 
de florescer. 

SR. CLODOMIR CARDOSO: –Tivemos até o 
regime parlamentar. 

SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Tivemos, 
no Brasil, o Partido Democrático, fundado  
em S. Paulo, com repercussão em várias 
circunscrições do Brasil e até no Distrito Federal, ha- 
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vendo elegido representantes seus no Parlamento. 

O SR. CLODOMIR CARDOSO: – Sob a 
monarquia, tinhamos verdeiramente um regime de 
partidos. 

(Lendo). 
A Constituição podia ter dito que os partidos 

são representados nas duas Câmaras, como diz que 
deve haver a representação dêles nas comissões, 
que isto, ante tantas outras das suas disposições, 
não passaria de um modo de dizer. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Como diz 
que, no caso de vaga, será chamado o suplente. 

O SR. CLODOMIR CARDOSO: – (Lendo) 
Uma cousa é a representação do povo e outra 

a representação dos partidos. A do povo é, no 
regime representativo, a representação, a 
representação pròpriamente dita, como diz Ruffia, 
dos interêsses gerais, das múltiplas necessidades da 
coletividade nacional. Êsses interêsses 
compreendem, é certo, além dos interêsses 
particulares das várias classes e categorias em que 
se divide a coletividade, os interêsses das fôrças 
sociais e políticas que nelas se movem, das suas 
correntes de pensamento e dos diversos programas 
de govêrno que no seu seio se formulam e 
sustentam. 

Mas êsses interêsses ou necessidades 
particulares, entre os quais estão os das fôrças 
políticas, não têm representação especial, o que se 
vê claramente, lendo o art. 134 da Constituição, de 
que consta o que é sufrágio universal. 

Não há votação dentro de cada partido, como 
não há votação dentro de cada classe, o que não 
impede que as classes se organizem em partidos. A 
representação, como assinala o mesmo Ruffia, é 
integral e genérica. 

Em suma, pode-se falar, e fala-se na 
representação dos partidos, mas como se diz dos 
deputados que êles são representantes do Estado A 
ou do Estado B, por onde se elegem, quando 
sabemos que nenhum representa o seu Estado. 

Para vermos a que se reduz a denominada 
representação dos partidos basta-nos ler o art. 56 da 
Constituição, que alude ao sistema da representação 
proporcional, isto é, da representação dos partidos, 
ao mesmo tempo que chama os deputados de 
representantes do povo. 

Ilbert, no seu já citado livro o Parlamento, 
assim define o papel do representante da nação, em 
face do seu partido: O parlamentar é membro do 
poder legislativo, responsável pelos interêsses do 
conjunto do País, e conquanto influenciado pelos 
desejos dos seus eleitores e pontos de vista do seu 
partido, não renuncia o seu direito de pensar 
livremente. 

E o que importa, Sr. Presidente, é essa 
Iiberdade, porque é a negação do vinculo jurídico, 
isto é, do cordão umbelical que se procura criar, 
extra-constitucionalmente, e contra a Constituição, 
entre o representante da nação e o seu partido, para 
mostrar, ilogicamente, aliás, que sem partido 
registrado, o representante não pode continuar a 
exercer o seu mandato. Ilògicamente, digo, porque o 
projeto ficou na hipótese do art. 141, § 13. Devia ter 
enumerado outras. 

Os autores inglêses de Direito Constitucional, 
quando tratam da situação de um membro da 
Câmara dos Comuns, em face do seu partido, ou do 
seu colégio eleitoral, costumam citar palavras de E. 
Burke, que vêm a propósito aqui, até porque a 
Inglaterra, é um país cujo govêrno é essencialmente 
govêrno de partido. 

Deputado eleito por Bristol, Burke assim 
terminou um discurso que proferiu entre os seus 
eleitores: 

"Senhores, elegeis um representante às 
Côrtes, certamente; mas apenas o tendes elegido, já 
não é parlamentar de Bristol, senão membro do 
parlamento": 

Antes havia dito: 
"Se o govêrno fôsse uma questão de vontade 

que dependesse apenas de mim, a vossa, sem 
dúvida alguma, haveria de ser superior, mas a 
legislação e o govêrno são temas em que atua a 
razão e o juizo, e não questões de desejo". 

Essas palavras, diz Ibert, que as transcreve, 
tomaram-se clássicas. São do século XVIII. Mas o 
que diz o comentador não é o que o tempo as 
envelheceu, senão que já àquela época eram 
verdadeiras e seriam subscritas pela maior parte dos 
deputados, com tanta firmeza como nos nossos dias. 

Também Emilio Crosa da relêvo ao papel dos 
partidos. No Estado Democrático, diz que o deputado 
representa, o seu partido ou o seu colégio, mas 
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no sentido de que deve interpretar, com a sua ação, 
as exigências gerais do Estado, procurando 
estabelecer harmonia entre elas e as exigências 
ideológicas e materiais do ambiente de que provém. 
Juridicamente, acrescenta, o deputado manifesta a 
vontade do órgão a que pertence, e, portanto, 
juridicamente não manifesta senão a vontade do 
Estado no âmbito da competência que lhe é 
assegurada na Constituição. 

Daí o dizer a teoria jurídico orgânica, numa 
das suas modalidades dos que sustentam essa 
teoria, e não Kelsen, que os membros do parlamento 
não são representantes de ninguém. A fórmula que 
os considera representantes da nação, segundo ela, 
tem um valor simplesmente político, enquanto 
significa que o parlamento é um órgão por meio do 
qual se exerce a participação dos cidadãos nas 
resoluções sôbre os negócios de interesse geral. 

As teorias variam e multiplicam-se mas não 
surge um autor que abone a da representação dos 
partidos políticos. Pelo menos, não encontrei 
nenhum. 

Consideremos, Sr. Presidente, com um pouco 
de filosofia, o que vem a ser verdadeiramente um 
partido. 

Na interpretação do têxto constitucional, não 
podemos colocar fora da realidade, pois o legislador 
constituinte não terá abstraído dela. 

Os partidos não são, entre si, como 
compartimentos estanques. São, antes como vasos 
comunicantes. É o que nos mostram os fatos de 
todos os dias, assim no nosso País, como fora dêle. 
A nossa lei não exige o registro dos eleitores com a 
indicação do partido a que pertençam. Certo número 
de eleitores é estabelecido como condição para o 
registro da cada partido. Mas a lei não impede; e não 
poderia fazê-lo, que os próprios signatários de um 
pedido de registro deixem de acompanhar o partido 
em cuja constituição tenham colaborado. 

As eleições não se fazem, senão às custas de 
muito esfôrço. Há campanhas, consistentes na 
propaganda do partido e dos candidatos e na cabala 
de votos, no apêlo, em suma, ao povo. 

Por que tudo isto, Sr. Presidente, senão 
porque uma cousa é pròpriamente o partido e outra o 
eleitorado que em cada pleito, o acompanhara? 

A verdade, Sr. Presidente, é que terminado um 
pleito, se quebram os moldes de que saiu o  
seu resultado. 

É sempre possível perguntar, no intervalo entre uma e 
outra eleição, com quem está o povo. 

É que, depois de cada uma, a vida pública e a 
particular prosseguem, com a sua complexidade, 
oriunda de tantas necessidades e de tantos problemas, 
variáveis como o vento. 

Temos visto o que há ocorrido nos Estados 
Unidos, dentro de curto lapso de tempo, com o Partido 
Democrático e o Republicano. Sabemos o que sucedeu 
há pouco, na Inglaterra, com a derrota do partido 
Conservador e a vitória do Partido Trabalhista. 

Num mesmo pleito ocorrem fatos que atestam 
quanto é real o que digo. Haja visto o que ocorreu, em 
1945, com a chapa de senadores do Partido 
Comunista. O Senador Carlos Prestes foi eleito, mas foi 
vencido o seu companheiro de chapa. E qual o 
candidato vitorioso? O Senador Hamilton Nogueira. 
Ora, Sr. Presidente, não me é necessário carregar nas 
côres para que ressalte, aos olhos do Senado, o forte e 
extenso contraste entre as idelogias dêsses dois 
homens públicos. 

Que significa isso, senão que o que decidiu da 
eleição do Senador Carlos Prestes não foram votos 
de seu Partido? Eleitores comunistas, sabemo-lo não 
desviariam os seus votos para nenhum dos partidos 
adversários. 

Mas não é só, Sr. Presidente. O nosso sistema 
eleitoral não é o que se está pretendendo. Não 
impede, por exemplo, que entre na chapa de um 
partido candidato não pertencente a nenhum. Pode 
mesmo um partido apresentar, na sua chapa, 
candidato que faça parte de outro. Aí está o 
Deputado Hermes Lima, da Esquerda Democrática, 
eleito nas cédulas da U.D.N. 

Há mais. A própria lei permite a aliança de 
partidos. 

Como é possível, Sr. Presidente, para 
abstrairmos agora as razões anteriormente expostas, 
como é possível ante essas, que definem o nosso 
sistema eleitoral, admitir que o legislador constituinte, 
ao redigir o § 13 do art. 141, teve em vista vincular 
como um efeito à sua causa, a perda de mandato 
dos representantes comunistas e a cassação do 
registro do seu partido? 

Se isto fôsse possível, o projeto devia ter ido 
além nas suas providências. 

Sr. Presidente, não são apenas os membros 
dos corpos legislativos que estão sujeitos a perder 
os seus cargos. 
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Como explicar à lógica, que tem os seus 
direitos, que o projeto não haja tratado dos casos do 
presidente da República e dos governadores? 

Dir-se-á, que seria chocante a hipótese de que 
o presidente da República possa perder o cargo, 
porque o partido que o tenha elegido modifique os 
seus estatutos, mediante um projeto anti-democrático, 
de que ponha prática algumas disposições, não 
pertencentes à categoria das alarmantes. 

Também eu, Sr. Presidente, sou dessa opinião. 
Mais chocante ainda será que o partido a que o 
presidente da República deva a sua eleição, sem 
tocar nos seus estatutos, promova nos têrmos da lei, 
o cancelamento do seu registro, e, como 
conseqüência, brancamente, deponha Chefe de 
Nação. 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Essa 
argumentação é realmente irrespondível. 

O SR. CLODOMIR CARDOSO: – Absurdo dos 
absurdos. 

Mas, como refugir, Sr. Presidente, a esta 
conseqüencia, se fôr verdadeira a doutrina do projeto? 

Não há distinguir aqui, entre o caso figurado e o 
real. 

Já citei as palavras com que Carlos Maximiliano 
define o regime representativo. E não é necessário 
que as recorde, pois a matéria não é contravertível. 

No regime representativo, como acentua Ruffia, 
não são representantes do povo apenas os membros 
do Parlamento. A representação pode ser exercida 
tanto na elaboração da lei com na sua execução. Se 
os membros do Parlamento são representantes não 
do povo, mas dos partidos, que os elegeram, não será 
diferente a situação do presidente da República. Ela é 
idêntica à do Senador, porque também êste não é 
eleito sob legenda. 

Se é certo que não se pode considerar válida a 
votação obtida por um candidato a senador, sem que 
o seu nome tenha sido registrado por um partido, 
exato é, igualmente que o mesmo sucede com as 
candidaturas à presidência da República e aos 
governos dos Estados. 

Resumindo: a verdade doutrinária, a pura 
verdade, enuncio-a o Sr. Presidente Eurico Dutra 
quando, depois de eleito, declarou que era 
representante dos brasileiros. 

Vou terminar Sr. Presidente, repetindo o que disse 
no princípio: não há motivo para que modifique a deci- 
 

são que tomei, apenas li o projeto, de votar contra 
êle. 

Bem sei que a democracia precisa de se 
defender. Mas não aceito o paradoxo de que é 
possível defender a democracia rasgando a 
Constituição, em que reside todo o seu fundamento. 

Sem dúvida, do ponto de vista dos princípios 
comunistas, não podem os comunistas queixar-sedo 
encarceramento das suas idéias ou de outras 
medidas coercitivas de que sejam vítimas. 

Mas não deixemos entusiasmar por êste 
raciocínio, porque, do contrário, acabaremos 
substituindo os processos democráticos pelos 
métodos comunistas. Já começamos. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem; muito 
bem. Palmas. O orador é cumprimentado). 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Sr. 
Presidente, devia considerar-me dispensado de vir à 
tribuna, pois, a minha função, nêste instante, seria, 
como relator do processo na Comissão de 
Constituição e Justiça, defender suas conclusões 
contra qualquer ataque, aqui, feito. O ataque chegou 
a ser prometido, na sessão final da referida comissão 
mas até agora, não veiu. 

Não é licito, porém, que, apesar do côro de 
opiniões, tôdas concordes com a sua conclusão, 
deixe o relator, pelo menos em consideração à Casa, 
de desenvolver, tanto quanto possível, o 
pensamento, que lhe ditou a convicção transfundida 
no parecer. 

Representantes, que sou, de uma das mais 
respeitáveis correntes de opinião do Brasil, daquela 
que chamou a si, num dos instantes mais graves da 
nacionalidade, a função de enfrentar tôdas as 
resistências, de lutar contra todos os óbices, no 
sentido de restaurar a ordem legal no Brasil, sinto-me 
no dever de reafirmar, neste momento, por fim e pelo 
meu Partido, a nossa fidelidade absoluta ao mesmo 
ideal, que nos uniu nos dias gloriosos de 1945. 

Não nos interessa discutir agora a feição 
política da causa. Não nos impressionam as 
acusações dos que nos apontam ou pretendem 
apontar-nos por aliados invisíveis, ocultos, de um 
partido dissolvido ou mesmo condenado pela própria 
classe a que pertencemos. 

Vindos da luta pela legalidade erguemos a 
cabeça em todos os instantes e continuamos a luta 
pela legalidade. 
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Antes de quaisquer outras considerações, 
antes das discussões gerais ou detalhadas que se 
queiram travar em torno do problema substancial, do 
problema que palpita no bôjo dêsse projeto, o que a 
nós convém, e nos cumpre reafirmar perante a 
Nação é que não arredamos pé um instante 
daqueles ideais que pregamos e continuaremos a 
pregar por todos os tempos e que, quaisquer que 
sejam as condições, vindas de onde vierem as 
impugnações, somos o partido da legalidade, o 
grupo da ordem jurídica, não compreendemos o 
arbítrio, não admitimos a ilegalidade, seja ele o 
arbitrio ou a ilegalidade de ditadores, do Poder 
Executivo, ou o arbítrio, a ilegalidade de qualquer 
maioria de Parlamento. 

Foi essa atitude e foram essas considerações 
que ditaram os votos da maioria dos componentes 
da Comissão de Constituição e Justiça; legalidade 
antes de tudo. 

E'-nos preferível sufocar certas conveniências 
políticas, resistir, mesmo, a determinadas ameaças 
antes do que ceder,  um momento sequer, quanto 
aos ideais pelos quais propugnamos. Que tudo ceda, 
mas não ceda a Constituição, não ceda a noção de 
lei. 

Se alguma coisa, Sr. Presidente, caracteriza 
esta época moderna, do mundo, se alguma coisa 
nos distancia dos tempos antigos, em que a 
liberdade era, quando muito, a concessão de um 
chefe; se alguma coisa disso nos aparta, é o 
princípio do estado do direito, do estado limitado pela 
lei, do estado contido em quadros constitucionais 
rígidos, do estado que encontra diante de si outros 
direitos, outras prerrogativas e interêsses supremos, 
que defender e fazer valer perante êle próprio. 

Alegou-se que as questões políticas, ainda 
quando, de fundo constitucional ou legal, merecem 
soluções políticas. Compreendo, Sr. Presidente, a 
extenção do argumento. Realmente, sempre que o 
jurista defronta um problema qualquer e tem de lhe 
estudar a disciplina deve em primeiro lugar penetrar-
lhe profundamente a substância, compreender-lhe os 
meandros, indagar de tôdas as conveniências, 
examinar detidamente tôdas as suas soluções. 

Não é jurista quem se isola na teoria de um 
jurisdicismo estanque, quem pretende fazer da lei 
ou da norma jurídica em geral, uma categoria à 
parte na vida humana, desligando-a das  
demais categorias, surdo aos interêsses, 
 

indiferente às conveniências dentro da quais se 
processa a própria vida do homem. 

Quando – e é uma das téses levantadas no 
parecer – se nos deparam problemas de fundo 
econômico, é evidente, não poderá o jurista bem 
resolvê-los se lhes desconhece a natureza 
substancial, se lhe não sabe penetrar a profundidade 
econômica. Se uma hipótese de natureza política, se 
lhe apresenta, certo, considerações de ordem 
também política hão de orientar sua atividade de 
jurista. 

Não se trata, porém aqui, Sr. Presidente, – e 
vale bem ressalvar – de uma preeminência no 
tocante a considerações de ordem econômica ou 
jurídica; não se trata de superioridade de 
considerações de conveniência sôbre as de 
juridicidade; trata-se apenas, de roteiros ou faróis 
que iluminam o pensamento e a consciência do 
jurista. Porque, verificando a feição fundamental do 
problema, êle procura-lhe a norma e chega a 
discipliná-la, por forma que, o sentimento do juiz, o 
fanal da idéia, do direito, não seja negado. 

Quando, porém, se fala em problema político 
ou argumento político, vale não esquecer que a 
expressão longe está de ser tomada em seu aspecto 
partidário ou sob certa feição ocasional. Quando se 
fala em problema político e em preocupações de 
ordem política como devendo informar a convicção 
do jurista, tem-se em vista os altos problemas da 
conveniência, do interêsse da sociedade em geral. 

Foi por isso, Sr. Presidente, que a Comissão 
de Constituição e Justiça, não tendo encontrado, 
diante de si, qualquer argumento de ordem 
política, no sentido fundamentalmente político, que 
viesse pôr em cheque a justiça da sua atitude na 
interpretação da lei aplicável à hipótese; antes, por 
vêr nêsse próprio argumento político um 
verdadeiro alimentador da sua atitude, é que ela 
entendeu de examinar o projeto sob seu aspecto 
rigorosamente constitucional. E não poude ceder, 
por maior que fôsse a vontade de qualquer dos 
seus membros, à fatalidade da conclusão, à 
fatalidade do resultado. 

O projeto nº 24 é profunda e integralmente 
inconstitucional. 

Que considerações lhe ditaram essa 
atitude? 

O projeto, Sr. Presidente, é, em  
alguns pontos, desnecessário, em ou- 
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tros, redundante e, na sua maior parte, 
inconstitucional. 

Por êle se pretende definir os casos de 
extinção de mandatos legislativos federal, estadual 
ou municipal – tentando fugir às conseqüências 
inevitáveis, em face do silêncio da Constituição. 
Tendo em vista a hipótese que se quer prevêr, 
tentando fugir, procurou êle reunir numa expressão 
jurídica uma determinada ordem de fatos, ou certos 
institutos que nem sempre estão rigorosamente 
ligados. 

Daí dizer: extingue-se o mandato em casos 
diversos: – pelo decurso do seu prazo; pela morte; 
pela renúncia expressa; pela sua perda nos casos 
dos parágrafos 1º e 2º do artigo 43 da Constituição 
Federal; pela cassação do registro do respectivo 
partido, quando êste incidir no parágrafo 13 do artigo 
141 da Constituição; pela perda dos direitos políticos. 

Bem examinado o que acabo de dizer, Sr. 
Presidente, verifica-se-á que tudo se reduz, tudo se 
limita a letra “e”, isto é, à cassação do registro do 
respectivo partido, quando incidir no parágrafo 13 do 
artigo 141 da Constituição Federal. 

Vamos fazer, diante do Senado, um trabalho 
de erosão, para chegar ao granito, à pedra, – ou 
seja, à vontade única dos seus autores. 

Diz o projeto: “Extingue-se o mandato pelo 
decurso do prazo”. 

Perguntaria, simplesmente, a V. Ex.ª, Sr. 
Presidente, e ao Senado, se haveria mistér de dizer 
que o mandato ou investidura do senador e do 
deputado acaba ao fim do prazo. Não se trata, em 
face da própria Constituição, de investidura 
temporária? Não diz a Constituição que a investidura 
é de quatro anos para a Câmara dos Deputados e 
que cada senador é eleito por oito anos? Então, se a 
investidura é, de uma natureza e por si só, limitada a 
determinado tempo, haveria possibilidade de se 
interpretar, de se admitir a sua extenção? 

Lei algum no Brasil teve jamais necessidade 
de tal definição. E não somos inteiramente novos, Sr. 
Presidente, na prática do regime de um parlamento 
ou de poderes eleitos por tempo certo. 

Pela Constituição de 1824 os deputados eram 
eleitos por tempo certo. A de 1891, da mesma sorte, 
e a de 34 não divergiu. E, sob o regime de qualquer 
delas, jamais o legislador julgou necessário sintetizar 
numa lei os casos de extinção de mandatos para 
provêr êste, que é de própria natureza do re- 
 

gime representativo, do regime da democracia 
indireta. 

A segunda hipótese é a da morte. 
Perguntaria, ainda, Sr. Presidente, a V. Ex.ª e 

ao Senado, se seria possível admitir-se que o 
deputado continuasse deputado e o senador 
permanecesse sentado na cadeira depois da morte. 

O SR. JOSÉ AMERICO: – V. Ex.ª dá licença 
para um aparte? (Assentimento do orador). Por um 
golpe de Estado podia haver prorrogação de 
mandatos; mas depois da morte, não é possível... 
(riso). 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Nem 
mesmo, Sr. Presidente, os golpes de Estado 
conseguiriam resultados, porque no campo do 
Direito, como em todo qualquer outro, prevalece o 
velho princípio jurídico, que todos repartimos dia a 
dia, de que “mors omnia solvet” isto é, a morte faz 
desaparecer tudo. 

Não há mistér, portanto, Sr. Presidente, que o 
legislador ordinário no Brasil diga que a morte de um 
deputado ou de um senador importa na extinção do 
mandato dêsse deputado ou dêsse senador. 

O SR. AUGUSTO MEIRA: – V. Ex.ª permite 
um aparte? 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Ouço V. Ex.ª 
com muito prazer. 

O SR. AUGUSTO MEIRA: – O senador Ruy 
Barbosa teve ocasião de dizer, certa vez, que 
entre nós é preciso provar que “A” é “A” e “B” é 
“B”. Por conseguinte, há necessidade de fazer 
essa prova. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Mas morte é 
morte. 

O SR. AUGUSTO MEIRA: – Ainda há pouco, 
o Senador José Americo afirmou que, mesmo 
destituído do mandato, o Senador Carlos Prestes 
continuaria na sua cadeira, exercendo o papel de 
senador. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – O que S. 
Ex.ª afirmou foi um pouco diverso. 

O SR. JOSÉ AMERICO: – Quis fazer a 
tentativa de 1937 para a prorrogação dos mandatos 
o que não foi possível, em conseqüência do 
desfecho violento. Por isso é que me referi ao golpe 
de Estado. 

O SR. IVO D’AQUINO: – Como V.  
Ex.ª sabe, o Código Civil também regula  
a extinção de mandatos e cita o caso de 
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morte. E’ bem verdade que se trata de assunto 
diverso. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Êsse “é bem 
verdade”, salva o aparte de V. Ex.ª. 

O SR. IVO D’AQUINO: – O projeto, ao regular 
essa parte, quis significar que o mandato solvido 
com a morte deve ser preenchido. Êsse, o 
significado da tese. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – E V. Ex.ª 
julga que é mesmo necessário dizer isso? V. Ex.ª, 
acha que se deve dizer que a morte exige o 
preenchimento do cargo? 

O SR. IVO D’AQUINO: – Não digo isso. No 
sistema atual, desde que desaparece o deputado ou 
senador, há o suplente. E se desaparece o suplente, 
dá-se a vaga. V. Ex.ª vê diversas figuras. Quando a 
lei se refere a isso é para dar ao Regimento das 
respectivas Câmaras poder de regular o assunto. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – O poder de 
regular o efeito da morte do senador? 

O SR. IVO D’AQUINO: – Não; o processo de 
declaração da vaga. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – E haverá 
possibilidade de processo para declarar a vaga por 
morte? 

O SR. IVO D’AQUINO: – Como não há 
processo? Desde que haja vaga, há uma declaração. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Já mostrei 
que, há mais de cem anos – descontando-se aquela 
fase do Estado Novo – estamos prática do regime de 
Parlamento. Até hoje não precisou de processo para 
declarar a vaga de um senador que tenha 
desaparecido por morte. Pelo menos não tenho 
lembrança dêste fato, quer no Império, quer na 
República. 

O SR. IVO D’AQUINO: – O intuito da lei foi 
exemplificar os casos de extinção. Se V. Ex.ª achar 
desnecessário, poderá apresentar emenda. O intuito 
lei foi compreender, exemplificar todos os casos. Não 
vejo qual o prejuízo que possa haver nessa 
exemplificação. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Não apontei 
nenhum prejuízo; apenas referi-me ao sentido do 
projeto. Êle se reduz a uma das alíneas. As outras, 
vêm como aquela pilhéria da pena de pavão. 

O SR. IVO D’AQUINO: – V. Ex.ª procure 
demonstrar. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – O terceiro 
caso é o da “renúncia expressa”. Vale notar que na 
justificação do projeto se fez menção ao silêncio da 
Constituição quanto à figura da renúncia, como meio 
de extinguir as relações ou ligações entre o 
Parlamento, seu cargo e sua função. Dai dizer: 
“renúncia expressa”. A Constituição fala também, 
expressamente, ou limita expressamente uma 
renúncia tácita: a resultante do abandono, da 
ausência do deputado ou do senador, por mais de 6 
meses às sessões de sua Casa do Parlamento. 

A justificação do projeto tenta mostrar a 
necessidade de uma declaração expressa nêsse 
sentido, porquanto, ao vêr dos seus eminentes 
autores, se uma lei não estabelecer a possibilidade 
de renunciar ao cargo de deputado ou senador, essa 
renúncia é, talvez, impossível. Daí, a lei ter 
necessidade de declarar. Ora, Sr. Presidente, 
encontramos na Constituição claramente a idéia da 
renúncia, e ainda aqui perdôe-me o Senado 
relembrar, com êsse vezo de jurista que tem vivido 
sòmente a vida de jurista – vale, repito, relembrar o 
scire leges non este verba earum tenere, sed vim ac 
potestatem. Para interpretar a Constituição, buscar, 
pesquisar a disciplina que ela criou para determinadas 
hipóteses possíveis, não se deve buscar a solução só 
e só na suas palavras, tais como diretamente soem ou 
são vistas. Temos que tirar, do conjunto do sistema da 
lei, dos seus princípios fundamentais de sua forma 
integral, a solução de muitas hipóteses particulares, 
não rigorosamente previstas. 

Ora, se termos uma Constituição 
prescrevendo que ninguém é obrigado a fazer ou 
deixar de fazer alguma coisa em virtude da lei; se 
temos uma Constituição que não declara, como 
declarava a prática constitucional inglesa, ser 
obrigatória a aceitação do cargo parlamentar; se 
temos uma Constituição que permite ao parlamentar 
renunciar, tàcitamente, o cargo pelo seu abandono, 
durante 6 meses, haveria mister declarar a 
possibilidade de renúncia expressa? 

Na letra d, Sr. Presidente, o projeto se reporta 
aos casos dos parágrafos 1º e 2º do artigo 48. E na 
letra e o projeto se refere à hipótese prevista no 
artigo 136. 

Trata-se de simples citação de  
norma constitucional, a qual não ga- 
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nhou em fôrça nem em autoridade, nem ganhará por 
forma alguma com o constar de um projeto ou 
mesmo de uma lei que o Parlamento ou mesmo de 
uma lei que o Parlamento votar. 

O SR. IVO D’AQUINO: – V. Ex.ª permite um 
aparte? (Assentimento do orador). V. Exa. 
encontrará explicação de tudo num parágrafo ao 
próprio artigo. Êsse parágrafo diz que, em certos 
casos, os regimentos respectivos disporão a respeito 
do assunto e, noutros casos, a conseqüência decorre 
dessa lei. A exemplificação teve o intuito, 
exatamente, de exprimir a forma da declaração e do 
processamento. E’ êsse o intuito da lei. V. Ex.ª, lendo 
isoladamente o artigo, evidentemente chegará a 
essa conclusão, mas, examinando o parágrafo 
incluso, verá que tudo isso é desnecessário. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – V. Ex.ª 
refere-se ao parágrafo do artigo 3º? Mas, V. Ex.ª já 
viu que não mister de processo algum. A morte é um 
fato natural, que independe de qualquer processo 
regimental. O decurso do prazo nada tem que vêr 
com o Regimento. Renúncia é uma declaração 
unilateral da vontade, é uma manifestação pessoal e, 
também, em coisa alguma depende do Regimento. 

O SR. IVO D’AQUINO: – Perdão, o artigo fala 
em renúncia expressa. A lei teve um intuito. Não é 
qualquer renúncia, mas a renúncia expressa. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Aceitaria 
como possível um processo regimental no caso de 
renúncia tácita, mas nunca no da renúncia expressa. 
O Regimento poderia conter um processo querendo 
saber qual a razão do abandono. Isso seria possível. 
Mas, na renúncia expressa, não há possibilidade de 
qualquer norma regimental. 

O SR. IVO D’AQUINO: – Há possibilidade, 
porque a renúncia expressa pode ser verbal ou 
escrita. O Regimento disporá sôbre a renúncia que 
deva ser aceita. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Assim, não 
bastaria. 

O SR. IVO D’AQUINO: – Estou 
exemplificando para mostrar a V. Ex.ª que não é um 
dispositivo disparatado. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Ainda 
assim, permita-me V. Ex.ª, ainda assim o 
dispositivo é absolutamente desnecessário. Se se 
trata de assunto regulável no Regimento, não 
haverá mistér que a lei o declare. 

Está na Constituição. Competirá ao Regimento 
regular o processo daquilo que está em nossa Carta 
Magna, porque o Regimento não haver sua fôrça de 
uma lei qualquer. 

O Regimento é privativo de cada Casa do 
Congresso Nacional. E’ diferente de uma lei votada 
pelas duas Casas do Parlamento e sancionada pelo 
presidente da República. 

O SR. IVO D’AQUINO: – Por isso, deixa a 
liberdade ao Regimento. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Essa 
argumentação, Sr. Presidente, visa mostrar que o 
projeto se reduz, rigorosamente, à letra e do art. 1º. 

O SR. MATHIAS OLYMPIO: – Sim, ai é que 
está o veneno. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – O que por 
êle se pretende, é incluir, entre os casos de perda de 
mandato, o da letra e. Ainda assim, Sr. Presidente,  
se fôsse possível tratar do caso, o projeto peca 
contra a técnica constitucional, porque admite a 
extinção de mandato. 

Há poucos momentos, em aparte ao meu 
nobre amigo e eminente Senador Clodomir Cardoso, 
durante sua brilhantíssima oração, tive a fortuna de 
ouvir uma declaração do nobre Sr. Ivo d’Aquino, 
inteiramente de acôrdo com as considerações da 
Comissão de Constituição e Justiça, de que a 
expressão “mandato”, duas vêzes usadas pela 
Constituição, poderia ser naturalmente substituídas 
pela expressão “cargo” ou pela expressão “função”. 

O SR. IVO D’AQUINO: – Perfeitamente. 
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – S. Ex.ª está 

de acôrdo. 
Ora, Sr. Presidente, assim coloco a questão: a 

Constituição – lei única, como há poucos momentos 
desenvolveu meu nobre colega, que pode tratar do 
assunto, porque a matéria é típica e rigorosamente 
constitucional – a Constituição não alude uma vez 
sequer à existência dêsse – vamos dizer – instituto da 
extinção de mandato. Não há uma só palavra, não 
emprega uma única expressão aludindo a que o 
mandato se extingue. Não faz qualquer emprêgo do 
verbo extinguir ou substantivos ou adjetivos decorrentes. 

O SR. IVO D’AQUINO: – V. Ex.ª permite um 
aparte? 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Pois não. 
O SR. IVO D’AQUINO: – O fato  

de não empregar a Constituição a pala- 
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vra “extinção”, não quer dizer que a lei ordinária não 
possa empregá-la. Como V. Ex.ª sabe, – e não 
preciso explicar ao nobre colega –, “extinção” e 
gênero; e “perda”, no caso, é espécie. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – E’ de modus 
in rebus. Em matéria jurídica, essa conclusão de V. 
Ex.ª é um tanto forçada. 

O SR. IVO D’AQUINO: – Então, estou em 
muito boa companhia, porque João Barbalho, nos 
seus “Comentários à Constituição de 1891”, 
empregou a palavra, “mandato”; Carlos Maximiliano 
também e empregou, assim como vários outros 
constitucionalistas. 

Ora, se empregaram êsse vocábulo é porque 
não pode ser considerada heresia a extinção de 
mandato. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – A palavra 
extinção não poderia ser considerada heresia se, 
como em João Barbalho e Carlos Maximiliano, fôsse 
empregada como sinônimo de perda de mandato. A 
Constituição de 1891 só fala em perda de mandato. 

O SR. IVO D’AQUINO: – Permita-me o nobre 
colega um novo aparte. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Pois não. 
O SR. IVO D’AQUINO: – Quando foi lido, nesta 

Casa, há dias, um parecer do eminente jurista Ministro 
Eduardo Espínola, que é pela inconstitucionalidade da 
letra e, V. Ex.ª notou que êle, no entanto, acha 
perfeitamente correta a parte do projeto que se refere 
à extinção. Trata-se do grande jurista, que cito com o 
maior prazer, porque discordou, exatamente nesse 
ponto, do meu projeto. Logo, não estou só, ao falar 
em extinção de mandato. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Verifica-se 
que o Ministro Espinola concordou com V. Ex.ª em 
todos aqueles casos nos quais a palavra “extinção”, 
pode ser sinônimo de perda. E todos êles se podem 
incluir nos de perda. 

O SR. IVO D’AQUINIO: – Tenha Vossa 
Excelência a bondade de me dizer: a morte implica 
em perda ou em extinção de mandato? 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Nem perda 
nem extinção. A morte é uma forma de perda de 
mandato. V. Ex.ª encontrará a distinção no Código 
Civil. Se o nobre Senador examinar êsse Código, 
primor de redação e de técnica – uma das leis 
 

brasileiras que podem servir de guia no particular – 
encontrará, no instituto do pátrio poder, a 
diferenciação entre extinção e perda. 

O SR. IVO D’AQUINO: – E no mandato? 
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – V. Ex.ª 

encontrará a expressão “extinção” abrangendo os 
casos em que o pátrio poder, como instituição, 
desaparece integralmente. São a extinção pela morte 
do menor, pela dos pais e pela aquisição da 
maioridade. Aí desaparece o instituto do pátrio 
poder. 

O SR. IVO D’AQUINO: – V. Ex.ª citou o 
Código Civil. Veja, agora, a parte referente ao 
mandato. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – Permita-me o 
nobre orador um aparte. No caso de morte, a meu 
ver, há extinção nem perda. Desaparece o titular, 
mas o mandato prossegue, no suplente. 

O SR. IVO D’AQUINO: – E’ claro. No Código 
Civil, é a mesma coisa. 

O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – Parece que, 
na hipótese, não há nem extinção nem perda; há 
subtração do mandato. (Riso). 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – V. Ex.ª, Sr. 
Senador, Ivo d’Aquino, verá depois, no próprio 
capítulo referente ao pário poder, os casos de perda. 
Primeiramente, o Código regula a extinção; depois, a 
perda. Porque perda não é extinção nem espécie de 
gênero de extinção. Extinção é o desaparecimento 
do próprio instituto; perda é o desligamento do titular 
em relação ao exercício da função. 

O SR. IVO D’AQUINO: – Tenha Vossa 
Excelência a bondade de me responder o seguinte: 
se morrer o pai ou filho, dar-se-á a perda ou a 
extinção do pátrio poder? 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Depende. 
Apresentarei a V. Ex.ª as soluções, porque a 
hipótese exige duas soluções, e não uma só. Se 
morrer o filho, extinguir-se-á o pátrio poder, porque 
não haverá mais pátrio poder a exercer; se morrer o 
pai, não se extinguirá, porque a mãe exercerá o 
pátrio poder. (Riso). 

O SR. IVO D’AQUINO: – E’ outra questão. 
O SR. FERREIRA DE SOUZA: –  

Dizia, Sr. Presidente, que o projeto  
usou de expressão técnicamente im- 
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perfeita e, ao meu ver – com as devidas 
homenagens ao seu eminente autor –
inconstitucionalmente incorreta. 

Diz-se que o mandato se extingue. Vou, agora, 
abordar a matéria sob outro aspecto. 

O nobre Senador Ivo d’Aquino invocou, 
poucos momentos há, o disposto no Código Civil, no 
referente à extinção do mandato. 

O SR. IVO D’AQUINO: – Foi V. Ex.ª quem se 
referiu ao Código Civil, não eu. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – V. Ex.ª se 
referiu ao artigo que trata da extinção de mandato. 
Ouvi a invocação de V. Ex.ª, no particular; mas, se 
não a fez, respeito o argumento. 

O SR. IVO D’AQUINO: – Apenas tomei 
passagem na invocação do ilustre orador; entretanto, 
aceito que a tenha feito. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – V. Ex.ª 
invocou o pátrio poder e o mandato. Mostrarei ao 
nobre colega que aqui está o ponto nodal da 
questão. 

V. Ex.ª só pode referir-se à extinção de 
mandato se o considerar equiparado ao mandato 
civil, ou seja, se admitir que a expressão 
“mandato” vale – não o que V. Ex.ª disse, 
aparteando o nobre Senador Clodomir Cardoso, ou 
seja, como cargo ou função – mas se a considerar 
como a relação que liga o mandante ao 
mandatário. Se V. Ex.ª tiver essa noção, 
rigorosamente civil, de direito privado; inaplicável, 
nem longinqüamente, no campo do direito público, 
poderá referir-se – e o Código Civil o faz – à 
extinção de mandatos. 

O SR. ATTILLIO VIVACQUA: – A  
noção não se aplica ao mandato em causa 
própria. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Em todos 
os casos, desaparece o mandato; a relação, o 
instituto não tem mais razão de ser. Se há 
revogação, se morre o mandatário ou o mandante, 
desaparece, rigorosamente o mandato. Não  
ocorre a perda, mas o desaparecimento integral da 
relação do instituto do mandato, que deixa de 
existir. 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Salvo se o 
mandato fôr em causa própria. O mesmo não ocorre 
com os mandatos legislativos. V. Ex.ª mesmo já acei- 
 

tou e ouvi com muito prazer a confissão, de acôrdo 
com o meu parecer, que, matéria não pode ser 
discutida sob êsse aspecto. Ninguém provocará 
debate aqui sôbre mandatos no sentido 
rigorosamente jurídico do direito privado. 

O SR. IVO D’AQUINO: – V. Ex.ª reconhece, 
portanto, que, se o projeto alude à extinção de 
mandatos, não consigna nenhuma heresia; emprega 
linguagem estritamente jurídica. Vossa Excelência pode 
discordar de ser ou não caso de extinção de mandatos, 
mas não poderá acoimar de heresia jurídica a expressão 
constante do projeto. O nobre colega quis chegar a esta 
conclusão e eu, provar que me abordoei não só à 
dourina, como a autores e à lei no adotar a expressão. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Não falei em 
heresia jurídica. 

Nem tôda expressão de jurista é 
rigorosamente técnica. Os juristas também usam 
têrmos comuns, também se servem de vocábulos de 
sentido aproximado das palavras técnicas. No 
projeto, V. Ex.ª se refere a mandatos com a 
significação que pessoalmente lhes empresta. E não 
aponta jurista em abono da interpretação. 

O SR. IVO D’AQUINO: – As palavras por mim 
usadas são comuns e perfeitamente jurídicas. 
Empregaram-nas João Barbalho e Carlos Maximiliano. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Mandato é 
cargo, é função, que não tem relação com o 
mandante ou com o mandatário; como se dá no 
direito público. Sòmente existe uma hipótese de 
extinção: quando extinta a propria legislatura. Fora 
disso, o mandato continua, exercido por outro, 
suplente ou substituto, mas continua, porque o cargo 
permanece, a função perdura. 

Coloquemo-nos no terreno administrativo. Se 
um funcionário morre, é demitido ou, por qualquer 
motivo, se desliga da função, V. Ex.ª não declarará 
extinto o cargo; desaparecida a função, dirá que o 
titular perdeu o cargo ou a função. O mandato, o 
cargo, a função só se extingue com a extinção da 
própria legislatura. 

O SR. IVO D’AQUINO: – V. Ex.ª permite outro 
aparte? (assentimento do orador) – Não concordo 
com Vossa Excelência a êsse respeito. Que o 
mandato se não extingue enquanto existe o suplente, 
está certo, é figura criada pela Constituição;  
mas, desaparecendo o suplente ou suplentes, 
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conforme o caso, procede-se a nova eleição; logo, o 
mandato não se extinguiu. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Então, o 
projeto de V. Ex.ª não está certo, porque dispõe que 
o mandato se extingue pela morte ou pela renúncia. 
Se, morrendo ou renunciando o parlamentar, assuma 
o suplente o mandato não se extingue, como Vossa 
Excelência acabou de dizer, e o projeto não observa 
a boa técnica. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Responderei a V. 
Ex.ª que o projeto está certo. No caso citado, dever-
se-ia escrever: por morte do representante. O projeto 
usou linguagem abreviada. Evidentemente quando 
se refere a morte, – entende-se – alude à morte de 
representante, incluindo o suplente. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Entendi 
que era a morte do mandatário. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Não acredito que V. 
Ex.ª, com a sua inteligência e acuidade, tenha 
entendido assim... 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Bastaria a 
apresentação do atestado de óbito. 

O SR. IVO D'AQUINO: – ...mas apenas que, 
para amenizar o debate, quis fazer um gracejo. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Desejo 
apenas dirigir uma pergunta ao orador. S. Ex.ª 
convém em que o mandato não se extingue quando 
cessa o prazo da legislatura e surge um novo 
representante. Admite, pois, que não ocorre a 
extinção quando o mandato vaga por morte ou 
renúncia. Ora, o projeto de V. Ex.ª dispõe que 
mandato se extingue mediante morte ou renúncia 
mais isto não é de boa técnica. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Nem sempre. 
O SR. IVO D'AQUINO: – Então, V. Ex.ª faça 

crítica completa. O projeto deveria determinar: pela 
morte do representante ou do suplente. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – O projeto 
não precisava referir-se à morte nem à renúncia. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Responderei 
ao nobre Senador Ivo d'Aquino, invocando o 
parágrafo único do art. 52 da Constituição. 

Não é possível – e S. Ex.ª já me fêz  
uma concessão no particular – não é possível  
nem tècnicamente aconselhável, falar-se em  
extinção de mandato nos casos em que  
existe suplente; ocorrerá, entretanto, a extinção 
sempre que houver suplente, S. Ex.ª verificará como 
tal conclusão é contrária ao disposto no parágrafo 
 

único do art. 52 da Constituição. Estatui  
êsse parágrafo, que em caso de vaga, qualquer  
que seja a razão, o deputado, senador ou quem  
vier preenchê-lo exerce o mandato pelo restante  
do tempo. Ora, se o mandato desaparece,  
não há mais tempo restante, nada mais  
resta. 

O SR. IVO D'AQUINO: – O mandato tem 
prazo certo. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: –  
Se a Constituição se reporta a um resto de tempo  
e admite que pessoa eleita exerça o mandato  
por êsse resto de tempo, isto significa que o  
mandato não se extingue, não desaparece, a  
função continua o cargo permanece muda apenas o 
titular. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Não quero acreditar 
que o nobre colega esteja argumentando sèriamente. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – V. Ex.ª deve 
acreditar em que eu não cometeria o desrespeito de 
não argumentar sèriamente perante uma Casa tão 
nobre como o Senado. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Não quis ofender a  
V. Ex.ª; é uma forma de dizer. V. Ex.ª sabe  
que o mandato tem prazo certo. Desde que o 
mandatário ou representante faleça antes do decurso 
do prazo... 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Segundo a 
interpretação de V. Ex.ª, o mandato se extingue, não 
tem mais prazo. 

O SR. IVO D'AQUINO: – ...a lei dispõe que o 
substituto o exercerá pelo restante do tempo. Se a 
Constituição assim não estabelecesse, o substituto 
exerceria um mandato completo. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Se o 
mandato coincide com a legislatura, como poderia a 
Constituição determinar o exercício do mandato 
completo? 

O SR. IVO D'AQUINO: – A Constituição, faz a 
restrição, esclarecendo o assunto. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Para 
acentuar que o mandato continua, não se extingue... 

O SR. IVO D'AQUINO: – Ao contrário. 
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – ...e mostra 

que há casos de perda de vida do indivíduo. Nos 
quais o mandato não se extingue. 

Não preciso, Sr. Presidente,  
entrar sumàriamente na análise constante  
do parecer quanto ao emprêgo das 
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palavras "mandato" e "representação" nas leis de 
ordem política, a fim de significar a investidura dos 
eleitos do povo para participarem das duas Casas do 
Parlamento. 

Vale a pena destacar, como fez o parecer, não 
ter usado a Constituição de qualquer das duas 
expressões no que tange ao mandato ou à 
investidura do presidente da República e do vice-
presidente. 

Não preciso, – disse eu, – estender-me no 
particular, porque os nobres colegas opositores que 
ainda não me deram a honra de combater 
diretamente o parecer, mas apartearam, ora ao 
eminente Senador Clodomir Cardoso, ora a mim, 
põem a questão de lado, reconhecendo que a 
expressão "mandato" como a expressão 
"representação" não têm, no campo do direito 
público, ou melhor no da ciência política, o mesmo 
sentido, idênticos característicos, igual significação 
de que gozam no terreno do direito privado, de onde 
provêm. 

Sabe-se, Sr. Presidente, que seu emprêgo no 
direito público vem de uma espécie de recurso à lei 
do menor esfôrço, a que não escapam os cientistas 
e, em particular, os juristas. 

O parecer diz, mais ou menos, que, sempre 
que surge um instituto novo, demandando disciplina, 
o jurista, chamado a discipliná-lo, a denominá-lo, a 
definí-lo e a conceituá-lo, tem uma tendência inata, 
natural, para se aproveitar de institutos existentes, 
desde que aproximados ou que apresentem certa 
semelhança. 

Essa a razão pela qual, no campo do direito 
público, logo que surgiu o fenômeno da 
representação política, recorreu-se aos institutos do 
mandato e da representação, então não bem 
conhecidos, não bem delimitados no próprio direito 
privado, mas, afinal, por êsse mesmo direito 
consagrados e, tanto quanto possível, bem 
estudados. 

Não se trata, porém, Sr. Presidente,  
nessas duas expressões – e no particular  
confesso que não estou de acôrdo com a  
grande parte, talvez a maioria, dos juristas – não  
se trata, repito, sequer de instituto de direito. O 
mandato ou a representação, tais como empregados 
nas Constituições, não formam, não criam, não  
se referem a um instituto jurídico mas, simplesmente 
a um instituto político. Não há, juridicamen- 
 

te, representação pública. O que há, politicamente, é 
mandato ou representação política, para definir o 
sistema de democracia indireta, trazido à prática pela 
impossibilidade da própria democracia direta. 

Porque não se trata de mandato, nem de 
representação, é bem de verse a nenhuma ligação 
jurídica existente entre um possível mandante e um 
mandatário, entre o presumido representado e o 
representante, entre o suposto delegante e o 
delegado. Não há a menor ligação. 

O que se dá no mundo político é o que se 
verifica também nas entidades privadas. 

O Estado é organização política da sociedade, 
visando discipliná-la, a fim de que, dentro dessa 
ordem, os homens possam melhor desenvolver as 
suas atividades e atingir o seu fim supremo. 
Conseqüentemente, o Estado não pode ter, dêsse 
ponto de vista, conceito de entidade contrário ao povo, 
de entidade diante da qual o povo a representa. 

Haveria, de fato, uma representação, se 
concebessemos o Estado separado integralmente do 
povo, como entidade absolutamente diversa e 
perante a qual o povo acreditava mandatários ou 
representantes. 

O Estado, no regime democrático, tem, no 
povo, seu órgão supremo, como tôda pessoa 
jurídica, como tôda a entidade, como todo o 
indivíduo. Assim, semelhante a qualquer entidade, o 
Estado precisa de órgãos que produzam sua ação; 
de órgãos que formem e manifestem sua vontade e 
cheguem às suas finalidades. 

No indivíduo, são os órgãos físicos, é o 
sistema nervoso, são os músculos todos a serviço do 
pensamento e da ação individual manifestando 
exteriormente êsse pensamento, e essa própria 
ação, a vontade. 

As entidades sociais, as entidades coletivas, 
que formam o que em direito chamamos 
tècnicamente pessoas jurídicas, não têm 
possibilidade de possuir órgãos físicos, e, então, 
possuem em pessoas físicas os seus órgãos, os 
elementos de formação de sua vontade, de 
manifestação dessa vontade de realização dos atos 
que a êles cabem. 

Isso é um princípio conhecidíssimo.  
Hoje poucos juristas, no Campo do Direito- 
Privado, ainda admitem as velhas ficções  
de contrato, de mandato, de representação, nas 
deliberações coletivas ou em relação aos próprios ór- 
  



gãos representativos das pessoas jurídicas. 
As expressões "representação" e "mandato" 

entram aqui mais por uma aproximação, mais por 
uma espécie de mimetismo, mais talvez por uma 
tradição do que por traduzir, rigorosamente, o 
sentido lógico. Os diretores de uma entidade 
qualquer são apenas os seus órgãos. Ora, a 
organização democrática do Estado se baseia em 
que seu órgão supremo, é o povo. 

Na democracia direta êsse órgão supremo 
seria todos os habitantes, todos os componentes da 
entidade estatal; enquanto que, na democracia 
indireta esse órgão supremo é o eleitorado. É o 
grupo de indivíduos que o Estado considera apto 
para dentre êles serem escolhidos todos os seus 
representantes. O eleitorado não é, assim, um grupo 
de pessoas estanques, separadas do Estado e, 
dessa forma, em contraposição ao mesmo; é um 
meio, um elemento de tradução da sua vontade 
superior, donde dizerem os tratadistas modernos que 
o eleitorado e o órgão supremo do Estado. 

Acontece, porém, Sr. Presidente, que êsse 
órgão supremo do Estado não pode exercer sua 
função diretamente, porquanto aí cairiamos na 
Democracia direta, cuja impossibilidade é por todos 
proclamada. Então, qual sua função? De proclamar, 
de eleger, de escolher os titulares dos órgãos mais 
diretamente ligados à Administração. Temos, assim, 
a organização estatal no sistema democrático com 
essa aparência: em primeiro lugar o grande órgão, o 
órgão supremo, o órgão soberano que é o povo, 
através do eleitorado; em segundo lugar os órgãos 
mais ligados à própria obra administrativa e política, 
aqueles que vão manifestar mais diretamente a 
vontade do Estado, os poderes em geral: Executivo, 
Legislativo e Judiciário. 

Que significa isso? Que essas pessoas 
destacadas pelo órgão supremo, que é o povo, para 
assumir funções nos órgãos mais diretamente 
ligados à administração, nunca poderão ser 
consideradas, nunca poderão ser definidas nem 
como mandatários, nem como representantes nem 
como delegados, porque não há mandatos a exercer, 
não há contraposição de interêsses entre mandantes 
e o Estado, não há representação porque o Estado é 
o próprio povo e povo não pode se representar 
perante si mesmo. 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Aliás  
conheço o pensamento de V. Ex.ª mag- 
 

nìficamente desenvolvido em seu parecer. 
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Muito 

obrigado a V. Ex.ª. 
O SR. ATTILIO VIVACQUA: – A questão é 

muito clara. A expressão "mandato" está aí no 
sentido da função. O próprio art. 2º das Disposições 
Transitórias, quando alude a mandato do Presidente 
da República reporta-se ao art. 82 da Constituição, 
que alude a cargo. E quando se trata de perda de 
direitos políticos, dizendo que dêle decorre a perda 
de função ou cargo, temos a demonstração de que, 
dentro do próprio sistema constitucional, há o 
sistema preciso. O mandato respeita a carta 
constitucional. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – V. Ex.ª me 
auxiliou imensamente com o seu aparte. 

Dizia eu, Sr. Presidente, que os indivíduos 
eleitos, escolhidos ou nomeados para constituição de 
diversos órgãos do Estado, não são mais nem 
mandatários nem representantes, nem delegados, 
mas simplesmente membros de um órgão do Estado, 
pedaços de nervos, de músculos, de células, que 
ajudam a compor o próprio Estado na sua aparência 
exterior e que elaboram, que formam a sua vontade 
e realizam a sua vontade no mundo exterior. 

Quando consideramos na vida de uma Casa 
do Parlamento, como numa Assembléia de 
sociedades anônimas, ou outra sociedade qualquer, 
e vemos que se tomam os votos, se discute, que 
vemos no final? Surgir daí uma soma de votos, uma 
soma de vontades? E o resultado será a síntese da 
vontade individual? Não! Surge a vontade do órgão, 
surge a deliberação. 

No exterior, quando se diz que o Senado 
tomou determinada deliberação, a Câmara emitiu um 
voto, ninguém pergunta, ninguém indaga, 
normalmente, quantos deputados, quantos 
senadores ou quais senadores tomaram aquela 
deliberação e para ela concorreram. 

O que se procura saber e verificar, do ponto 
de vista jurídico, é a vontade do órgão, através da 
deliberação, ficando na vida interna as divergências 
constantes dos votos. 

Tanto é assim, Sr. Presidente, que nenhuma 
lei do mundo faz a menor distinção quanto à fôrça e 
influência do voto de cada senador ou cada 
deputado. 

Em se tratando de mandato,  
mesmo de mandato de direito público, es- 
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tivesse em jôgo a noção de representação ou se 
admitisse a hipótese de uma delegação, teríamos de 
convir em que a fôrça da participação de cada um 
dêsses mandatários, representantes ou delegados, 
deveria ser medida pelo número de votos que trazia, 
pela fôrça do seu partido, pela fôrça de seus 
eleitores, pela importância de seu Estado. 

Que vemos? Que no Senado – de 
representação igual dos Estados – os seus membros 
tanto valem em votos como os da Câmara. Tanto 
vale o voto do modesto representante do pequenino 
Acre, de um Senador, de um deputado pelo meu 
querido Rio Grande do Norte, como o de senador ou 
deputado pelos mais poderosos Estados da 
Federação, como São Paulo. 

Ainda aí se verifica isso, por que? Porque o 
deputado ou senador não representa a ninguém, não 
são mandatários de ninguém, são simples peças de 
um órgão estatal. 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Membros de 
um órgão da soberania. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – 
Perfeitamente. Sr. Presidente, êsse é o característico 
do sistema democrático, ou melhor, o que caracteriza 
a composição dos Estados, em geral. Apenas a 
democracia é um processo de escolha, é um 
processo para apontar os titulares dos cargos. E' 
simples forma. Por isso mesmo se diz forma de 
govêrno. Mas em qualquer dos regimes, os titulares 
dos cargos estatais não são representantes de uma 
classe, de um partido, de uma aristocracia qualquer. 
São órgãos do Estado. 

A mesma cousa ocorre, Sr. Presidente, quando 
o provimento do órgão depende não da eleição, mas 
da nomeação, da indicação por parte de uma 
autoridade. 

Tomemos, por exemplo, o Poder Judiciário, que 
é também órgão da soberania, um dos grandes 
poderes públicos do País. Quem poderá dizer, quem 
dirá que o ministro do Supremo Tribunal Federal é 
mandatário, delegado, representante, seja o que fôr, 
da autoridade que o houver nomeado? Por que não se 
chega à mesma conclusão, se se trata da composição 
de órgão da mesma natureza do órgão da soberania? 
Porque na conceituação da função não importa a 
origem da investidura ou a forma da investidura.  
A função é a função que ela é, e não aquela que  
sua forma de investidura diz ser. Daí se deduz, 
 

Sr. Presidente, a conseqüência esquecida pelo 
projeto ora em debate, que é o desligamento jurídico, 
a autonomia jurídica entre o deputado e o senador de 
quem quer que tenha colaborado para sua eleição, 
chame-se partido, grupo ou eleitor. 

Há, de fato uma ligação política. Nós, os 
juristas, temos, às vêzes, muito amor a certas 
sutilezas e damos grande valor a determinadas 
palavras. É preciso não confundir, o que se faz 
constantemente, sôbre tudo na vida pública, o político 
com o jurídico. Certo são dois ramos de pensamento, 
são duas tendências, que se entrelaçam e se 
interpenetram e que muita vez ameaçam confundir-
se. Mas a função do estudioso é a de delimitar cada 
instituto e colocá-lo no seu perfeito lugar. Quando se 
diz que o deputado e o senador são representantes 
ou mandatários, o que está dizendo é que há entre 
êles, aqueles que os elegeram e os que lhes 
apontaram o nome às preferências do eleitorado, 
uma ligação de ordem política, uma ligação de 
natureza, talvez ideológica. Mas não existe, 
lògicamente que seja, qualquer ligação de ordem 
jurídica, ou qualquer ligação obrigatória. Tanto assim 
que a própria Constituição não prevê, entre os casos 
de perda de mandatos, um só que se ligue a uma 
manifestação de vontade, contrária por parte dos 
eleitores ou dos partidos. 

Ora, Sr. Presidente, se devessemos chegar a 
conclusão de ser o deputado ou senador dependente 
juridicamente do eleitorado do partido, teríamos que 
admitir, forçosamente, ser possível ao eleitorado 
manifestar-se ou ao partido, manifestar-se no sentido 
de retirar os poderes ao deputado ou ao senador. 
Mais ainda; teríamos de admitir que êsse eleitorado 
ou partido pudesse criar condições para o exercício 
das próprias funções. Que é que nós temos? É que a 
função pública tem conteúdo próprio definido na 
Constituição, inteiramente alheio ao eleitor e ao 
partido. Uma vez dela investido o titular, não há quem 
o possa tirar, senão a lei, nos casos expressamente 
previstos, de perda ou, vamos dizer, de extinção. 

Essa é uma verdade, hoje incontestada, no 
campo do direito público. 

Não é por outra razão, talvez, que, nos  
países anglo-americanos, não existem, nas 
universidades, as cadeiras ou os cursso de Direito 
Constitucional e de Direito Público. Preferem 
denominá-las de ciência política, por causa 
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dessa imiscuição, dessa interferência constante do 
fator político no fator jurídico. 

Mas no particular da consequência que, aqui, 
se quer estabelecer, teriamos de exigir que a ligação 
fôsse jurídica, porque sòmente ela estabeleceria um 
laço obrigatório, uma ligação absoluta entre o eleito, 
o eleitorado e o partido. 

O nobre Senador Clodomir Cardoso, Sr. 
Presidente, citou, com muita propriedade, um  
autor moderníssimo – o Sr. Emílio Crosa. E' um  
livro de 1946. Não é que o Sr. Emilio Crosa  
tenha o privilégio de dizer a verdade, mas aquêle 
eminente escritor italiano fez uma distinção  
perfeita. Apesar de se tratar de frase já citada  
pelo Sr. Senador Clodomir Cardoso, não me  
furto ao prazer de também transcrevê-la na minha 
oração. 

Diz êle muito bem: 
"O deputado representa o colégio ou o seu 

partido no sentido de que deve interpretar, com a sua 
ação, as exigências gerais do Estado, harmonizando-
se com as exigências particulares, ideológicas e 
materiais do ambiente do que provém; mas, 
juridicamente, êle manifesta a vontade e só a 
vontade do órgão, a que pertence, e, por isso, 
juridicamente, não manifesta senão a vontade do 
Estado, no âmbito da competência que lhe é 
assinada pela Constituição". 

Eis aí como qualquer subjunção, qualquer 
ilação, quaisquer ligações que se pretenda tirar entre 
partidos, deputados e senadores e entre os eleitores, 
pecam em face dos mais lídimos e legítimos, 
princípios da ciência do direito público. 

E é isto o que o projeto quer. Quer o projeto, 
na letra "E", que o fato da cassação do registro do 
partido importe, automàticamente, na cassação do 
mandato dos senadores e deputados eleitos sob 
legenda de um partido ou por indicação direta ou 
indireta dêsse mesmo partido, ainda que sem 
legenda. 

Outro vício ainda afeia o projeto e lhe destaca 
a inconstitucionalidade. 

Vamos, agora, para o terreno da pura técnica 
constitucional. 

Que é uma constituição? 
O parecer, que procura ser mais parco 

possível em citações, por não querer fazer prosa  
de erudição, inexistente no seu autor, prevalece- 
se da autoridade de Barthelemy-Duez, quan- 
 

do ele define "uma Constituição como o conjunto das 
regras que regem, de um lado, a organização e as 
relações dos grandes poderes públicos, e fixam de 
outro, em proveito dos particulares e das 
coletividades, os limites gerais à ação do Estado". 

Vê-se, portanto, Sr. Presidente, ser do âmbito 
das Constituições, tal como as aceitamos no 
presente estado da civilização, sobretudo nos países 
de constituição rígida, o definir, o estabelecer as 
normas, pelas quais se organizam e se regem os 
grandes poderes públicos do Estado. 

Quando se fala em organizar os grandes 
poderes públicos do Estado, envolve-se, 
necessàriamente, tudo quanto se refere à 
composição dêsses poderes: a forma de escolha dos 
titulares dos cargos; o tempo de exercício de suas 
atribuições; o modo por que trabalham e, também, as 
causas da sua desinvestidura. 

Não seria possível admitir uma lei ordinária 
regular as causas ou as razões de desinvestidura de 
membros de órgãos do poder público, sem negar 
essa Constituição, êsse poder, que só a ela pertence, 
de regular a organização dos mesmos. Organizar é 
tudo isso. 

Nestas condições, retemô-nos no terreno 
conceitual das constituições. Só as constituições 
regulam a organização, e, consequentemente, a 
investidura e desinvestidura dos membros do poder 
público. 

Teria a Constituição de 1946 desrespeitado 
êsse princípio? Teria ela deixado livremente ao 
legislador ordinário o direito de estabelecer normas a 
respeito? 

Foi seu modo constante – e disso posso dar 
meu testemunho pessoal na Comissão Constitucional 
– a carta democrática de 1934. Todos nós sabemos 
que, membros dessa comissão, quando tiveram de 
organizar o projeto a ser submetido a plenário, 
examinaram, é verdade, tôdas as nossas 
constituições anteriores, sobretudo as de fundo 
democrático. 

Mas demoraram a sua atenção na Constituição 
de 1934. Em momentos em que, falho alguém de um 
argumento ou de refôrço maior para defesa de um 
instituto, era comum socorrer-se desta declaração: – 
"É o que está na Constituição de 1934". 

Ora, nós vemos que, neste ponto, a 
Constituição de 1946, deliberadamente, divergiu da 
de 1934, que foi o seu modêlo constante. Pela Cons- 
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tituicão de 1934 era possível deixar à lei 
ordinária os casos de perda de mandato. E a 
perda de mandato deveria ser declarada pelo 
Tribunal Superior Eleitoral. Foi um dos pontos, 
repito, em que a atual Constituição divergiu 
integralmente da outra, não admitindo a 
interferência, siquer, da outra Casa do 
Parlamento, na fixação dos casos de perda de 
mandato ou na própria decretação de perda de 
mandato, por forma a recusar, de maneira 
absoluta, a emenda expressamente 
apresentada, no sentido de restaurar a norma de 
1934. 

Foi mais longe ainda do que consta do § 
13, do artigo 141, referente à cassação de 
registro de partido, em cujo meio de ação se 
contivessem princípios contrários ao regime 
democrático, à pluralidade partidária e aos 
direitos fundamentais do indivíduo. E foi adiante, 
porque, na discussão dêste artigo, houve 
emenda expressa, declarando que a cassação 
de registro dos partidos importava, 
automàticamente, na perda de mandatos dos 
deputados ou senadores que tivessem sido 
eleitos por efeito do registro dêsse mesmo 
partido. 

Foram duas as emendas nêsse sentido. 
O SR. ARTHUR SANTOS: – O nobre 

Senador No d'Aquino permite um aparte? 
(Assentimento do orador). Era interessante 
saber como os autores do projeto conciliam o 
texto do projeto com êsse subsídio de ordem 
histórica constitucional. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Quando tiver 
ocasião de falar, satisfarei ao desejo do nobre 
Senador. Não explico agora porque o meu 
aparte seria Iongo e privaria a Casa do prazer 
de ouvir, por alguns momentos, o nobre Senador 
Ferreira de Souza. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – Terei muito 
prazer em ouvir o honrado Senador. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 
Penso, porém, que para satisfazer o Senador 
Arthur Santos, o Senador Ivo d'Aquino precisará 
trazer mandato com poderes especiais do Sr. 
Ministro da Justiça. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Se V. Ex.ª assim 
o deseja, trarei também, para esclarecimentos, a 
opinião do Senhor Ministro da Justiça. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO:  
– Disse que só com um mandato,  
com poderes especiais do Sr. Ministro da 
 

Justiça, o honrado Senador poderá esclarecer o 
Sr. Arthur Santos. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Terei prazer de 
responder a S. Ex.ª na próxima sessão. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – Aguardo 
com satisfação a resposta de V. Ex.ª. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Dizia eu, 
Sr. Presidente, ter havido provocação expressa, 
da parte do Senhor Deputado Barreto Pinto, que 
ofereceu emenda, estabelecendo que a 
cassação de registro de partidos, pelas causas 
previstas no art. 141, § 13, acarretava 
automàticamente a perda dos mandatos de 
deputados ou senadores eleitores sob a legenda 
dêsses partidos, ou mediante iniciativa sua. E a 
emenda não chegou a ser submetida à 
Comissão; morreu na Sub-comissão, fulminada 
por um parecer do seu relator, o atual Ministro 
da Justiça, Sr. Benedito Costa Neto. No parecer, 
se declarou não ser possível atribuir tal 
conseqüência à decisão judicial, até porque isso 
importaria em consagrar a doutrina de mandato 
imperativo, absolutamente incompatível com as 
idéias modernas, no campo do Direito 
Constitucional. 

Não satisfeito com essa iniciativa e com a 
sua derrota, o deputado baiano Negreiros 
Falcão ofereceu emenda, mais ou menos 
idêntica, não, porém, para se colocar no capítulo 
da declaração de direitos, como o é do art. 141, 
§ 13. E esta emenda também não chegou a ser 
apresentada à própria Comissão, morta pela 
atitude da sub-comissão encarregada dêsse 
capítulo, composta do eminente Sr. Vice-
Presidente da República atual, do Deputado 
Prado Kelly e do então Deputado Benedicto, da 
Costa Neto. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Não pretendia 
apartear novamente o nobre colega, mas não 
resisto a fazê-lo. 

Em caso idêntico, poderia usar da mesma 
argumentação de V. Ex.ª. 

Quando se tratou da discussão do art. da 
Constituição, que se referia ao sistema 
proporcional e em virtude de uma emenda do 
Deputado Raul Pilla, – deve V. Ex.ª estar 
lembrado, – apresentei a emenda: "na forma 
que a lei estabelecer". 

Resumindo: em plenário, foi aprovada a 
minha sub-emenda que, após discutida, trouxe a 
seguinte conseqüência: que a lei ordinária  
é que regulará o sistema proporcional. Isso 
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foi discutido, e minha emenda foi aprovada. 

Não obstante, quando elaborada a Lei de 
Emergência, nesta Casa, em cuja feitura figurei 
como colaborador, ilegível, da tribuna, vários 
Srs. Senadores, contra a arguição da 
inconstitucionalidade da lei, apesar da discussão 
havida. E o argumento de meus opositores era o 
seguinte: que o elemento histórico da 
Constituição na sua interpretação, tinha pouca 
valia. 

O que se devia entender é que o sistema 
proporcional era um só, ou, pelo menos, um 
dentro de determinado esquema. Foram 
emitidos pareceres sôbre o assunto. O projeto 
foi arguido de inconstitucional, e depois, o 
Tribunal Superior Eleitoral julgou-o 
perfeitamente constitucional. 

Por aí vê V. Ex.ª o valor do elemento 
histórico para discutir a Constituição. Era êste o 
aparte a que me não pude furtar, por julgá-lo 
oportuno. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – O nobre 
colega deu seu aparte com muita oportunidade, 
e devo mesmo acrescentar, como sempre que, 
alegra a Casa e honra o orador a quem se 
dirige. 

Vou, porém, dizer a V. Ex.ª que seu 
argumento seria pertinente se o ,nobre colega 
pudesse alegar ter eu tomado parte, direta ou 
indiretamente, nessa discussão em que se 
afirmava a inconstitucionalidade do proposto na 
Lei de Emergência. 

Discuti o assunto na Comissão 
Constitucional, e ali votei contra a emenda de 
V.Ex.ª, porque entendia que se devia garantir o 
sistema proporcional de maneira absoluta. E o 
eminente colega não poderá apontar uma 
atitude minha. que signifique apôio à emenda, 
no sentido que, à emenda, V. Ex.ª quis dar. 

O SR. IVO d'AQUINO: – Não estou 
dizendo que V. Ex.ª. aprovou. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Por 
outro lado, estou de inteiro acordo com V.Ex.ª  
e com aqueles outros parlamentares que se 
manifestaram, no sentido de que o elemento 
histórico não é decisivo em matéria de 
interpretação da lei. Costumo, mesmo, a  
êste respeito, citar certa passagem, se me  
não engano, de Kohler, afirmando que o ideal 
seria queimar os anais dos parlamentos,  
pois não é possível encontrar o sentido  
da norma aprovada por muitos, através dos 
 

votos de dois ou três parlamentares. 
O SR. IVO d'AQUINO: – Estimo bastante 

que V, Ex.ª, com sua autoridade, esteja de 
acôrdo com a exposição que eu fiz, 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – V. Ex.ª 
permite um aparte? 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Com 
todo o prazer. 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Mas V. 
Ex.ª não acha que é um elemento 
importantíssimo, quando se trata de definir 
prerrogativas de um poder, como no caso em 
que eram os próprios representantes da Nação, 
representantes de partido, e que, portanto, 
fixavam o pensamento de que a representação 
partidária não tinha nenhuma expressão de 
representação de classes, de poderes de 
Estado? Nesse sentido, pode-se dizer que êste 
elemento é histórico. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – O que o 
interprete deve ter em vista é que, embora não 
tenham os argumentos históricos predominância 
no verificar o sentido da norma, o .que ninguém 
pode negar é que, quando êsse elemento 
histórico é muito próximo do momento em que 
se quer interpretar a própria norma, deve ter um 
valor maior do que tomado à distância. 

Cheguei mesmo a sustentar em parecer 
ou trabalho qualquer, que, no tocante às leis 
fiscais, sobretudo às leis orçamentárias, o 
elemento histórico tem valor muito superior em 
relação a qualquer outra lei, pela proximidade 
necessária entre o momento de sua elaboração 
e de sua aplicação. 

No particular, a objeção do meu nobre 
colega, Senador Attilio Vivacqua, procede. 
Estamos ainda muito perto da elaboração 
constitucional, de forma que, o que na ocasião 
se discutiu, pode ser perfeitamente aplicável ao 
momento presente. 

Mas, Sr. Presidente, minha crítica técnica 
não fica sòmente nêsse particular, da perda  
de mandado decretado pelo Poder Judiciário.  
O projeto Ivo d'Aquino estabelece precisamente 
um caso de perda de mandato decretado  
pelo Poder Judiciário. Desde que S. Ex.ª  
admite a cassação do mandato dos deputados 
pertencentes a partido de registro cassado, 
declarado pela Mesa de qualquer das  
Casas do Parlamento, à simples vista da 
comunicação do Superior Tribunal Eleitoral,  
de que êsse registro do partido foi cas- 
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sado, o que S. Ex.ª admite é a automaticidade dessa 
cassação, E' uma cassação arrastando 
necessàriamente a outra e, conseqüentemente, a 
cassação de mandato decretada pelo Poder Judiciário. 

Como dizia, minha crítica não fica no particular 
técnico, Afirmava eu que, é do âmbito das 
constituições, o estabelecer as formas de investidura 
dos membros das casas do Parlamento, dos grandes 
órgãos do Poder Público, e também a forma de 
desinvestidura. Então, acrescentei: é possível à lei 
ordinária regular o assunto? 

Não; a menos que a Constituição mesma a ela 
defira tal atribuição, tal competência. 

Mas não o fêz a Constituição de 1946, como o 
não fêz a de 1891, como também o não fêz a de 
1934. Tôdas foram mais ou menos precisas no 
estabelecer os casos de perda de mandato. Há 
apenas, na Carta Magna de 1891, no art. 25, uma 
possibilidade de definição de perda pela lei ordinária, 
não como competência do legislador ordinário, mas 
como decorrência implícita do próprio art. 25, quando 
confere à lei ordinária definir os casos de 
incompatibilidade para a função. parlamentar. 

Ainda aí, foi a própria Constituição que a criou. 
A lei ordinária não o fêz, mas houve até – e o 
parecer o cita – um projeto de Rui Barbosa a 
respeito. A providência decorria da própria norma 
constitucional. 

O SR. IVO d'AQUINO: – Exatamente. A 
Constituição de 1891 não se referia à perda de 
mandato, e êsse projeto a que V. Ex.ª se refere, 
assinado não só pelo Rui, como também, por Amaro 
Cavalcanti, Vandenkolk e outros mais que não lembro... 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Está citado 
no parecer. 

O SR. IVO d'AQUINO: – .. êsse projeto de lei 
ordinária dispõe sôbre perda de mandato, de cargo 
político. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – 
Absolutamente, não. Aí V. Ex.ª me dá mais um motivo 
para argumentação. E' que a Constituição de 1891 
não fêz discriminação perfeita entre incompatibilidade 
e inelegibilidade. Ela compreendeu tudo num só 
bloco, de maneira que estabeleceu que a lei definisse 
os casos de incompatibilidade. V. Ex.ª sabe que a 
incompatibilidade determina a perda de mandato. A 
Constituição declara a incompatibilidade; logo, uma 
tem de ser preferida, e a outra ficar perdida. 

 

O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os 
tímpanos): – Peço desculpa ao nobre Senador por 
interrompê-lo. Consulto a V. Ex.ª se deseja terminar 
seu discurso nesta sessão, ou prefere deixar o 
remanescente para a próxima? 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Se a Casa 
mo permitisse, gostaria de. terminar na de hoje. 

O SR. IVO D'AQUINO (pela ordem): – Sr, 
Presidente, eu ia exatamente pedir a V. Ex.ª 
consultasse a Casa sôbre se consente na 
prorrogação da sessão, a fim de que o Sr. Senador 
Ferreira de Souza prossiga nas suas considerações 
e termine seu discurso. 

O SR. PRESIDENTE: – Se S. Ex.ª prefere 
terminar nesta sessão, está usando de uma 
faculdade regimental. Assim, consulto à Casa se 
concorda em que seja prorrogada a sessão a fim de 
que o Sr. Senador Ferreira de Souza conclua sua 
oração. 

Os Senhores que concedem a prorrogação, 
queiram permanecer sentados. (Pausa) 

Está aprovada. 
Lembro a S. Ex.ª que, de acôrdo com o 

Regimento, dispõe apenas de 15 minutos para 
terminar, pois começou a falar às 16,40. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Sr. 
Presidente, parece-me que há um pequeno engano, 
pois iniciei meu discurso já perto de 17 horas, 
quando o nobre Senador Clodomir Cardoso 
terminou. 

O SR. PRESIDENTE: – A Mesa registrou o 
início da oração de V. Ex.ª às 16,40. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Sr. 
Presidente, farei todo esfôrço para atender ao 
dispositvo regimental. 

Dizia eu, ,em resposta ao nobre Senador Ivo 
d'Aquino, que a Constituição de 1891 não tinha 
técnica precisa no tocante à definição de 
incompatibilidade e inelegibilidade. Daí haver 
confiado essa matéria à lei ordinária e ser possível a 
esta, através dessa regulamentação da 
incompatibilidade, criar um caso novo de perda de 
mandato. 

Mas, afirmava eu a S. Ex.ª que isso não  
se dá, nem se pode dar, de maneira alguma,  
no sistema das Constituições de 1934 e  
1946, porque ambas foram rigorosamente  
técnicas. Nesse particular, prevêm, com preci- 
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são absoluta, os casos de inelegibilidade e os de 
incompatibilidade, e se há entre nós quem, 
como o orador, admite que a lei eleitoral 
ordinária possa ainda criar casos de 
inelegibilidade, outros, com a autoridade de um 
Dr. Sampaio Dória sustenta não ser possível 
mais, à lei ordinária, criar qualquer caso de 
inegebilidade, quando esta é matéria de direito 
eleitoral e não pròpriamente de direito 
constitucional. 

Daí, Sr. Presidente, a Constituição de 
1946, como .a de 1934, terem sido claras, 
expressas, no regular os diversos casos de 
perda de mandato. Ela não deixou a mais ligeira 
dúvida nos artigos 48, §§ 1º, 2º e 136. E' de 
precisão absoluta. O art. 48 reporta-se aos 
casos de perda de mandato específico de 
deputados e de senadores; e o. art. 136 trata 
dos casos em que a perda decorre de uma 
razão maior que a própria perda de direitos 
políticos, sendo de notar que êsse artigo 136 
não fala sequer em mandato, usa do têrmo  
mais próprio, que é cargo. É a perda do  
cargo em conseqüência da perda de direitos 
políticos. 

Ora, se a Constituição, no tocante à 
organização dos grandes poderes públicos 
definiu as diversas hipóteses de perda de 
mandato, diversas hipóteses em que o titular 
oferece o cargo de senador ou deputado e  
perde esse cargo, evidentemente não quiz 
deixar à legislação ordinária a definição ou a 
criação de qualquer outro caso. E, assim, vemos 
o art. 48, depois de definir as proibições 
impostas ao deputado e senador, proibições 
umas de atividade e função, enumerar outras, 
que resultam em incompatibilidade para a 
expedição de diploma e declara como passou a 
fazer, no § 1º, que a infração dessa proibição  
ou incompatibilidade importa na perda do 
mandato. 

Mas, ainda êsse a 1º, querendo abranger 
pràticamente todos os casos normais de perda 
de mandato, acrescenta, sem mais referência, 
as incompatibilidades anteriormente estatuídas 
nas leis, ou seja, aquelas que decorrem da 
ausência, do deputado ou senador, sem licença, 
às sessões por mais de seis meses. 

Eis aí: no § 2º, criou ela um caso especial, 
que sai dessa normalidade jurídica, porque  
tem um aspecto político próprio, o da cassação 
de mandato quando o deputado ou senador 
 

se tornem, por sua atividade ou procedimento, 
contrários ao próprio decôro parlamentar. 

E o ,art. 136, dispondo necessáriamente 
não ser possível o exercício de qualquer cargo 
público sem o gôzo dos direitos políticos, 
declara que a perda dos direitos políticos traz 
consigo, automàticamente, a perda de qualquer 
cargo. 

Aí está, Sr. Presidente, como a 
Constituição foi precisa no estabelecer os casos 
de perda de mandato, casos específicos de 
perda de mandato parlamentar e casos de perda 
do qualquer cargo. 

Ora, pergunto: será possível sair dêsse 
quadro, transpôr essa barreira. desconhecer 
êsse limite, para conferir ao legislador ordinário 
a possibilidade de criar mais um caso de perda 
de mandato? 

E quem evitará, Sr. Presidente, que o 
legislador ordinário, no entusiasmo dessa 
iniciativa, vá estendendo, depois, essa mesma 
iniciativa e criar assim novos. casos? A questão 
é começar. 

Dir-se-á: mas a cassação do registro de 
partido é prevista pela Constituição; prevista, 
quer no tocante a partido democrático ou anti-
democrático, quer no tocante à própria medida 
de cassação, atribuída, pelo artigo 119 da 
Constituição, ao Superior Tribunal Eleitoral. E 
dir-se-á ainda que a cassação de registro de 
partido não está prevista, mas, deve acarretar 
por fôrça própria, a cassação do mandato de 
deputado estadual, vereador, eleito por 
designação dêsse próprio partido. 

Já vê V. Ex.ª que o ponto;de vista em que 
me coloco desliga, inteiramente, o eleito, do seu 
partido, dos seus eleitores, no que tangue a 
direitos; desliga no sentido jurídico. Logo, neste 
particular, não haveria possibilidade de se 
chegar à conclusão desejada. Mas devemos 
considerar o seguinte: quando a Constituição 
regula os casos de perda de mandato legislativo, 
fá-lo expressamente, no capítulo referente ao 
Poder Legislativo; e quando se reporta à perda 
de cargo, por efeito de direitos políticos, vai 
fazê-lo no Capítulo referente aos direitos 
políticos, ao tratar das organizações partidárias. 
Coloca-o no Capítulo que define direitos 
individuais. Desliga, de qualquer maneira, do 
exercício de qualquer cargo. E' de espantar  
que a Constituição tenha julgado necessário 
atribuir a perda do cargo a quem perdeu 
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os direitos políticos e, não tenha julgado, em  
casos muito menos graves, como aquêle de 
representantes eleitos por partido cujo registro tenha 
sido cassado. 

E', Sr. Presidente, portanto, impossível a uma 
lei ordinária inovar no assunto. A Constituição 
determina assim, e assim deve ser praticado. Se 
está errado, se a Constituição não corresponde ao 
pensamento nacional, se o sentimento de 
patriotismo, de dignidade – ou qualquer outro – 
impõe essa medida, então, Sr. Presidente, tenhamos 
todos a coragem de proclamá-lo e procurar corrigir a 
própria Constituição pela forma por ela mesma 
declarada. 

É da natureza das constituições rígidas a 
subordinação da legislação ordinária às suas 
normas, estabelecendo, ao mesmo tempo, um 
processo próprio para que essas mesmas normas 
possam ser reformadas. 

Não tenho, Sr. Presidente, pessoalmente, 
qualquer entusiasmo por essa reforma. Quero crer, 
mesmo, que ela não será necessária. Entendo que a 
Consttiuição foi sábia, foi prudente e prevê todas as 
providências de que é mister ao País para se 
conduzir. 

Chego a admitir as mesmas idéias hoje aqui 
defendidas pelo eminente Senador José Americo  
de Almeida, de uma ampliação no próprio conceito 
do decôro parlamentar, para encartar, no § 2º  
do art. 48, a ação de qualquer representante 
popular... 

O SR, JOSÉ AMÉRICO: – Seria o crime de 
lesa patriotismo. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – ...que se 
manifestar contra os altos interêsses do País, 
atentando contra a sua dignidade, a sua própria 
existência, cometendo crime, como V. Ex.ª declara 
em seu gentil aparte, de lesa patriotismo. 

O SR. ETELVINO LINS: – Aliás, a 
Constituição oferece solução para tôdas dificuldades 
em que o País se venha a encontrar. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: Perfeito; 
inclusive a prisão do deputado ou senador, mediante 
simples licença do Presidente da Casa a que 
pertencer. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 
Exatamente por isto é que não aceitou as emendas 
relativas à cassação de mandato em virtude de 
processo .de cassação de registro de partido. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Quer  
dizer que V. Ex.ª sustenta a tese do 
 

Senador José Americo, de expulsar o parlamentar 
por ofensa, ao decôro do Congresso? 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Não 
tomando a tese em têrmos absolutos, mesmo porque 
não foi enunciada por esta forma. A providência 
defendida pelo Senador José Americo obedece a 
uma condicional: a contar de hoje para diante. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Seria o crime 
de lesa patriotismo. 

O SR. SALGADO FILHO: – Enfim, o que é 
preciso, é cumprir a Constituição. 

O SR. IVO d'AQUINO: – E ela será cumprida, 
no seu espírito, na sua finalidade, em defesa do 
regime. 

O SR. AUGUSTO MEIRA: – E' conseqüência 
da Constituição. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: É preferível 
que ela seja cumprida também na sua letra e no seu 
espírito. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Vossa 
Excelência dá licença para um aparte? 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Com todo o 
prazer. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Tenho para 
mim que êsse projeto de lei ordinária, ainda que  
aprovado, seria inteiramente inócuo, visto como os 
elementos que se declara pertencerem aos partidos 
totalitários, mas que são eleitos sob legenda de 
outros partidos, continuariam no gôzo perfeito de 
seus mandatos. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: É argumento 
de mérito, muito interessante. Restaria saber se a 
cassação daria lugar ao desaparecimento da 
influência do partido totalitário. 

Até aqui argumentei deixando de parte um dos 
ângulos da questão. E V. Ex.ª, Sr. Presidente, bem 
como o plenário, já depreenderam que, se assim agi, 
foi porque a êle não dedico grande amor, para efeito 
de fundar meu ponto de vista. Diz respeito a se saber 
se o deputado ou senador representa o povo ou o 
partido. Estamos numa democracia – representação 
do povo – ou numa particracia representação de 
partidos? 

Dizia eu: não seria êsse argumento, do ponto 
de vista técnico ou doutrinário, em que me coloquei, 
de não admitir sequer a noção de representação ou 
do mandato... 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Vossa 
Excelência aceita a doutrina em face da qual não 
precisa discutir se o parlamentar é ou não 
representante do povo. 
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O SR. FERREIRA DE SOUZA: –
Perfeitamente. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Só desejaria 
que V. Ex.ª não esposasse a atual doutrina do 
Senador Clodomir Cardoso, que pretendeu cassar 
meu mandato, valendo-se de um recurso, quando, 
nas eleições, S. Ex.ª obteve onze mil votos e eu mais 
de quarenta mil. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – São 
questões políticas que pouco têm a ver com a 
matéria constitucional. 

Sr. Presidente, se entrasse no assunto e 
procurasse na própria Constituição – já não digo nas 
minhas preferências pessoais, nas minhas filiações 
doutrinárias, nas minhas soluções de estudioso das 
ciências jurídicas – o argumento adequado, só 
encontraria nela referência ao povo. Não há mesmo, 
momento algum em que se fale em partido, alusão à 
sua ligação com os seus representantes, a não ser 
quando se faz referência proporcional. Mais nada. 

A Constituição, como se disse muitas vêzes e 
consta do parecer e dos magníficos votos dos 
Senadores Attilio Vivacqua, Aloysio de Carvalho e 
Arthur Santos, foi promulgada pelos representantes 
do povo. O proêmio da Lei Básica refere-se a 
representantes do povo, declarando que "todo o 
poder emana do povo e em seu nome será 
exercido". Quando se reporta à composição da 
Câmara dos Deputados, estabelece que a mesma é 
formada de representantes do povo. E, no tratar do 
Senado, diz que êle se compõe de representantes 
dos Estados. 

Em nenhum passo, fala em representação de 
partidos. Só quando se refere ao sistema 
proporcional é que admite a noção do partido. Vale 
dizer, tôda vez que a Constituição joga com a 
relação de eleitos e eleitores, fala em povo e em 
Estado. Só quando trata da técnica eleitoral, do meio 
de assegurar à representação a participação, no 
govêrno, das diversas correntes de opinião é que 
usa da expressão: "representação de partidos". 
Conforme se vê da minha argumentação, temos o 
aspecto simplesmente político e nunca jurídico. Não 
se compreende que a própria Constituição 
apresentasse contradição: falasse em representação 
do povo, do Estado e, depois, de representação 
proporcional de partidos. Aqui é noção política e 
nunca noção jurídica. 

Mas, Sr. Presidente, o projeto Ivo  
d'Aquino atenta ainda contra dogmas 
 

fundamentais da ciência jurídica. Assim, aquêle 
dispositivo que manda, que ordena, aplique o 
intérprete restritivamente as leis restritivas e 
amplie as leis que são de ampliar. 

O § 13 do art. 141 se inscreve, como eu 
disse, no Capítulo relativo aos direitos individuais. 
Ali, evidentemente, há uma restrição a êsses 
direitos e a essas garantias individuais, enquanto 
que outros parágrafos visam ampliar e definir os 
direitos, como visam restringir a liberdade política, 
a liberdade de opinião, a liberdade de associação 
a liberdade de organização partidária. 
Conseqüentemente, a norma deve ser interpretada 
restritivamente. Como se interpretam normas 
restritivamente? Reduzindo-se, tanto quanto 
possível, à sua letra. Conseqüentemente, se o 
artigo visa sòmente ao partido, não visa, direta ou 
indiretamente, ao candidato. Êste não é declarado. 

Se assim não fora, Sr. Presidente, teríamos 
uma ou outra brecha aberta no terreno dos 
princípios jurídicos: a de que a decisão de um 
processo só atinge a quem nêle é parte, porque 
sòmente quem é parte no processo é objeto, ou 
melhor, é apanhado pela coisa julgada, decorrente 
da sua situação. Aqui temos o caso. Um processo 
que se instaure contra um partido porque transpõe 
barreiras constitucionais. 

Como encontrar, no campo do Direito, êsse 
princípio ou essa conseqüência de que um 
processo instaurado contra um partido, em que 
sòmente um partido se defende, tem sua decisão 
resvalando para outros que nêle não tomarem 
parte? E se o eleito já rompeu com o partido, já se 
filiou a outra agremiação partidária? Qual a 
conseqüência? 

E se o eleito o foi, não sòmente pelo seu 
partido, mas por mais de um? Por ai se vê que o 
indivíduo não fica ligado a um partido e pertence a 
uma coligação partidária. 

Por outro lado, são ainda de ressaltar os 
motivos aduzidos pelo eminente Senador Aloysio 
de Carvalho, quando se reporta à Constituição 
para mostrar não haver ela exigido, quer para a 
capacidade ativa, quer para a passiva, a qualidade 
fixada a um partido, nem ao registro prévio, uma 
ligação necessária entre o candidato e o partido. O 
que prevê é uma preferência ao partido em relação 
ao candidato. E isso se dá constantemente e com 
apôio da lei, no caso já referido de registro de um 
candidato por uma legenda partidária. 
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O SR. ETELVINO LINS: – E' preciso 
considerar que não há só a votação partidária, que o 
cidadão não deve sua eleição apenas ao partido. Há 
o eleitorado flutuante, como muito bem assinalou a 
Comissão de Constituição e Justiça. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Há o 
eleitorado flutuante – diz V. Ex.ª muito bem, vindo 
em meu socorro. Eu poderia aduzir: num sistema 
eleitoral em que há o voto secreto, como saber quem 
elegeu o deputado ou senador? É possível que o 
partido registre o candidato, mas, a ultima hora, há o 
repúdio de certo número de eleitores, que têm 
candidato próprio. 

Quem não sabe que, no Distrito Federal, por 
ocasião das eleições de 2 de dezembro de 1945, o 
nome do Sr. Getulio Vargas arrastou diversos 
eleitores por um partido, quando, possivelmente, 
todos aqueles milhares de eleitores que o preferiram 
não pertenciam ao partido? E tanto não pertenciam 
que, nas últimas eleições de janeiro, não apareceu o 
mesmo número de votantes na legenda. 

Tôdas estas considerações, Sr. Presidente, 
feitas de maneira desalinhada (não apoiados), mas 
com absoluta sinceridade e convicção, justificam o 
ponto em que eu, e a maioria da Comissão de 
Constituição e Justiça, nos mantivemos no particular. 
Não nos interessou o aspecto político do projeto nem 
tomamos em consideração seus efeitos atuais ou 
futuros. Não vimos ou não quisemos ver as pessoas 
possivelmente por êle visadas. 

Quando entrámos para esta Casa – os que 
elaborámos a Constituição – jurámos cumprir 
fielmente a lei básica que votássemos. E os que não 
tomaram parte na Assembléia Constituinte, 
afirmaram, perante a Casa do Parlamento para onde 
foram eleitos, que haveriam, por tôdas as formas, de 
cumprir a Carta Mágna em vigor. Foi essa a nossa 
consideração. 

Se, com o projeto em discussão, se quer 
condenar determinada ideologia política, social e 
econômica, êsse aspecto não foi objeto dos nossos 
estudos; porque o projeto, antes de tudo, atenta 
contra uma instituição mais alta, para nós, a própria 
Constituição, razão de nossa liberdade, 
disciplinadora suprema da atividade do Estado 
Brasileiro.. 

Concordaram todos os membros da  
Comissão de Constituição e Justiça,  
especialmente nós, da União Demo- 
 

crática Nacional, – posso falar em seu nome – em 
armar o Govêrno das medidas necessárias ao 
combate à ideologia comunista. Todos sômos 
interessados nessa mesma luta, todos sentimos que 
essa doutrina é contrária aos nossos sentimentos de 
dignidade humana, que procura demolir os 
fundamentos da civilização cristã a que pertencemos 
e vai de encontro à tradição da família e sociedade 
brasileira. 

Partido organizado, – sempre o tenho dito – no 
sentido de estabelecimento do Estado, do direito e 
do respeito à lei partidária, que jámais se preocupou 
com questões pessoais, compôsto principalmente da 
classe média brasileira, partido que traduz o 
pensamento do eleitorado do País e que se calca no 
que temos de mais estável e mais seguro, 
socialmente falando, a nossa agremiação é inimiga 
nata, absoluta, da idéia comunista e do Partido 
Comunista. Apenas não queremos que o ataque a 
êsse grupo se faça com uma investida simultânea 
contra a própria Constituição. 

Se o Govêrno quer medidas, dêmolas. Mas é 
preciso, também, que o Govêrno e todos nós 
compreendamos que o fenômeno comunista não se 
pode vencer à custa de golpes legais, ou de ação de 
polícia. O fenômeno é muito mais profundo e de 
natureza humana bem mais séria. 

Tendo, embora, bases filosóficas falsas e 
acenando ao povo com um ideal de grandeza 
econômica, atrái os revoltados, as vítimas das 
injustiças sociais, aqueles que a organização da 
sociedade capitalista relegou como párias, 
desconhecendo-lhes os próprios direitos humanos. 

Se queremos combater o comunismo, vamos, 
sôbretudo, cortar-lhe as causas e enfrentar as suas 
razões profundas. Realizemos um govêrno capaz de 
dar ao País, em geral, e a cada um, em participar, 
uma gota qualquer de felicidade. Instauremos entre 
nós um sistema de justiça social. Demos ao mundo 
um exemplo de honestidade, organização e 
dignidade. Vençamos as preocupações pessoais. 
Coloquemos o homem no pedestal em que deve ser 
colocado, como uma criação divina, de dignidade e 
direitos inalienáveis. 

Não pensemos nas medidas simplistas de leis 
proibitivas, de cassação de registro de partidos ou de 
mandatos. Não cogitemos de providências policiais, 
porque nenhuma resolve coisa alguma. Vençamos o 
comunismo, estancando a fonte da idéia comunista. 
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O Brasil, Sr. Presidente, já é um grande 
exemplo de tudo isso. 

Em 1937, instaurou-se, entre nós, um regime 
que se justificou com o Plano Cohen – plano de ação 
comunista no Brasil. O proêmio da Carta 
Constitucional de 1937 alude, sôbretudo, ao perigo 
comunista como impossível de ser vencido no 
regime democrático. 

E o que foi que vimos, Sr. Presidente? 
Que o Partido Comunista, que em 1937, 

contava apenas um vereador eleito na cidade de 
Recife, atravessou as portas da penitenciária para 
ser eleito Senador, tendo aquela agremiação elegido 
dezesseis deputados federais. 

Esta circunstância bem prova que  
tais medidas não são convenientes e que, ao  
invés de melhorarem a situação, despertam  
reações de tôda ordem. E, se, nesses momentos de 
reação, há aquêles que não procuram um dos 
partidos extremos, e não se desiludem de  
forma absoluta, para se entregarem à  
ideologia marxistaleninista-stalinista, outros há  
que a ela se filiam, não pela convicção filosófica,  
não porque estejam penetrados das suas  
próprias idéias, mas por um espécie de simpatia 
sentimental para com os sofredores, proscritos e 
perseguidos. 

Não pensemos, Sr. Presidente, que  
êsse meios paralisem as atividades comunistas.  
Elas se desenvolvem, e tanto, que vemos, 
atualmente, a própria cassação do  
registro do Partido provocar uma perturbação  
malsã na vida das demais agremiações, em  
virtude de intervenção em suas  
próprias organizações internas, alianças  
feitas, a cada momento, sem distinção de côr 
partidária. 

O SR. ETELVINO LINS: – E contribuindo para 
a dispersão dos partidos. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – A União 
Democrática Nacional combate sinceramente  
o Partido Comunista, a idéia comunista. Todos 
compreendemos os males do mundo e lamentamos 
as injustiças sociais. Chegamos até a proclamar – e 
eu faço como católico integral – ser Marx, o  
criador do comunismo, uma figura verdadeiramente 
genial. Todos aceitamos a sua doutrina, que  
tem muito de verdade, mas também sustentamos 

que a sua base filosófica e metafísica é errada, má. 
Entre nós e os comunistas pode haver, em 

determinado momento conjunção dos que procuram 
um pouco de felicidade e justiça. Separaram-nos, 
entretanto, razões substanciais. Êles, materialistas 
integrais, proclamam que o mundo existe sôbre 
estrutura puramente econômica; que a matéria tudo 
resolve e disciplina; que os meios materiais da vida 
caracterizam a civilização e marcam a forma de 
evolução da humanidade. Nós somos contra tudo 
isso; partimos de terreno diferente; afirmamos 
sempre a primazia do espiritual, do Divino. 

Sr. Presidente, não se combatem homens com 
violência, mas com idéias; luta-se melhor à luz do dia 
do que por meio de conspirações, em que os 
comunistas são mestres. 

Esta é a atitude da União Democrática 
Nacional. Nada temos com o Partido Comunista; 
desejamos a sua morte na luta normal, sua derrota 
integral; que o Brasil nunca passe pela infelicidade 
de tê-lo à frente, em qualquer dos postos de Govêrno 
e que a sociedade brasileira jamais precise dos seus 
movimentos de revolta, paa realizar a justiça que 
desejamos. 

Todos combatemos o Partido Comunista. Mas 
o Senado e o Brasil hão de compreender que uma 
agremiação como a nossa, que lutou e se organizou 
nos dias de 1945, para combater, não um senhor, 
mas uma ditadura, mas um regime sem lei – não 
pode ensarilhar, neste instante, suas armas e deixar 
que a Constituição, que custou o sangue e o esfôrço 
de todos, seja tão facilmente pisada por aquêles que 
dela se aproveitam. (Muito bem; muito bem. Palmas. 
O orador é cumprimentado). 

O SR. PRESIDENTE: – Está esgotada a hora 
regimental da sessão. 

A discussão do projeto continuará na próxima 
segunda-feira. Vou encerrar a sessão, designando 
para a de segunda-feira, 27 do corrente, a seguinte: 

 
ORDEM DO DIA 

 
Continuação da 1ª discussão do projeto nº 24, 

de 1947, que dispõe sôbre extinção de mandatos. 
(Com parecer contrário, nº 343, da Comissão de 
Constituição e Justiça, tendo voto em separado os 
Srs. Waldemar Pedrosa e Augusto Meira e 
declaração de voto os Srs. Arthur Santos, Etel- 
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rio Lins, Carlos Prestes e Aloysio de Carvalho). 
Discussão única da proposição número 127, 

de 1947, que aprova o registro sob reserva, pelo 
Tribunal de Contas, sôbre o pagamento de Cr$ .. 
342.946,20 por exercícios findos" a Serviços Hollerith 
S. A. (Com parecer favorável nº 362, da Comissão 
de Finanças). 

Discussão única da proposição número 144, 
de 1947 que autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo 
Ministério das Relações Exteriores, o crédito 
suplementar de Cr$ 3.000.000,00 à verba que 
especifica. (Com pareceres favoráveis nsº 360 e 
361, das Comissões de Relações Exteriores e de 
Finanças). 

Discussão única da proposição nº 159, de 
1947, que autoriza a abertura ao Ministério das 
Relações Exteriores, do crédito suplementar de Cr$ 
65.000,00 à verba para aluguéis ou arrendamentos 
de imóveis (com pareceres nsº 356 e 357, das 
Comissões de Relações Exteriores e de Finanças, 
favoráveis). 

Discussão única da proposição número 97, de 
1947, que autoriza a abertura do crédito especial de 
Cr$ 6.787,00 para atender o pagamento de 
gratificação de magistério. (Com parecer favorável, 
nº 370, da Comissão de Finanças). 

Levanta-se a sessão às 18 horas e 50 
minutos. 

 
 



152ª SESSÃO, EM 27 DE OUTUBRO DE 1947 
 

PRESIDÊNCIA DOS SENHORES NE REU RAMOS, PRESIDENTE; E MELLO VIANNA, VICE-
PRESIDENTE0 

 
Às 14 horas comparecem os Srs. Senadores: 

Azevedo Ribeiro. 
Waldemar Pedrosa. 
Augusto Meira. 
José Neiva. 
Plínio Pompeu. 
Fernandes Tavora. 
Georgino Avelino. 
Verginaud Wanderley. 
Novaes Filho. 
Etelvino Lins. 
Apolonio Sales. 
Cícero de Vasconcelos. 
Góes Monteiro. 
Maynard Gomes. 
Pinto Aleixo. 
Pereira Moacyr. 
Henrique de Novaes. 
Santos Neves. 
Alfredo Neves. 
Sá Tinoco. 
Hamilton Nogueira. 
Andrade Ramos. 
Mello Vianna. 
Levindo Coelho. 
Bernardes Filho. 
Marcondes Filho. 
Euclydes Vieira. 
Vespasiano Martins. 
Filinto Müller. 
Flávio Guimarães. 
Arthur Santos. 
Ivo d'Aquino. 
Francisco Gallotti. 
Lucio Corrêa. 
Ernesto Dornelles. 
Salgado Filho. 
Camilo Mércio. 
Synval Coutinho. 
Adalberto Ribeiro (39). 

O SR. PRESIDENTE: – Acham-se presentes 
39 Srs. Senadores. Havendo número legal, está 
aberta a sessão. Vai-se proceder à leitura da ata. 

O 4º Secretário (servindo de 2º),  
procede à leitura da ata da sessão  
anterior, que, posta em discussão é sem debate 
aprovada. 

O 1º Secretário lê o seguinte: 
 

EXPEDIENTE 
 
Telegramas: 
– Do Governador, em exercício, do  

Estado de Pernambuco, protestando  
contra a ocupação militar da cidade de  
Goiânia, naquele Estado, por fôrça do Exército. – 
Inteirado. 

– Do Sr. Presidente da Assembléia  
Legislativa do Estado do Rio Grande  
do Sul, comunicando haver sido aprovado voto de 
aplauso ao Poder Executivo Federal,  
pelo rompimento de relações com a Rússia. – 
Inteirado. 

– De Laly de Melo e outros, da  
Bancada do Partido Trabalhista Brasileiro,  
de São Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro, 
hipotecando solidariedade, ao ato do Govêrno  
que rompeu relações com a Rússia soviética. – 
Inteirado. 

Ofícios: 
– Nº S-23, de 1947, do Senhor  

Presidente da Associação Brasileira  
de Imprensa, solicitando a atenção do  
Senado, especialmente de sua Comissão  
de Finanças, para que se consiga a  
inclusão do papel de imprensa, entre  
aqueles produtos cujos pagamentos no exterior  
ficam isentos de novo tributo – À Comissão de 
Finanças. 

– Do 1º Secretário da Câmara dos  
Deputados, devolvendo ao Senado,  
devidamente corrigido, o autógrafo do  
projeto nº 331 (Proposição nº 124, de  
1947), a que se refere o ofício nº 587,  
desta Casa. – Junte-se à Proposição nº 124-47. 
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– Do Sr. Presidente da Assembléia Legislativa 
do Estado de Goiás, encaminhando uma cópia 
autografada da Constituição daquele Estado. – 
Inteirado. 

– Do Sr. 1º Secretário da Câmara dos 
Deputados (8) transmitindo as seguintes 
proposições: 

 
PROPOSIÇÃO 

 
Nº 201 – 1947 

 
(Projeto nº 550, de 1947, da Câmara dos Deputados) 

 
Reorganiza a Contadoria Geral da República e 

dá outras providências. 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º A Contadoria Geral da República (C. G. R.) 

diretamente subordinada ao Ministro de Estado dos 
Negócios da Fazenda, e cujas atribuições, jurisdição e 
competência estão definidas no Código de Contabilidade 
da União, no Regulamento Geral de Contabilidade 
Pública, no Decreto-lei nº 1.990, de 31 de janeiro de 
1940, e em disposições legais, passa a ter a seguinte 
organização: 

I – C. G. R. (órgão central) constituída de: 
a) Divisão Orçamentária (D. O.). 
b) Divisão Financeira (D. F.). 
c) Divisão Patrimonial (D. P.). 
d) Divisão de Bancos e Correspondência D. B.). 
e) Divisão de Orientação e Contrôle (D. C.) 
f) Serviço de Administração (S. A.). 
II – Contadorias Seccionais (C. S.). 
III – Sub-Contadorias Seccionais (S. C. S.). 
§ 1º – As C. S. e S. C. S., que são delegações da 

C. G. R. junto aos ministérios, repartições e serviços, 
civis e militares, terão a organização interna que fôr 
estabelecida em regimento. 

§ 2º – Constituem S. C. S., as delegações cujos 
balanços se incorporam numa C. S.: e C. S., as que 
remetem balanços diretamente à C. G. R. 

§ 3º – Será feita por decreto do Poder Executivo, 
qualquer alteração que a conveniência dos serviços de- 
 

termine na classificação das delegações  
da C. G. R., na conformidade do parágrafo 
anterior. 

 
Art. 2º As divisões e o S. A. da C. G. R. 

compreenderão: 
I – Divisão Orçamentária: 
a) Seção da Receita (S. R. O.) 
b) Seção da Despesa (S. D. O.) 
c) Turma de Serviços Auxiliares (T. A. O.) 
II – Divisão Financeira: 
a) Seção da Receita (S. R. F.) 
b) Seção da Despesa (S. D. F.) 
c) Seção de Movimento de Fundos (S. N. 

F.) 
d) Turma de Serviços Auxiliares (T. A. F.) 
III – Divisão Patrimonial: 
a) Seção das Contas do Ativo (S. A. P.) 
b) Seção das Contas do Passivo (S. P. P.) 
c) Seção das Contas de Compensação (S. 

C. P.) 
d) Turma de Serviços Auxiliares (T. A. P.) 
IV – Divisão de Bancos e Correspondentes: 
a) Seção das Contas Financeiras (S. F. B.) 
b) Seção das Contas Patrimoniais (S. P. B.) 
c) Seção da Divida Externa (S. D. B.) 
d) Turma de Serviços Auxiliares (T. A. B.) 
V – Divisão de Orientação e Contrôle: 
a) Seção de Orientação (S. O. C.) 
b) Seção de Contrôle (S. C. C.) 
c) Seção de Centralização e Estatística (S. 

E. C.) 
d) Turma de Serviços Auxiliares (T. A. C.) 
VI – Serviços de Administração: 
a) Seção do Pessoal (S. P. A.) 
b) Seção do Material (S. M,. A.) 
c) Turma de Serviços Auxiliares (T. A. A.). 
Art. 3º A C. G. R. será dirigida por um  

contador geral, padrão R, nomeado, em  
comissão, pelo Presidente da República,  
dentre técnicos de reconhecida competência, 
legalmente habilitados para o exercício da 
profissão de contador. 
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Parágrafo único. Quando o ocupante do cargo 
fôr funcionário público federal, poderá êle optar pelo 
vencimento integral de seu cargo efetivo, hipótese 
em que terá direito a perceber metade do 
vencimento do cargo em comissão. 

Art. 4º As divisões serão dirigidas por 
contadores adjuntos, escolhidos dentre os 
funcionários da carreira de contador do Ministério da 
Fazenda; e o S. A., por um chefe escolhido dentre os 
funcionários do mesmo Ministério. 

§ 1º Os contadores adjuntos serão designados 
por decreto do Presidente da República, mediante 
proposta do contador geral ao Ministro de Estado 
dos Negócios da Fazenda. 

§ 2º O chefe do S. A. será designado pelo 
contador geral da República. 

Art. 5º As seções de que se compõem as 
divisões, serão chefiadas por funcionários das 
carreiras de contador ou de guarda-livros, 
designados pelo contador geral da República, dentre 
os que estiverem lotados na C. G. R. 

Parágrafo único. Os chefes das seções da S. 
A. serão designados pelo contador geral da 
República, dentre os servidores lotados na C. G. R., 
ou em suas delegações. 

§ 1º Para a função de sub-contadorias 
seccionais serão chefiadas, respectivamente, por um 
contador ou sub-contador seccional, designados pelo 
contador geral da República, dentre os funcionários 
da carreira de contador, lotados na Contadoria Geral 
da República, ou em suas delegações, salvo o 
disposto no § 2º. 

§ 1º Para a função de sub-contador seccional 
poderá, também, ser designado funcionário da 
carreira de guarda-livros. 

§ 2º O contador seccional junto à Delegacia do 
Tesouro Brasileiro, no Exterior, será designado por 
decreto do presidente da República, mediante 
proposta do contador geral da República ao Ministro 
de Estado dos Negócios da Fazenda. 

Art. 7º O contador geral da República terá um 
secretário, por êle designado, dentre os servidores 
do Ministério da Fazenda. 

Parágrafo único. A gratificação de função do 
secretário a que se refere êste artigo será de nove 
mil e seiscentos cruzeiros (Cr$ 9.600,00) anuais. 

Art. 8º As funções gratificadas de  
chefe de seção, criadas pelo art. 6º do  
Decreto-lei nº 1.990, de 31 de ja- 
 

neiro de 1940, são transformadas nas de 
contadores-adjuntos das divisões Orçamentária, 
Financeira, Patrimonial, de Bancos e 
correspondentes e de Orientação e Contrôle, à razão 
de vinte e quatro mil cruzeiros.............. (Cr$ 
24.000,00) anuais, cada um. 

Art. 9º É criada a função gratificada de chefe 
do S. A., à razão de dezoito mil cruzeiros (Cr$ 
18.000,00) anuais, e as de dezesseis (16) chefes de 
seção à razão de nove mil e seiscentos cruzeiros 
(Cr$ 9.600,00) anuais para cada um. 

Art. 10. As atuais funções de contador 
seccional são transformadas em funções de contador 
seccional e sub-contador seccional, ex-vi do disposto 
no § 2º do artigo 1º, com as gratificações constantes 
da tabela anexa. 

Parágrafo único. O contador seccional junto à 
Delegacia do Tesouro Brasileiro, no Exterior, 
perceberá a gratificação de representação, na forma 
do artigo 4º do Decreto-lei número 8.592, de 2 de 
janeiro de 1946, alterado pelo art. 1º do Decreto-lei 
número 9.667, de 30 de agôsto de 1946. 

Art. 11. Editará a Contadoria Geral da 
República um "Boletim" mensal, para divulgação de 
matéria doutrinária, informativa, noticiosa, de crítica e 
de qualquer outro gênero, que contribua à maior 
difusão de conhecimentos relativos à contabilidade 
pública e assuntos correlatos. 

§ 1º O Boletim terá um diretor designado pelo 
contador geral, dentre os servidores lotados na 
Contadoria Geral da República, ou em suas 
delegações. 

§ 2º A gratificação de função do diretor do 
Boletim será de nove mil e seiscentos cruzeiros (Cr$ 
9.600,00) anuais. 

Art. 12. É criada a função gratificada de 
auxiliar de portaria, com a gratificação anual de 
quatro mil e oitocentos cruzeiros (Cr$ 4.800,00). 

Parágrafo único. Entre os serventes ou 
contínuos, com exercício na Contadoria Geral da 
República, designará o contador geral o que deva 
exercer as funções a que se refere êste artigo, com 
as atribuições que lhe forem fixadas no respectivo 
Regimento. 

Art. 13 Para execução mecânica de serviços 
de contabilidade, a Divisão de Orientação e Contrôle 
será provida do necessário equipamento mediante 
aquisição ou contrato de locação ou por ambas as 
modalidades, a juízo do contador geral da República. 
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Art. 14. Os serviços de que trata o artigo 
anterior serão executados por extranumerários 
mensalistas, que a tabela numérica ordinária da 
Contadoria Geral compreenderá, admitidos mediante 
concurso de prova ou títulos a cargo da Contadoria 
Geral da República. 

Parágrafo único. Para o preenchimento inicial 
das funções, serão aproveitados, de preferência, os 
que, a juízo do contador geral, tenham 
invariàvelmente demonstrado, no desempenho 
dêsses trabalhos, eficiência, assiduidade e zêlo. 

Art. 15. A lotação de funcionários da 
Contadoria Geral da República, constituída em um 
todo pela Contadoria Geral e pelas contadorias e 
sub-contadorias secionais, obedecerá ao critério 
regional, isto é, será feita em globo, para cada 
Estado e para o Distrito Federal, salvo o disposto no 
artigo seguinte. 

Parágrafo único. Compete ao contador geral 
distribuir os funcionários pelas delegacias, em cada 
região, de acôrdo com as necessidades dos serviços: e 
removê-los de uma para outra delegacia de regiões 
diferentes, bem como da Contadoria Geral para as suas 
delegacias e vice-versa. 

Art. 16. A Contadoria Seccional, junto à Delegacia 
do Tesouro Brasileiro no Exterior, terá lotação própria, 
 

e será feita por decreto do presidente da República a 
movimentação dos respectivos funcionários. 

Art. 17. A tabela de extranumerários, 
mensalistas e diaristas, será única para a Contadoria 
Geral da República e suas delegacias. 

Parágrafo único. Compete ao contador 
localizar os extranumerários e movimentá-los de uma 
para outra delegacia, em todo o território nacional, 
bem como da Contadoria Geral e vice-versa. 

Art. 18. Dentro de trinta (30) dias, a partir da 
publicação desta Lei, expedirá o Poder Executivo o 
Regimento em que serão fixadas as atribuições dos 
dirigentes e as competências dos órgãos da C. G. R. 
e de suas delegacias. 

Parágrafo único. Dentro de igual prazo, 
expedirá também o Executivo decreto que fixe a 
lotação numérica dos servidores da C.G.R. e de suas 
delegacias, bem como a lotação nominal, e se 
processará posteriormente a movimentação do 
pessoal, de acôrdo com o disposto nesta Lei. 

Art. 19. Para atender, neste exercício, às 
despesas com a execução da presente Lei, é aberto 
o crédito suplementar, de seiscentos e vinte e quatro 
mil quinhentos cruzeiros (624.500,00), ao vigente 
orçamento do Ministério da Fazenda (anexo nº 16 a 
Lei nº 3, de 2 de dezembro de 1946), sendo. 

 
VERBA 1 – PESSOAL 

 
Consignação II – Pessoal Extranumerário 

 
05 – Mensalistas    
   Cr$ Cr$ 
 08 – Contadoria Geral da República e Contadorias 

Secionais.................................................................................................. 
 

118.800,00 
 

09 – Funções Gratificadas    
 08 – Contadoria Geral da República e Contadorias Secionais; 
 01 – Contadoria Geral...................................... 142.200,00   
 – Contadorias Secionais e Sub-Contadoria 

Secionais.................................................................... 
 

301.501,00 
 

443.700,00 
 

652.500,00 
 

VERBA 2 – MATERIAL 
 

Consignação II – Material de Consumo 
 

17 – Artigos de expediente, desenho, ensino e educação artigos escolares para distribuição fichas e livros 
de escrituração impressos e material de classificação, inclusive fichas bibliográficas e de referência. 

08 – Contadoria Geral da República e Contadorias Secionais........................................ 62.000,00 
Art. 20. A presente lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 21. Revogam-se as disposições em contrário. 
Às Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças. 
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PROPOSIÇÃO 
 

Nº 202, de 1947 
 

(Projeto nº 742, de 1947, da Câmara dos 
Deputados). 

 
Concede isenção de direitos de importação e 

demais taxas aduaneiras, inclusive impôsto de 
consumo, para 60 toneladas de marmore para 
ladrilho de Igreja. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º E' concedida isenção de direitos de 

importação e demais taxas aduaneiras, inclusive 
impôsto de consumo, para sessenta (60) toneladas 
de mármore, em obras beneficiadas polidas, 
importadas por Frei Teófilo de Virgoleta, 
representante dos frades capuchinhos da Igreja da 
Penha, em Recife, Estado de Pernambuco, e 
destinados à obras daquele templo católico. 

Art. 2º A presente lei entrará em vigor na data 
de sua publicação. 

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

 
PROPOSIÇÃO 

 
Nº 203, de 1947 

 
(Projeto nº 761, de 1947, da Câmara dos 

Deputados). 
 
Autoriza o Tribunal de Contas a registrar o 

têrmo do contrato celebrado entre a imprensa 
Nacional e a Serviços Hollerith Sociedade Anônima, 
para locação de equipamento eletro-mecânico. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º O Tribunal de Contas registrará o 

têrmo do contrato celebrado em 7 de maio de 
1947, entre a Imprensa Nacional e a Serviços 
Holerith S. A., (I.B.M.), para locação de 
equipamentos eletro-mecânico "Internacional", 
durante o ano de 1947, na importância de 
Cr$..................... 250.000,00 (duzentos e 
cinquenta mil cruzeiros), cujas despesas correrão 
por conta da Verba 3 – Serviços e Encargos – 
Consignação I – Diversos – Subconsignação 36 – 
Serviços Contratuais – Inciso 24 – Imprensa 
Nacional, do anexo 18 – Ministério da Justiça e 
Negócios Interiores, do Orçamento Geral da 
República, Lei número 3, de 2 de dezembro de 
1946. 

Art. 2º Revogam-se as disposições em 
contrário. 

PROPOSIÇÃO 
 

N.c 204, de 1947 
 

(Projeto nº 858, de 1947, da Câmara dos 
Deputados). 

 
Restabelece a taxa de que trata o Decreto-lei 

Nº 1.394, de 29 de junho de 1939, e dá outras 
providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º É restabelecida a taxa de cinco por 

cento (5%), criada pelo Decreto-lei nº 1.394, de 29 
de junho de 1939 para remessa de valores do Brasil 
para o exterior. 

Art. 2º A taxa de que trata o artigo 1º  
recairá sôbre qualquer transferência de  
valores destinada ao pagamento de mercadorias 
importadas fretes ou outras despesas,  
custeio de permanência de pessoas fora do  
País e sôbre quaisquer transferências para outros 
fins. 

Art. 3º São isentos do pagamento de taxa de 
que trata o art. 1º: 

a) as remessas de fundos para  
atender ao serviço de amortização e  
juros da dívida externa da União, Estados e 
Municípios; 

b) as remessas de fundos destinados  
ao retôrno de capitais estrangeiros  
aplicados no Brasil, como de juros e  
dividendos, observadas as estipulações  
do Decreto nº 9.025, de 27 de fevereiro de 1946; 

c) as remessas de fundos para pagamento de 
gênero alimentícios a ser indicados por decreto do 
presidente da República; 

d) as remessas de fundos para o pagamento 
de combustíveis e lubrificantes; 

e) as remessas de fundos de interêsse  
das missões diplomáticas e repartições  
consulares, desde que haja reciprocidade de 
tratamento, reconhecida pelo Ministério das 
Relações Exteriores; e 

f) as operações entre bancos, devidamente 
autorizadas. 

Art. 4º Os estabelecimentos bancários 
autorizados a operar em câmbio, são  
obrigados a arrecadar a taxa de que trata o  
art. 1º e a recolher o produto da arrecadação, dentro 
de cinco (5) dias, à conta "Receita da União" no 
Banco do Brasil S.A. 

Art. 6º Esta lei entrará em vigor  
em 1º de setembro de 1948,  
revogadas as disposições em contrário. 
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PROPOSIÇÃO 
 

Nº 205 – 1947 
 

(Projeto nº 443, de 1947, da Câmara dos Deputados) 
 

Fixa as fôrças de terra, mar e ar para o tempo 
de paz. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – As Fôrças Armadas, para o tempo de 

paz, serão constituídas de acôrdo com a presente lei. 
Art. 2º – As Fôrças de terra compreenderão: 
a) os oficiais do Exército ativo, constantes dos 

diversos quadros (oficiais das armas e dos serviços), 
de acôrdo, quanto ao número, com as exigências da 
organização do Exército em tempo de paz; 

b) os oficiais remanescentes dos quadros 
extintos; 

c) os oficiais da reserva convocados para o 
serviço ativo; 

d) os aspirantes e oficiais da reserva 
convocados para estágio e períodos de instrução, de 
acôrdo com o Regulamento para o Corpo de Oficiais 
da Reserva; 

e) os 2º tenentes e aspirantes a oficial 
estagiário, alunos das Escolas de Saúde e 
Veterinária do Exército; 

f) os aspirantes a oficial do Exército ativo; 
g) 1.400 alunos da Escola Militar; 
h) 900 alunos das Escolas preparatórias de 

Cadetes; 
i) 912 subtenentes, sendo 45 do quadro de 

radiotelegrafistas; 
j) 815 sargentos do Quadro de 

Radiotelegrafistas; 
k) 350 sargentos instrutores de Tiro de Guerra; 
l) 145 sargentos do Quadro de identificadores; 
m) 19.326 sargentos dos Corpos de Tropa, 

Quartéis Generais e Contigentes Diversos; 
n) 21.793 cabos; 
o) 77.284 soldados dos quais 17.100 serão 

engajados; 
Parágrafo único – O efetivo das fôrças de terra 

poderá ser elevado: 
a) de 15.000 reservistas, para manobras  

de grandes unidades, ou exercícios de  
guarnição onde não houver grandes  
manobras, de acôrdo com a Lei do Serviço Militar,  
e caberá ao Estado Maior do Exército  
indicar as Regiões, Circunscrições ou  
Zonas onde deve ser feita a convocação; 
 

b) até o tipo da organização de paz, em 
circunstâncias especiais, e, se a segurança da 
República o exigir, recorrer-se-á ao vonluntariado ou 
à convocação de reservistas de 1ª e 2ª categorias; 

c) ao efetivo de guerra em caso de 
mobilização. 

Art. 3º – As fôrças navais serão constituídas: 
a) dos oficiais constantes dos respectivos 

quadros, inclusive dos da reserva ativa; 
b) de 160 guarda-marinhas; 
c) de 470 alunos da Escola Naval; 
d) dos sub-oficiais constantes dos respectivos 

quadros, inclusive do Corpo de Fuzileiros Navais; 
e) de 15.142 praças do Corpo do Pessoal 

Subalterno, distribuídas pelas diversas classes e 
especialidades, inclusive 1.500 grumetes e 500 
sorteados; 

f) de 4.185 praças do Corpo de Fuzileiros 
Navais, que compreendem as Companhias Regional 
e as Bandas de Música e de Corneteiros e 
Tambores; 

g) de 227 praças do Corpo de Fuzileiros 
Navais, que irão construir a 6ª Companhia  
Regional a ser criada no 5º Distrito Naval, em Santa 
Catarina; 

h) de 1.500 alunos da Escolas de Aprendizes 
Marinheiros, distribuídos por diversos Estados; 

i) de 1.803 taifeiros distribuídos pelas diversas 
classes e serviços; 

j) de 8 sub-oficiais e 178 praças grumetes e 
taifeiros convocados; 

k) de 48 práticos das seções de Mato-Grosso 
e Foz do Iguaçu. 

§ 1º – A Marinha de Guerra compreende: 
a) a fôrça ativa composta do pessoal a que se 

refere o art. 3º; 
b) as reservas constituídas de acôrdo  

com a Lei do Serviço Militar (Decreto-lei  
do Serviço Militar, Decreto-lei do  
Serviço Militar, Decreto-lei nº 9.500, de 23 de julho 
de 1946); 

c) em tempo de guerra a Armada compor-se-á do 
pessoal que fôr necessário. 

§ 2º – O tempo de serviço na Armada  
será regulado em aviso do Ministro da Marinha,  
de acôrdo com o artigo 34 do Regulamento  
do Corpo do Pessoal Subalterno da Armada, aprovado 
pelo Decreto nº 2.524, de 19 de março de 1938. 

§ 3º – Os claros, que abrirem nos  
efetivos do pessoal, serão preenchidos  
pela Escola Naval, por concurso, na 
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forma da lei, pelas Escolas de Aprendizes 
Marinheiros, pelo voluntariado, sem prêmio, e pelo 
sorteio ou recrutamento para a Armada, nos 
têrmos da Lei do Serviço. Militar. (Decreto-lei n° 
9.500, de 23 de julho de 1946, combinado com o 
Decreto-lei no 9.423, de 4 de julho de 1946). 

Art. 4° – As fôrças aéreas compreenderão: 
a) os oficiais da. Aeronáutica ativa, 

constante dos diversos Quadros, de acôrdo, 
quanto ao número, com as exigências da 
Organização da Força Aérea em tempo de paz; 

b) os oficiais. remanescentes do Quadro de 
Oficiais Auxiliares (em extinção); 

c) os oficiais da Reserva convocados ao 
serviço ativo; 

d) os aspirantes a oficial dos diversos 
Quadros do Corpo de Oficiais da Aeronáutica; 

e) 500 alunos da. Escola de Aeronáutica; 
400 alunos da Escola de Especialistas; de 

Aeronáutica; 
1.200 alunos da Escola Técnica de Aviação; 
150 alunos do Centro de Preparação de 

Oficiais da Reserva da Aeronáutica; 
f) 23.409 praças do Corpo do Pessoal 

Subalterno da Aeronáutica, assim discriminados: 
 

Sub-oficiais.......................................  408  
Primeiros sargentos.......................... 1.195 
Segundos sargentos......................... 2.018 
Terceiros sargentos.......................... 3.166 
Cabos ..............................................  2.551 
Soldados de 1a Classe......................  5.396 
Soldados de 2a Classe ..................... 6.010 
Primeiros sargentos músicos............ 230 
Segundos sargentos músicos............ 150 
Terceiros sargentos. músicos............ 90 
Taifeiros mores................................. 262 
Taifeiros de 1ª Classe ...................... 906 
Taifeiros de 2a Classe ...................... 1.029 

 
Art. 5° – A presente lei entrará em vigor na 

data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

As Comissões de Fôrças Armadas e de 
Finanças. 

PROPOSIÇÃO 
 

N° 206 – 1947 
 

(Projeto nº 759, de 1947, da Câmara dos Deputadas) 
 

Autoriza o Tribunal de Contas a registrar o têrmo 
do contrato celebrado entre o Serviço Hollerith S. A. e o 
Ministério da Agricultura, para execução dos cálculos 
mensais e anuais das observações meteorológicas. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art.1º O Tribunal de Contas registrará os têrmos 

dos contratos celebrados em 23 de maio de 1947, entre 
o Ministério da Agricultura e a Serviços.Hollerith S. A., 
Instituto Brasileiro de Mecanização (I. B. M.), para 
execução dos cálculos, mensais e anuais, das 
observações meteorológicas da rêde de Estações 
meteorológicas e cálculos dos valores mensais das 
observações do vento de tôda a rêde aerológica do 
Serviço de Meteorologia, relativo ao ano de 1946, nas 
importâncias de Cr$....... 152.649,00 (cento e cinqüenta 
e dois mil seicentos e quarenta e nove cruzeiros) e Cr$ 
204.000,00 (duzentos e quatro mil cruzeiros), 
respectivamente, cujas despesas correrão por conta da 
Verba 3 – Serviços e Encargos – Consignação I – 
Diversos –Subconsignação 36 – Serviços Contratuais – 
item 27 – Serviços de Meteorologia – letra b) – Serviços 
Mecânicos, de estatística e contabilidade – letra d) – 
Serviços de perfuração e conferência de cartões 
correspondentes a questionários aerológicos, do 
exercício de 1946, do Orçamento da União, baixado 
com a Lei n° 3; de 2 de dezembro de 1946. 

Art. 2° Revogam-se as disposições em contrário. 
Às Comissões de Agricultura, Indústria e 

Comércio e de Finanças. 
 

PROPOSIÇÃO 
 

N° 207 – 1947 
 

(Projeto n.° 560, de 1947, da Câmara dos Deputados) 
 
Altera dispositivos da legislação do impôsto de renda. 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° A cobrança, do impôsto de renda 

de que trata o Decreto-lei n° 
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5.844, de 23 de setembro de 1943, com as 
modificações dos Decretos-leis ns. 6.071, de 6 de 
dezembro de 1943, 6.340 de 11 de março de 
1944, 6.577, de junho de 1944, 7.590, de 29 de 
maio de 1945, 7.747, de 16 de julho de 1945, 
7.798, de 30 de julho de 1945 7.885, de 21 de 
agôsto de 1945, 8.430 de 24 de dezembro de 
1945, 9.407, de (27 de junho de 1946, 9.446, de 
11 de julho de 1946, 9.513, de 25 de julho de 
1946, 9.530, de 31 de julho de 1946, e 9.781, de 
6 de setembro de 1946, será efetuada com as 
alterações abaixo indicadas: 

Art. 2° Substituir pelo seguinte: 
Para os fins do impôsto, os rendimentos serão 

classificados em oito cédulas que se coordenaram e 
denominam pelas primeiras letras do alfabeto. 

Art. 5º Acrescentar: 
§ 6° Serão tributadas com lucro, em poder 

das firmas ou sociedades, as quantias excedentes 
a. Cr$ 60.000,00 anuais, distribuídas 
individualmente, como gratificação, seja qual for a 
designação que tiverem. 

Art. 6° letra a. Substituir pela seguinte: 
a) honorários do livre exercício da profissão de 

médico, engenheiro, advogado, dentista, veterinário, 
contador e de outras que se lhes possam 
assemelhar. 

Art. 6° letra g. Suprimir. 
Art. 6°, letra h. Suprimir. 
Art. 6° parágrafo único. Suprimir. 
Art. 8°, letra a. Supririr pelo seguinte: 
Os lucros, computando-se o lucro 

presumido ou arbitrada, quando não for apurado 
o real. 

Art. 8°, letra d. Suprimir pelo seguinte: 
I – de utilização de quaisquer fundos, inclusive 

os de amortização, de depreciação e de revalidação 
do ativo; 

Art. 8°, letra d. Acrescentar: 
III – de valorização do ativo ou de venda de 

parte dêste, sem redução do capital. 
Art. 8º, parágrafo único. Substituir pelo 

seguinte: 

Serão também classificados na cédula F, os 
rendimentos produzidos no estrangeiro, qualquer que 
seja a sua natureza bem como os rendimentos 
provenientes de direitos autorais, remuneração de 
jornalistas e de professôres. 

Art. 9º, letra c. Substituir pelo seguinte: 
c) da criação, recriação e engorda de animais 

de qualquer espécie. 
Art. 10, § 1º alínea b. Suprimir. 
Art. 10, § 1º alínea b. Suprimir. 
c) as importâncias recebidas pelos 

assalariados, a título de indenização, nos casos de 
recisão de contrato de trabalho. 

Art. 15. Acrescentar: 
i) impostos relativos ao exercício da profissão, 

inclusive impôsto sindical; 
j) contribuições de empregador a Institutos de 

Previdência Social; 
K) taxa, emolumentos e custas processadas, 

sòmente quando cobrados, englobadamente, com os 
honorários. 

Art. 20, letra e. Substituir pelo seguinte: 
e) os encargos de família, à razão de Cr$ 

12.000,00 anuais, praa o outro cônjugue e de Cr$ 
6.000,00 para cada filho menor ou inválido, ou filha 
solteira, ou viúva sem arrimo, obedecidas as 
seguintes regras: 

Art. 20. Acrescentar. 
f) os pagamentos feitos a médicos e dentistas 

pelo contribuinte, ou pessoas compreendidas como 
encargos de família neste artigo, desde que tais 
pagamento sejam especificados e comprovados, a 
juízo da autoridade lançadora, com indicação do 
nome e endereço de quem os recebeu. Êsse 
abatimento é facultado ao contribuinte de renda bruta 
não superior a ........Cr$ 120.000,00 anuais. 

Art. 20, § 1º Substituir pelo seguinte: 
§ 1° Da renda bruta é permitido abater os 

alimentos prestados em virtude de sentença julicíal, 
ou admisíveis em face da lei civil, desde que 
comprovadamente prestados a ascendentes e 
irmãos e irmã, por incapacidade de trabalho, a 
prudente critério da autoridade lançadora. 
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Art. 20. Acrescentar: 
§ 6º E' lícito ao contribuinte deduzir  

como encargo de família, na base de Cr$ 
6.000,00, cada criança pobre que, 
comprovadamente, nos têrmos do regulamento, 
crie e eduque, desde que não reuna as condições 
jurídicas para adotá-la. 

Art. 24, § 2º. Substituir pelo seguinte: 
Não serão considerados, para efeito  

de impôsto cedular, os direitos de autor, nem  
a remuneração de professôres e jornalistas. 

Art. 24. Acrescentar: 
§ 3º Calcular-se-á o impôsto cedular, aplicando 

taxas proporcionais ao rendimento líquido definido no 
art. 18, e o complementar pela aplicação de taxas 
progressivas à renda líquida de que trata o art. 21. 

Art. 25. Substituir pelo seguinte: 
As taxas proporcionais são as seguintes: 
Cédula A – 3% (três por cento). 
Cédula B – 10% (dez por cento). 
Cédula C – 1% (um por cento). 
Cédula D – 2% (dois por cento). 
Cédula E – 3% (três por cento). 
Cédula H – 5% (cinco por cento). 

 
Art. 26. Substituir pelo seguinte: As taxas progressivas são as seguinte: 

 
                     Cr$  Cr$ 
Até                    24.000,00 ..........................................................................Isento 
Entre 24.000,00 e 30.000,00 ...................................1% 
Entre 30.000,00 e 60.000,00 ...................................3% 
Entre 60.000,44 e 90.000,00 ...................................5% 
Entre 90.000,00 e 120.000,00 ...................................7% 
Entre 120.000,00 e 150.000,00 ...................................9% 
Entre 150.000,00 e 200.000,00 .................................12% 
Entre 200.000,00 e 300.000,00 .................................15% 
Entre 300.000,00 e 400.000,00 .................................18% 
Entre 400.000,00 e 500.000,00 .................................21% 
Entre 500.000,00 e 600.000,00 .................................24% 
Entre 600.000,00 e 700.000,00 .................................27% 
Entre 700.000,00 e 1.000.000,00 .................................30% 
Entre 1.000.000,00 e 2.000.000,00 .................................35% 
Entre 2.000.000,00 e 3.000.000,00 .................................40% 
Acima de 3.000.000,00 e .........................................................50% 
Entre 1.000.000,00 e 2.000.000,00 .................................35% 
 

Art. 37, letra c – Substituir pelo seguinte: 
O valor da nova instituição ou maquinaria, em 

substituição à que caiu em desuso ou se tornou 
obsoleta, deduzida a importância porventura obtida 
na venda total ou parcial da instalação, ou 
maquinaria antiga, bem como as cotas que, nos anos 
anteriores, foram postas de parte, para atender à sua 
depreciação e as relativas a fundos de substituição 
constituídas até 1946. 

Art. 37 – Acrescentar: 
g) as contribuições e doações feitas às 

instituições filantrópicas de existência legal no País. 
Art. 43, § 1º Acrescentar: 
h) as quantias correspondentes ao  

aumento do valor do ativo em vir- 
 

tude de novas avaliações ou à venda de parte do mesmo, 
desde que não representem restituições de capital: 

Art..43, § 2º, alínea d – Substituir pelo seguinte: 
Os rendimentos de títulos ao portador, sendo 

que, no caso dos referidos no art. 96, deverá ser 
cobrada a diferença entre a taxa do impôsto 
descontado na fonte e a taxa do impôsto que gravar, 
na forma do artigo 44, o lucro da firma ou sociedade. 

Art. 43, § 2º. Acrescentar: 
e) as quantias correspondentes ao  

aumento do valor do ativo, em virtude de novas 
avaliações, enquanto permanecerem, num período 
máximo de quatro anos, compensados no passivo 
por um fundo de reavaliação: findo êste prazo,  
serão tais quantias adicionadas no lucro real; 
  



– 544 – 
 

f) o capital das apólices de seguro ou pecúlio 
em favor do pessoa jurídica pago por morte do sócio 
segurado. 

Art. 44. Substituir pelo seguinte: 
As pessoas jurídicas, seja comercial ou civil o 

seu objetivo, pagarão, sôbre os lucros apurados, de 
conformidade com esta lei o impôsto, de acôrdo com 
a seguinte tabela: 

 
Até                    100.000,00 

......................................................................10% 
Entre 100.000,00 e 
        Cr$ 500.000,00                                 12% 
Acima de                    500.000,00 
 ................................15% 

 
Art. 44, parágrafo único. Suprimir 
Art. 44. Acrescentar: 
§ 1º As emprêsas concessionárias de serviços 

públicos, que auferirem lucro líquido não excedente 
de 12% do capital invertido, pagarão o impôsto de 8%. 

§ 2º No cálculo do impôsto, as taxas recaem 
sôbre a porção de lucro compreendido entre os 
limites assinalados em cada classe. 

Art. 45. Substituir pelo seguinte: 
No caso de falecimento do contribuinte, a 

declaração será apresentada, em nome do espólio, 
com base nos rendimentos auferidos no ano anterior 
inclusive no exercício em que fôr homologada a 
partilha, ou feita a adjudicação dos bens. 

§ 1º Homologada a partilha, ou feita a 
adjudicação dos bens, deverá ser apresentada pelo 
inventariante, dentro de dez dias, declaração dos 
rendimentos auferidos entre 1º de janeiro e a data da 
homologação ou adjudicação. 

§ 2º O lançamento do impôsto será feito, até a 
partilha, ou a adjudicação dos bens, em nome do espólio. 

§ 3º Aplicam-se ao espólio as normas a que 
estão sujeitas as pessoas físicas, observando o 
disposto neste capítulo. 

Art. 47. Suprimir. 
Art. 47. parágrafo único. Suprimir. 
Art. 52. Substituir pelo seguinte: 
No exercício em que se verificar a extinção, a 

firma ou sociedade, além da declaração 
correspondente ao resultado do ano base, deverá 
apresentar a relativa aos resultados do período 
imediato até a data da extinção. 

Art. 52, parágrafo único. Suprimir. 
Art. 62, parágrafo único. Suprimir. 

Art. 62. Acrescentar. 
§ 1º As pessoas jurídicas, que  

iniciarem transações e se extinguirem no mesmo 
ano, ficam obrigadas a apresentação imediata  
da declaração, compreendendo os resultados  
do periodo em que exercerem suas  
atividades. 

§ 2º Quando as firmas ou sociedades não 
tiverem pelo lucro presumido, segundo a forma 
estabelecida no artigo 40. 

Art. 67, parágrafo único. Suprimir. 
Art. 67. Acrescentar 
§ 1º Se o regime fôr o da separação de bens, 

é facultado a qualquer dos cônjuges apresentar 
declaração em separado relativamente aos 
rendimentos próprios. 

§ 2º É facultado, também, a qualquer dos 
cônjuges, no regime de comunhão de bens, 
apresentar declaração em separado, relativamente 
ao rendimentos do trabalho, bem como dos 
provenientes de bens gravados com as cláusulas de 
incomunicabilidade inalienabilidade e 
impenhorabilidade. 

Art. 7. Acrescentar: 
§ 4º Quando a autoridade lançadora  

tiver elementos para demonstrar que o aumento  
do patrimônio do contribuinte não corresponde  
aos rendimentos declarados, poderá exigir-lhe 
comprovação da origem dêsse aumento, 
arbitrando o rendimento com os elementos de  
que dispuzer, se a comprovação não fôr 
satisfatória. 

Art. 79, letra a. Substituir pelo seguinte. 
Arbitrando os rendimentos, mediante os 

elementos de que se dispuser ou na forma 
estabelecida no § 4º do art. 74, nos casos de falta de 
declaração. 

Art. 85. Substituir pelo seguinte: 
O lmpôsto, devido pelas pessoas físicas e 

jurídicas, deverá ser pago de uma só vez,  
quando inferior a Cr$ 500,00 e Cr$ 5.000,00, 
respectivamente. 

Art. 85, § 1º – Substituir pelo seguinte: 
Tratando-se de impôsto superior a essas 

quantias, é permitido o pagamento em quatro cotas 
iguais, quer se trate de pessoas físicas, quer de 
jurídicas. 

Art. 85, § 2º – Substituir pelo seguinte: 
§ 2º Ao contribuinte que apresentar  
sua declaração de rendimentos e 
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efetuar, no ato, o pagamento integral do impôsto nela 
calculado, será concedido o desconto de: 

a) 5% (cinco por cento), se o pagamento fôr 
efetuado no mês de janeiro; 

b) 3% (três por cento), se o pagamento fôr 
efetuado no mês de fevereiro; 

c) 1% (um por cento), se o pagamento fôr 
efetuado no mês de março; 

Art. 85. Acrescentar: 
§ 3º A concessão dos descontos, de que  

trata o § 2º, não se estenderá ao pagamento de 
qualquer diferença de impôsto cobrada 
posteriormente. 

Art. 86. Substituir pelo seguinte: 
O pagamento do impôsto no ato da entrega da 

declaração de rendimentos, bem como nos casos de 
lançamento ex-officio e de declaração entregue fora 
do prazo, só poderá ser efetuado na sua totalidade. 

Art. 89. Substituir pelo seguinte: 
Os cheques destinados ao pagamento do 

impôsto de renda podem ser emitidos pelo 
contribuinte bem como por outra qualquer pessoa 
física ou jurídica. 

Art. 89. Acrescentar: 
Parágrafo único. Os cheques, que poderão 

cobrir o débito de um ou mais contribuintes, serão 
emitidos ou endossados em favor das repartições 
arrecadadoras ou à sua ordem. 

Art. 62. Substituir pelo seguinte: 
A arrecadação do impôsto, em cada exercício, 

começará a 1º de junho, para as declarações de 
rendimentos entregues dentro do prazo. 

Art. 93, § 2º. Substituir pelo seguinte: 
Quando houver suplemento de impôsto, 

proceder-se-á à cobrança do débito de uma só  
vez. 

Art. 96, § 2º. Substituir pelo seguinte: 
A razão da taxa de 15%: 
Art. 96, § 2º letra c, nº I. Substituir pelo 

seguinte: 
1. de utilização de quaisquer fundos, inclusive 

os de amortização, de depreciação e de reavaliação 
do ativo; 

Art. 97. Substituir pelo seguinte: 
Sofrerão o desconto do impôsto, à razão de 

15%, os rendimentos percebidos: 
Art. 97. § 1º. Substituir pelo seguinte: 
Os rendimentos referidos no artigo 96, já 

tributados na fonte, sofrerão apenas desconto da 
diferença do impôsto, até perfazer 15%. 

Art. 98. Substituir pelo seguinte: 
Considera-se rendimento tributável da exploração 

de películas, cinematográficas, estrangeiras, no País, a 
percentagem de 30% sôbre as importâncias pagas, 
creditadas, empregadas, remetidas ou entregues aos 
produtores, distribuidores ou intermediários no exterior, 
sujeita ao desconto do impôsto, na fonte, à razão da taxa 
de 20%. 

Art. 102. Acrescentar: 
Parágrafo único. Tratando-se de aluguéis de 

imóveis, o recolhimento do impôsto será efetuado 
semestralmente, no decurso dos meses de janeiro e 
julho de cada ano, e compreenderá a soma das 
importâncias retidas no semestre imediatamente anterior. 

Art. 133. Substituir pelo seguinte: 
As repartições federais, estaduais e 

municipais, as entidades autárquicas, paraestatais e 
de economia mista não pagarão vencimentos, depois 
de 30 de abril, aos funcionários civis e militares, 
ativos e inativos, que recebam quantia superior a Cr$ 
24.000,00 anuais, sem que êstes exibam orecibo de 
entrega da declaração de rendimentos. 

Art. 153. Substituir pelo seguinte: 
Os servidores lotados, e com efetivo exercício, 

na Divisão do Impôsto de Renda e repartições 
subordinadas terão direito a 50% das multas 
efetivamente arrecadadas, com exceção das de mora, 
percentagem essa que, escriturada em conta especial, 
constituirá um fundo a ser distribuído anualmente, em 
proporção aos respectivos vencimentos ou salários, 
inclusive gratificação de função. 

Art. 153, § 1º. Substituir pelo seguinte: 
Participarão do fundo de que trata êste artigo, 

os chefes de portaria, os contínuos e os serventes, 
com efetivo exercício na Divisão do Impôsto de 
Renda ou suas delegacias. 
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Art. 153, § 2º. Substituir pelo seguinte. 
Quando a cobrança das multas resultar de 

diligência, representação ou denúncia de qualquer 
origem devidamente assinada e feita de modo 
suficientemente claro, da percentagem de que trata 
êste artigo distribuir-se-á, em cada caso, 20%, da 
seguinte forma: 

a) 10% ao autor, ou autores, de denúncia ou 
representação; 

b) 10% ao servidor, ou servidores, que 
efetuarem a diligência, ou apurarem a procedência, 
da denúncia ou representação. 

Art. 153. Acrescentar. 
§ 3º Não poderá participar dos 20%, de que 

trata o parágrafo anterior, quem impuser ou confirmar 
a multa, nem o denunciante que acusar firma de que 
seja, ou tenha sido, auxiliar ou preposto, cabendo, 
neste caso, a totalidade dessa percentagem, aos 
servidores que efetuarem a diligência ou apurarem a 
procedência da denúncia ou representação. 

Art. 153. Acrescentar: 
§ 4º O reconhecimento do direito à 

percentagem de 20% compete ao diretor e aos 
delegados regionais do Impôsto de Renda. 

Art. 154 e §§ 1º e 2º. Suprimir. 
Art. 158. Substituir pelo seguinte: 
Sob pena de perempção, o recurso voluntário 

será interpôsto – mediante prévio depósito da 
quantia exigida, em dinheiro ou em títulos da Dívida 
Pública Federal – dentro do prazo de vinte dias, 
contados da data do recebimento da notificação. 

Art. 158. Acrescentar: 
§ 1º No caso de depósito em títulos, êstes 

serão aceitos pelo valor de sua cotação no mercado 
no dia anterior ao da oferta. 

§ 2º Se houver abandono dos títulos e o 
produto da venda não fôr suficiente para liquidação 
do débito, deverá o recorrente pagar a diferença, no 
prazo de dez dias, contados do recolhimento da 
notificação que, para êsse fim, lhe fôr expedida. 

Art. 170. Substituir pelo seguinte: 
Os contribuintes, que pagarem impôsto maior 

que o devido, terão, direito de requerer a restituição 
de excesso pago. 

§ 1º O direito de pedir restituição de  
impôsto pago, independente- 
 

mente de lançamento ou arrecadado na fonte, 
prescreve no prazo de um ano, contado da data do 
pagamento. 

§ 2º Perempto o direito de reclamar contra o 
lançamento ou a exigência de recolhimento pela 
fonte, considerar-se-á extinto o de haver restituição 
de impôsto. 

Art. 170. Acrescentar: 
§ 3º Não prevalecerão os prazos fixados nos 

parágrafos anteriores, quando se tratar de 
pagamento decorrente de erro de fato, caso em que 
o direito previsto neste artigo prescreverá no  
prazo de cinco anos, contados da expiração  
do exercício financeiro a que corresponder o 
impôsto. 

§ 4º O pedido de restituição, dirigido à 
autoridade competente, suspende o prazo de 
prescrição até ser proferida decisão final na órbita 
administrativa. 

Art. 180. Acrescentar: 
§ 3º A sanção prevista neste artigo, quanto à 

aquisição de estampilhas do impôsto de vendas e 
consignações, só será aplicada pelas repartições 
federais, no Distrito Federal e Territórios. 

Art. 181. Substituir pelo seguinte: 
Não serão incluídos nas sanções do artigo 

anterior os que provarem, no prazo de trinta dias, 
contados da data em que o ato se tornou irrecorrível, 
na órbita administrativa, terem iniciado a ação judicial 
contra a Fazenda Nacional, para a anulação ou 
reforma da cobrança fiscal, com o depósito da 
importância em litígio, em dinheiro ou em títulos da 
divida pública federal, na repartição arrecadadora 
competente. 

Art. 181, § 1º. Substituir pelo seguinte: 
§ 1º No caso de já ter havido depósito  

para efeito de recurso na esfera administrativa, 
êsse depósito valerá para o fim da ação judicial, 
mas será convertido em renda ordinária se, no 
prazo de que trata êste artigo, não fôr feita a prova 
do início da referida ação, que, então, ficará 
perempta. 

Art. 181, § 2º. Substituir pelo seguinte: 
Tratando-se de depósito em títulos, 

observar-se-á o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 
158. 
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Art. 181. Acrescentar: 
§ 3º Perempta a ação, não será permitindo, 

quer diretamente, quer em defesa no executivo, 
impugnar a cobrança fiscal. 

Art. 201, § 3º,. Substituir pelo seguinte: 
Nenhuma informação poderá ser dada sôbre a 

situação financeira dos contribuintes, sem que fique 
registrado em processo regular que se trata de 
requisição feita por magistrado, no interêsse da 
Justiça. 

Art. 2º As pessoas jurídicas, além dos livros de 
contabilidade previstos em leis e regulamentos, 
deverão possuir: 

a) o livro de inventário de mercadodorias ou de 
produtos manufaturados existentes nas datas dos 
balanços – para o comércio e a indústria em geral; 

b) o livro de registro de compras, para o 
comércio varejista; 

c) o livro de estoque, para o comércio 
atacadista; 

d) os livros de contrôle de matérias primas e 
de contrôle de produtos manufaturados, para a 
indústria em geral. 

§ 1º Se as pessoas jurídicas já possuírem livros 
para os fins indicados, poderão continuar a utilizá-los 
uma vez que correspondam, a juizo da autoridade 
lançadora do impôsto de renda, sà finalidades dos ora 
instituídos, podendo também criar modêlos próprios, 
desde que atendam ao exigido e satisfaçam melhor às 
necessidades do seu comércio ou indústria. 

§ 2º No livro de inventário deverão ser 
arrolados, pelos seus valores, e com especificações 
que facilitem sua identificação, as mercadorias e os 
produtos manufaturados existentes nas datas dos 
balanços. 

§ 3º No caso das indústrias, os produtos em 
fabricação deverão constar do livro de inventário e 
do de contrôle pelo seu preço de custo, figurando, 
também, nesses livros, em separado e pelo seu 
preço de custo, as matérias primas existentes sem 
qualquer beneficiamento. 

§ 4º O valor das mercadorias ou produtos 
deverá figurar no livro de inventário pelo custo  
de aquisição ou de fabricação ou pelo preço  
corrente no mercado ou bolsa, prevalecendo  
o critério da estimação pelo preço cor- 
 

rente, quando êste fôr inferior ao preço do custo. 
§ 5º Não serão permitidas reduções globais 

dos valores inventariados, nem informação de 
reservas ou provisões, para fazer face à sua 
desvalorização. 

§ 6º Fica extensivo aos livros ora criados o 
exame previsto no art. 140 do Decreto-lei nº 5.844, 
de 23 de setembro de 1943. 

§ 7º Os livros de estoque, de contrôle de 
matérias primas e de contrôle de produtos 
manufaturados, poderão ser substituídos por 
fichários autenticados pela repartição lançadora. 

Art. 3º Os livros exigidos no artigo anterior 
serão registrados e rubricados pelo Departamento 
Nacional de Indústria e Comércio, Juntas Comerciais 
e repartições ou autoridades que as substituírem. 

Parágrafo único. A autenticação de novo livro 
será feita mediante a exibição do livro ou registro 
anterior a ser encerrado. 

Art. 4º As pessoas jurídicas que deixarem de 
cumprir o disposto no art. 2º desta lei, ficam sujeitas 
às multas de Cr$ 5.000,00 a Cr$ 20.000,00 
aplicáveis pelo diretor, delegados regionais e 
delegados seccionais do Impôsto de Renda. 

Art. 5º Estão isentos do impôsto de renda os 
rendimentos auferidos por governos estrangeiros, 
desde que haja reciprocidade de tratamento em 
relação aos rendimentos auferidos em seus países 
pelo Govêrno brasileiro. 

Art. 6º O impôsto instituído pelo Decreto-lei nº 
9.330, de 10 de junho de 1946, será cobrado na 
fonte, sôbre o lucro imobiliário, bem como na venda 
de títulos de qualquer natureza. 

Art. 7º Nos casos de recurso voluntário, o 
recorrente deverá pagar a parte não litigiosa da 
quantia exigida, cabendo o depósito ou fiança, de 
conformidade com a lei, relativamente à parte objeto 
de discussão. 

Art. 8º Poderão ser redistribuídos, pelos 
exercícios financeiros a que se referirem, para efeito 
do pagamento do impôsto de renda, os rendimentos 
do trabalho, recebidos cumulativamente, em virtude 
de sentenças judiciais ou administrativas. 
Parágrafo único. Para efeito da aplicação do disposto 
nêste artigo não corre a prescrição quinqüenal, de 
que trata a legislação do impôsto de renda. 
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Art. 9º E' mantida a revogação do art. 120, § 
2º, do Decreto-lei número 2.627, de 26 de setembro 
de 1940, conforme o art. 10, do Decreto-lei nº 6.224, 
de 24 de janeiro de 1944. 

Art. 10. Ficam isentos do impôsto na fonte, de 
que trata a letra a, do art. 97, do Decreto-lei nº 5.844, 
de 23 de setembro de 1943, os lucros apurados pelas 
filiais de sociedades domiciliadas no estrangeiro, que 
forem empregados no Brasil, na ampliação de seu 
parque industrial. 

Art. 11. O prejuízo verificado num exercício 
pelas pessoas jurídicas, poderá ser reduzido, para 
compensação total ou parcial, no caso da 
inexistência de fundos de reserva ou lucros 
suspensos, dos lucros reais apurados, dentro dos 
três exercícios subseqüentes. 

Parágrafo único. Decorridos os três exercícios 
não será permitida a dedução, nos seguintes, do 
prejuízo porventura não compensado. 

Art. 12. A repartição indicará desde logo, nos 
recibos das declarações, o impôsto nestas calculado 
e as datas em que o contribuinte deverá realizar o 
pagamento, – dispensada, assim, a notificação de 
lançamento, tôdas as vêzes em que êste não alterar 
aquêle cálculo. 

Parágrafo único. O disposto nêste artigo entrará 
em vigor no exercício de 1949, ficando autorizado o 
Poder Executivo, no regulamento que expedir, a alterar 
as disposições do Decreto-lei número 5.844, de 1943, 
que se tornarem necessárias à sua plena execução. 

Art. 13. Na cédula H serão classificados os 
rendimentos de tôdas as ocupações lucrativas, não 
incluídos nas cédulas anteriores, inclusive os 
percebidos de sociedade em conta de participação, 
de locação e sublocação de móveis, de sublocação 
de imóveis e da exploração de patentes de invenção, 
marcas de indústria e de comércio, e processos ou 
fórmulas de fabricação, quando o possuidor auferir 
lucros sem as explorar diretamente. 

1º Quando o imóvel fôr alugado com móveis, o 
rendimento do imóvel será também classificado na 
cédula H, juntamente com os móveis. 

§ 2º Incluir-se-ão ainda na cédula H  
os rendimentos do comércio e da indústria auferidos 
por todo aquêle que não exercer habitualmente  
a profissão de comerciante ou industrial, 
 

bem como as quantias correspondentes aos 
rendimentos que decorrerem da cessão de direitos 
quaisquer. 

Art. 14. Ficam isentas da tributação do impôsto 
de renda, as importâncias relativas aos proventos de 
aposentadoria ou reforma, quando motivada por 
tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia 
malígna, cegueira, lepra ou paralisia. 

Art. 15. E' lícito ao advogado que tenha 
percebido honorários num só pagamento, por 
demanda que haja durado vários anos, redistribuí-
los, observadas as prescrições regulamentares, 
pelos exercícios financeiros a que se referirem, não 
correndo, para efeito do pagamento do impôsto, o 
prazo prescricional de que trata a lei fiscal. 

Art. 16. Os lucros superiores a Cr$ 
1.000.000,00, decorrentes de prêmios em dinheiro 
obtidos em loterias, sorteios de qualquer espécie ou 
concursos esportivos, inclusive os de turfe 
compreendidos, nestes, os bettings, ficam sujeitos ao 
impôsto de 15% retido na fonte. 

Art. 17. Não são dedutíveis, para os efeitos do 
impôsto de renda, os custos adicionais, ou quaisquer 
reajustamentos de custos, após o faturamento 
primitivo das mercadorias recebidas, de sua matriz, 
pelas filiais, surcusais ou agências, no Brasil, das 
pessoas jurídicas com sede no estrangeiro. 

Art. 18. O disposto na letra h, do § 1º do art. 
43, do Decreto-lei nº 5.844, de 23 de setembro de 
1943, não se aplica aos argumentos do valor do 
ativo, em virtude de novas avaliações, realizadas na 
vigência do dispositivo do Decreto-lei nº 9.407, de 27 
de julho de 1946, que suprimiu aquela alínea. 

Art. 19. O impôsto retido na fonte, a que estão 
sujeitos os rendimentos de ações ao portador, de 
acôrdo com os arts. 96, 3º do Decreto-lei número 
5.844, de 23 de setembro de 1943, deverá ser 
recolhido à repartição competente dentro de trinta 
dias, a contar da data da publicação, no órgão oficial, 
da ata da assembléia geral ordinária de que trata a 
lei das sociedades por ações. 

Art. 20. A Divisão do Impôsto de Renda e suas 
delegacias regionais e secionais passam a constituir 
uma única repartição, para fins de lotação, 
competindo ao seu diretor a movimentação do 
pessoal. 
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Art. 21. O diretor da Divisão do Impôsto de 
Renda requisitará, diretamente ao Departamento 
Federal de Compras, o material necessário aos 
serviços da repartição em todo o País, de acôrdo 
com as dotações orçamentárias. 

Art. 22. A localização das delegacias secionais 
é da competência do diretor geral da Fazenda 
Nacional, cabendo-lhe, outrossim, estabelecer 
inspetoria, mediante proposta do diretor da Divisão 
do Impôsto de Renda, junto às Coletorias, 
Alfândegas e Mesas de Rendas, encarregadas dos 
trabalhos do impôsto de renda e providas de pessoal 
lotado naquela repartição. 

Art. 23. E' licito ao contribuinte deduzir na 
respectiva cédula de entendimentos os impostos 
específicos relativos ao exercício da sua profissão. 

Art. 24. Esta lei entrará em vigor em 1º de 
janeiro de 1948, devendo o Poder Executivo baixar o 
regulamento de execução, o qual consolidará tôda a 
legislação do impôsto de renda. 

Art. 25. Revogam-se as disposições em contrário. 
Às Comissões de Constituição e Justiça e de 

Finanças. 
 

PROPOSIÇÃO 
 

Nº 208, de 1947 
 

Dispõe sôbre o aproveitamento dos ex-
servidores do Departamento Nacional do Café. 

(Projeto nº 747, de 1947, da Câmara dos 
Deputados). 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º São assegurados aos servidores do 

Departamento Nacional do Café, dispensados por 
fôrça do Decreto-lei nº 9.272, de 22 de maio de 
1946, os direitos que por lei já gozavam ao tempo da 
extinção daquela autarquia. 

Art. 2º Nos órgãos existentes ou que venham 
a ser criados em relação à economia cafeeira, 
inclusive os estabelecimentos de crédito, fundados 
com o patrimônio ou acêrvo do extinto D.N,C., no 
todo ou em parte, os servidores referidos no art. 
anterior terão direito à prioridade de aproveitamento, 
independente de novos concursos, observando o 
disposto no § 4º do art. 8º do Decreto nº 17.401, de 
20 de dezembro de 1944. 

Art. 3º Observadas as condições exigidas em 
lei, para o preenchimento de cada carreira ou série 
funcional, o aproveitamento do pessoal será feito de 
acôrdo com o tempo de serviço prestado ao 
Departamento Nacional do Café. 

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

Publicado no Diário do Congresso Nacional, 
de 28 de outubro de 1947. 

Às Comissões de Constituição e Justiça e de 
Finanças. 

 
PROPOSIÇÃO 

 
Nº 209, de 1947 

 
(Projeto nº 277-C, de 1947, da Câmara dos 

Deputados). 
Estima a receita e fixa a despesa para o 

exercício de 1948. 
(A presente proposição será publicada em 

Suplemento ao Diário do Congresso Nacional de 
hoje). 

A proposição acima será desdobrada, na 
forma regimental, de acôrdo com a seguinte 
discriminação: projeto nº 30, de 1947, estima a 
receita para o exercício de 1948; projeto nº 31, de 
1947; fixa a despesa do Congresso Nacional (Anexo 
nº 2); projeto nº 32, de 1947, fixa a despesa da 
Presidência da República e Órgãos Imediatos 
(Anexos ns. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13); projeto 
nº 32, de 1947, fixa a despesa do Ministério da 
Aeronáutica (Anexo nº 15); projeto nº 34, de 1947, 
fixa a despesa do Ministério da Agricultura (Anexo nº 
16); projeto nº 35; de 1947, fixa a despesa do 
Ministério da Educação e Saúde (Anexo nº 3 e 13); 
projeto nº 37, de_ 1947, fixa a despesa do Ministério 
da Guerra (Anexos ns. 14 e 19); projeto nº 38, de 
1947, fixa a despesa do Ministério da Justiça e 
Negócios Interiores (Anexo nº 20); projeto nº 39, de 
1947, fixa a despesa do Ministério da Marinha 
(Anexo nº 21); projeto nº 40, de 1947, fixa a despesa 
do Ministério das Relações Exteriores (Anexo nº 22); 
projeto nº 41, de 1947, fixa a despesa do Ministério 
do Trabalho, Indústria e Comércio (Anexo nº 23); 
projeto nº 42, de 1947, fixa a despesa do Ministério 
da Viação e Obras Pública (Anexo nº 24); projeto 
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nº 43, de 1947, fixa a despesa do Poder Judiciário 
(Anexo nº 25). 

 
PARECER 

 
Nº 379, de 1947 

 
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre 

a proposição nº 63, de 1947. 
(Relator: Sr. Arthur Santos). 
Ao art. 1º do projeto de lei número 169-A, de 

1947, que regula a situação dos reformados e 
aposentados pelo art. 117 da Carta Constitucional 
outorgada em 1937, restabelecida pela chamada lei 
constitucional nº 2 de 16 de maio de 1938 e do art. 
197, a do Decreto-lei nº 1.713, de 28 de outubro de 
1939 – o nobre Senador Augusto Meira apresentou, 
em segunda discussão, uma emenda, mandando 
estender o regime do projeto aos que se valeram do 
direito de reclamação, instituído pelo parágrafo único 
do art. 18 das disposições transitórias da 
Constituição de 16 de julho de 1934, e que obtiveram 
parecer favorável da Comissão Revisora a que se 
refere o Decreto nº 254, de 1 de agôsto de 1935 e 
decisão do Poder Executivo mandando aproveitá-los. 

Em síntese: o projeto visa corrigir as injustiças 
sofridas pelos funcionários – civis ou militares – 
aposentados ou reformados pela legislação arbitrária 
da carta outorgada de 1937. 

E a emenda pretende que a medida de justiça 
política retroaja para amparar aos que foram 
afastados de seus cargos pelo Govêrno Provisório 
ou seus delegados nos Estados, em virtude da 
Revolução de 1930, e à cujo respeito dispõe o art. 30 
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 
da Carta vigente. 

A Comissão já adotou critério no assunto, ao 
apreciar a emenda Joaquim Pires, definindo o direito 
de emenda do Senado, como órgão revisor dos 
projetos da Câmara. A emenda deve conter-se 
dentro do quadro do projeto, configurando pela sua 
matéria. Ao revés, cada projeto transformar-se-ia, 
data venta, em colcha de retalhos. 

Não se discute, agora, a procedência da 
emenda ou a justiça de suas providências. Como no 
caso da emenda Joaquim Pires, alheia ao  
projeto que tem finalidade específica, a emen- 
 

da Augusto Meira deve constituir projeto em 
separado para novo estudo. 

Sala das Comissões, em 20 de outubro de 
1947. – Attilio Vivacqua. – presidente. – Arthur 
Santos, relator. – Lucio Corrêa, vencido. – Carlos 
Saboya. – Waldemar Pedrosa. – Filinto Müller. – 
Etelvino Lins. – Aloysio de Carvalho. – Ferreira de 
Souza. – Augusto Meira, com restrições. 

 
PARECER 

 
Nº 380, de 1947 

 
Da Comissão de Constituição e Justiça sôbre 

a proposição nº 121, de 1947. 
(Relator: – Sr. Lucio Corrêa) 
O Senador Vespasiano Martins requereu 

opinasse a Comissão de Constituição e Justiça sôbre 
a constitucionalidade da matéria contida na 
proposição nº 121 (Projeto de lei nº 325, de 1947) 
originário da Câmara dos Deputados. 

O projeto concede isenção de direitos e 
demais taxas aduaneiras para o material importado 
pela Rubber Development Corporation, então 
destinados a fins industriais necessários ao esfôrço 
de guerra e aos trabalhadores empregados na 
extração da borracha, no Vale da Amazônia. 

Os avulsos da Câmara dos Deputados, 
anexos à proposição, informam o teor das 
mensagens do Sr. Presidente da República àquela 
Casa do Congresso, solicitando a isenção de 
direitos e demais taxas aduaneiras que vimos de 
aludir. 

O pedido do Sr. Presidente da República se 
conforma ao art. 67 da Constituição Federal e a sua 
concessão é da competência do Congresso 
Nacional, consoante dispõe o art. 65, nº II, daquêle 
diploma legal. 

Nada há, portanto, que argüir contra a 
constitucionalidade do projeto, que merece ser 
submetido à consideração do plenário para o fim a 
que se refere o art. 68 da Constituição Federal. 

Sala das Comissões, 14 de outubro de 1947. – 
Augusto Meira. presidente. – Lucio Corrêa, relator. – 
Arthur Santos. – Waldemar Pedrosa. – Filinto Müller. 
– Carlos Saboya. – Etelvino Lins. – Aloysio de 
Carvalho.. – Ferreira de Souza. 
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PARECER 
 

Nº 381, de 1947 
 
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre 

a proposição nº 137, de 1947. 
Relator: Sr. Carlos Saboya 
1. A Câmara dos Deputados encaminhou à 

apreciação do Senado o autógrafo do projeto de lei 
nº 257-A, de 1947, ali votado, e pelo qual se 
declaram aprovados os registros feitos sob reserva, 
pelo Tribunal de Contas, nas sessões de 10 e 14 de 
janeiro, déste ano, de conformidade com o art. 77, 
parágrafo 3º da Constituição. 

Referem-se tais registros; segundo se verifica 
pela citada proposição, ao pagamento de despesas 
à conta da verba 3 – Serviços e Encargos, 
Consignação I, sub-consignação 16 19-04-c, 
Exposições Regionais, do orçamento de 1946 do 
Ministério da Agricultura, na importância global de 
cento e quarenta e seis mil cruzeiros (Cr$ 
146.000,00) distribuída entre diferentes entidades. 

2. O projeto merece a aprovação do  
Senado, enquadrando-se a sua matéria  
nos limites da competência do Congresso  
Nacional, a quem compete, quando o  
Tribunal de Contas, diante de despacho  
do Presidente da República, efetua sob  
reserva o registro de qualquer ato da  
administração pública de que resulte  
obrigação de pagamento pelo Tesouro  
Nacional ou por conta déste, e recorre  
“ex-officio” désse registro. Na rígidez do  
controle, pelo Tribunal de Contas, de  
tais atos administrativos a própria  
Constituição estabeleceu ésse abrandamento, 
desde que a recusa do registro não  
tenha por fundamento a falta de saldo do  
crédito ou a imputação de despesa a crédito 
impróprio. 

3. Examinando sob ésse aspecto a 
 matéria constante da proposição sujeita, e  
tendo em vista o parecer que, a respeito;  
emitiu, na Câmara dos Deputados, a  
Comissão de Tomada de Contas, opina a  
Comissão de Constituição e Justiça  
do Senado Federal pela aprovação do  
projeto. 

Sala das Comissões em 13 de outubro de 
1947. – Attilio Vivacqua, presidente. – Carlos 
Saboya, relator. – Lucio Corrêa. – Augusto Meira. – 
Artur Santos. – Fereira de Souza. – Etelvino Lins. – 
Filinto Muller. – Aloysio de Carvalho. 

PARECER 
 

Nº 382, de 1947 
Redação final da proposição numero 154, de 1947 

 
Relator: Sr. Augusto Meira. 
Sendo-me distribuída, para relatar, a 

proposição nº 154, de 1947, (projeto de lei nº 563, 
de 1947), sou de parecer que seja mantida a 
redação com que foi aprovada no plenário. 

Sala da Comissão de Redação de Leis, em 21 
de outubro de 1947. – Clodomir Cardoso, 
presidente. – Augusto Meira, relator. – Ribeiro 
Gonçalves. – Cícero de Vasconcelos. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º E’ o Poder Executivo autorizado a abrir, 

pelo Ministério da Viação e Obras Públicas, o crédito 
especial de nove mil, quinhentos e quatro cruzeiros 
e sessenta centavos (Cr$ 9.504,60), para atender à 
despesa com o pagamento de gratificações relativas 
aos anos de 1944, 1945 e 1946, devidas a 
servidores em exercício nas agências postal-
telegráficas de Brasília e Barra Bonita, localizadas 
em zonas consideradas insalubres, nos têrmos dos 
Decretos-leis ns. 5.273, de 23 de fevereiro de 1943 
e 9.267, de 20 de maio de 1946, respectivamente. 

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

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

 
PARECER 

 
Nº 383, de 1947 

 
Redação final da proposição número 160, de 1947 

 
Relator: Senador Augusto Meira. 
Tomando conhecimento da proposição nº 160 

de 1947 (projeto de lei número 571, de 1947) opino 
que seja mantida a redação com que foi a mesma 
aprovada no plenário. 

Sala da Comissão de Redação de Leis, em 21 
de outubro de 1947. – Clodomir Cardoso, presidente 
– Augusto Meira, relator. – Ribeiro Gonçalves – 
Cícero de Vasconcelos. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º E’ o Poder Executivo autorizado a  

abrir ao Ministério da Educação e Saúde,  
o crédito especial de Cr$ 24.000,00 (vinte  
e quatro mil cruzeiros), para atender  
ao pagamento de gratificação de magistério 
concedido a Valdemar Berardinelle, pro- 
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fessor catedrático, padrão M. do Quadro 
Permanente do mesmo Ministério, relativa ao 
período de janeiro de 1941 a dezembro de 1945, 
conforme dispõe o Decreto-lei nº 2.895, de 21 de 
dezembro de 1940. 

Revogam-se as disposições em contrario: 
 

PARECER 
 

Nº 384, DE 1947 
 

Redação final da proposição número 155, de 
1947. 

Relator: Senador Augusto Meira. 
Tendo de opinar sobre a redação final da 

proposição nº 155, de 1947, sou de parecer que se 
façam as seguintes corrigendas: 

No art. 1º: 
Em vez de: 
...”o credito especial de oito mil setecentos e 

setenta e três mil cruzeiros e trinta centavos (Cr$ 
8.773,30), para atender ao pagamento de 
gratificação de magistério...” 

Diga-se: 
...”o credito especial de oito mil 

setecentos e setenta e três cruzeiros 
e trinta centavos (Cr$ 8.773,30), para 
atender ao pagamento de gratificação de 
magistério...” 

Sala da Comissão de Redação de Leis, em 21 
de outubro de 1947. – Clodomir Cardoso, presidente 
– Augusto Meira, relator. – Ribeiro Gonçalves. – 
Cícero de Vasconcelos. 

O Congresso Nacional Decreta: 
Art. 1º E’ o Poder Executivo autorizado a 

abrir, ao Ministério da Educação e Saúde, o 
credito especial de oito mil setecentos e setenta e 
três cruzeiros e trinta centavos (Cr$ ....8.773,30), 
para atender ao pagamento de gratificação de 
magistério..." concedida a Durval Potiguara, 
Esquerdo Curti, professor catedratico, padrão B 
da Escola Nacional de Engenharia da 
Universidade do Brasil, relativa ao período de 3 de 
abril de 1944 a 31 de dezembro de 1945. 

Revogam-se as disposições em contrario. 
O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do 

expediente. 

Vem à Mesa e é lido o seguinte. 
 

REQUERIMENTO 
 

Nº 164, de 1947 
 

Requeremos que seja inserto nos Anais do 
Senado, o discurso proferido pelo eminente Sr. 
Presidente da Republica, ao receber, na sexta-feira 
24 do corrente mês, a manifestação popular de 
solidariedade pelo rompimento das relações 
diplomáticas com a União das Repúblicas 
Socielistas dos Soviets. 

Sala das Sessões, em 27 de outubro de 1947. 
– Andrade Ramos – Novaes Filho – Waldemar 
Pedrosa – Mello Vianna – Levindo Coelho – Cícero 
de Vasconcelos – Henrique de Novaes – Sá Tinoco. 

O SR. PRESIDENTE: – O requerimento, que 
acaba de ser lido, independe de apoiamento, pelo 
número de assinaturas que contém. 

Em discussão. 
O SR. ARTHUR SANTOS: – Peço a palavra. 
O SR. PRESIDENTE: – Tendo o nobre 

Senador Arthur Santos pedido a palavra, fica, de 
acôrdo com o Regimento, adiada a discussão para a 
próxima sessão. 

Continua a hora do expediente. 
O SR. ARTHUR SANTOS: – Sr. Presidente, 

por duas vêzes, desta tribuna, trouxe ao 
conhecimento de V. Ex.ª e do Senado, e 
conseqüentemente da Nação, os protestos da 
indústria de Madeira Laminada e Compensada do 
meu Estado, contra determinação do Sr. Ministro da 
Fazenda que havia permitido a exportação de toras 
de pinho para a República Argentina. 

Conforme tive ocasião de explicar, essa 
indústria, hoje uma das mais promissoras do Brasil, 
atravessa uma crise decorrente da situação criada na 
República Argentina por ato do Govêrno daquele país, 
considerando a indústria de laminados e compensados 
como de caráter nacional e, por isso, reduzindo as 
cotas de exportação do produto brasileiro beneficiado. 

Reclamavam os industriais paranaenses 
contra o ato do Sr. Ministro da Fazenda e do 
Govêrno da República que, ao revés de 
medidas de proteção e de ampar à referida 
indústria, haviam favorecido a exporta- 
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ção de toras de pinho, o que dava em resultado a 
criação, na República Argentina, de atividades 
industriais, em detrimento e prejuízo das similares 
brasileiras. 

Ontem, porém, Sr. Presidente, os jornais 
publicaram a seguinte decisão do Sr. Ministro da 
Fazenda: 

«Tendo em vista as reclamações 
apresentadas oficialmente pelo Govêrno do Estado 
do Paraná, pelo Sindicato da Indústria de Madeiras 
Laminadas e Compensadas do Estado do Paraná e 
por diversos outros interessados no mercado de 
madeiras laminadas e compensadas, com 
repercussão em ambas as casas do Congresso 
Nacional, com relação ao despacho proferido em 6 
de setembro do corrente ano, pelo titular efetivo 
desta pasta, sôbre o processo em que Alberto 
Dalcanale pedia autorização para exportar 17.500 
toras de pinho, pelo rio Paraná, resolvo mandar 
sobreestar a execução do dito despacho, para que 
novo estudo se faça da questão. 

Deverá, assim, ter o presente processo 
encaminhado ao Instituto Nacional do Pinho, para que 
o mesmo mande proceder às sindicâncias necessárias 
ao completo e definitivo esclarecimento do caso, 
ouvindo o Govêrno do Estado do Paraná, as 
organizações que representam êste ramo da indústria, 
e outras fontes de informações, além de exames in 
loco, de modo a esclarecer perfeitamente a autoridade 
superior que deverá decidir essa questão. 

Dá-se conhecimento dêste despacho à 
Carteira de Exportação e Importação do Banco do 
Brasil S.A. 

Responda-se de acôrdo ao telegrama do 
Governador do Estado e do Sindicato, dando-se, 
também, conhecimento desta resolução à Câmara 
dos Deputados, em aditamento à informação que à 
mesma foi prestada". 

Sr. Presidente, quero congratularme com o Sr. 
Ministro da Fazenda por ter reconsiderado sua 
decisão, indo, portanto, ao encontro dos justos 
reclamos da produção e da economia paraense; e, 
ao mesmo tempo, agradecer ao Sr. Presidente da 
República a atenção dispensada aos 
protestos vindos do Paraná, que determinaram 
 

a atual decisão do titular da Fazenda, de tão funda e 
agradável repercussão no Estado que tenho a honra 
de representar nesta Casa. (Muito bem; muito bem).  

O SR. APOLONIO SALES: – Sr. Presidente, 
pedi a palavra para ler ao Senado 
telegrama que acabo de receber do 
governador de meu Estado, Sr. Otávio 
Correia, a propósito dos últimos 
acontecimentos ocorridos em minha terra. 

Está assim redigido: 
"Acabo de dirigir Presidente República, 

Ministro Justiça, Presidente Senado, Câmara, 
Tribunal Superior Eleitoral e Supremo Tribunal 
Federal, seguinte telegrama: 

"Cumpro dever vir perante V. Ex.ª protestar 
contra ocupação militar cidade Goiana, êste Estado, 
numerosa fôrça Exército, verificada esta madrugada, 
não obstante encontrar-se aquela cidade completa 
calma e sem a devida requisição Tribunal Regional 
Eleitoral. Fato assume maior gravidade em face 
haver Presidente Tribunal Regional Eleitoral dirigida 
ontem ofício ao General Comandante Região 
esclarecendo requisição fôrça federal, acôrdo 
disposto art. 12 letra I, lei Eleitoral, exclusiva 
competência aquêle Tribunal. Medida 
inconstitucional contra liberdades democráticas. 
Quero também comunicar ocorreu hoje cidade 
Limoeiro incidente provocado udenistas locais que 
agrediram e feriram à bala Deputado pessedista 
Heráclío Rêgo que revidou, saindo feridos 
agressores Providências, tomadas Govêrno 
juntamente Tribunal Regional Eleitoral, 
restabeleceram prontamente ordem, e mantém 
inalterável. Informo ainda V. Ex.ª Govêrno 
Pernambuco dispõe elementos manutenção ordem 
pública todo Estado". 

Lendo êste telegrama, quero deixar bem 
claro perante o Senado que estou certo de que o 
Sr. Comandante da Região, General Castelo 
Branco, cuja lisura de atitudes e imparcialidade, 
bem como o passado democrático, ninguém 
desconhece, todos apreciam e eu reconheço, terá 
tido a melhor das intenções. O mesmo 
posso dizer do Sr. Ministro da Guerra, 
cujas atitudes democráticas se assemelham 
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à do General Castelo Branco e cujo devotamento 
cívico ninguém pode pôr em dúvida. Acredito, 
portanto, que S. Ex.ª o Sr. General Castelo Branco, 
mandou tropas para Goiana, tendo visado apenas 
evitar que ali houvesse perturbações da ordem. 

Sei que só terá sido êste o intento, e nunca de 
intervir nas eleições. 

Entretanto, Sr. Presidente, não posso deixar de 
esclarecer a opinião do Senado brasileiro, afirmando 
que, na verdade, na vida simples do interior de 
Pernambuco, a presença de tropas federais, num dia 
de eleições, só pode ter conseqüências 
indiscutivelmente desvantajosas para a liberdade do 
pleito. É por êsse motivo, Sr. Presidente, que, 
esclarecendo ao Senado, deixo bem claro, como 
partidário que sou do P.S.D. de Pernambuco, que não 
posso deixar de formular o meu protesto quanto aos 
resultados daquela eleição, na certeza de que, tanto a 
conseqüência cívica e democrática de Pernambuco, 
como a sua Justiça Eleitoral, hão de ter os 
esclarecimentos necessários. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem; muito bem). 
O SR. NOVAES FILHO: – Sr. Presidente, não 

é sem grande constrangimento que venho ocupar a 
atenção do Senado para esclarecer alguns pontos do 
telegrama do Sr. Governador interino do meu 
Estado, há poucos instantes lido pelo Sr. Senador 
Apolônio Sales. 

Não sei o que teria determinado a remessa de 
tropas federais para a cidade de Goiana, mas estou 
bem certo de que essa medida, tomada pelo General 
Castelo Branco – sem nenhum favor, uma das mais 
altas figuras do Exército Brasileiro... 

O SR. APOLONIO SALES: – De pleno acôrdo 
com V. Ex.ª. 

O SR. NOVAES FILHO: – ... teve por motivo 
prevenir qualquer acontecimento doloroso naquela 
cidade, sabido, como é, que Goiana, um dos maiores 
cenários do Brasil, pelo seu passado de lutas 
incessantes em tôrno de tôdas as campanhas pela 
democracia e pela liberdade, é ainda um dos 
maiores parques indústrias, e, também, guarda de 
preciosas relíquias históricas, inclusive peças 
raríssimas de bôa arte sacra em minha terra. 

O SR. ETELVINO LINS: – Mas V. Ex.ª 
há de reconhecer que a presença de 
fôrças federais em Goiana, sem re- 
 

quisição do Tribunal Regional, foi um atentado à lei 
eleitoral... 

SR. NOVAES FILHO: – Não conheço nem leis 
militares, nem dispositivos regulamentares do 
Exército que impeçam... 

O SR. ETELVINO LINS: – É aceitável que V. 
Ex.ª não conheça dispositivos regulamentares do 
Exército, mas, V. Ex.ª tem obrigação de conhecer a 
Lei Eleitoral e, por esta, a requisição de fôrças só 
pode ser feita pelo Tribunal Regional Eleitoral – Êste' 
é o único órgão competente para fazê-lo. 

Estamos solidários com o elogio do nobre 
Senador ao General Castelo Branco. Mas o que V. 
Ex.ª não pode é justificar o atentado aos preceitos da 
Lei Eleitoral. 

O SR. NOVAES FILHO: – Não houve 
atentado. E V. Ex.ª há de permitir que termine o meu 
raciocínio. Não conheço dispositivo de lei nem de 
regulamentos militares. 

O SR. ETELVINO LINS: – Conhecendo-o ou 
não. V. Ex.ª não pode negar o atentado à lei eleitoral. 

O SR. NOVAES FILHO: – Quero justamente 
declarar que não houve atentado de espécie alguma, 
porque não há lei nem regulamento que impeça o 
Exército Nacional de colocar tropas no ponto que 
entender, dentro da República. 

O SR. ETELVINO LINS: – No dia do pleito, 
não pode prestar qualquer garantia eleitoral senão 
mediante requisição do Tribunal competente para 
fazê-lo. V. Ex.ª, como Senador da República, repito, 
tem obrigação de conhecer a legislação eleitoral do 
País. 

O SR. NOVAES FILHO: – Conheço a 
legislação eleitoral do País, mas não vejo porque a 
necessidade dessa requisição, uma vez que outros 
motivos importantes... 

O SR. ETELVINO LINS: – E' a lei que impõe; 
é a lei que exige. 

O SR. NOVAES FILHO: – ... possam 
obrigar o Exército Nacional a se colocar 
em qualquer cidade ou município do Brasil, 
para garantir outros interêsses que não 
sejam os pertinentes as eleições a que se 
procederem. O General Castelo Branco, agiu 
estou certo, de acôrdo com a requisição 
da sua consciência, evitando até a destruição de 
grande parque industrial. 
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Agora, Sr. Presidente, quero declarar a V. Ex.ª 
e ao Senado da República que, há cêrca de um mês, 
tive ocasião de dirigir-me ao Sr. Comandante da 7ª 
Região, em Pernambuco, para declarar-lhe, em 
companhia de outros próceres da Coligação 
Democrática Pernambucana, inclusive o Deputado 
João Cleófas, que o Delegado nomeado para Goiana 
– um sargento recem-promovido a tenente – era um 
homem visto com verdadeiro pavor, conhecidas as 
suas intenções de prejudicar a boa marcha eleitoral, 
através de preseguições e violências contra os 
membros da Coligação Democrática. 

O SR. ETELVINO LINS: – No entanto não se 
registrou uma só violência, ao que se saiba, até 
agora. 

O SR. NOVAES FILHO: – Não se contam as 
violências. E posso declarar mesmo que o General 
Castelo Branco teria, num entendimento pessoal, 
solicitado do governador interino, Sr. Otávio Correia, 
fizesse substituir aquela autoridade, sôbre a qual 
estavam pesando tão graves suspeitas. 

Há cêrca de dez dias, foram-me dirigidos 
vários telegramas relatando as violências e as 
perseguições de que eram vítimas os membros da 
Coligação Democrática em Goiana. 

O SR. ETELVINO LINS: – Triste é registrar 
que, no Senado Federal, V. Ex.ª esteja dando o seu 
apôio à intervenção das fôrças federais na cidade de 
Goiana no dia do pleito. 

O SR. NOVAES FILHO: – O que seria triste 
era calar a minha voz numa hora em que o povo de 
Pernambuco sofre tamanhas perseguições e tão 
brutais violências. 

O SR. ETELVINO LINS: – E as perseguições 
sofridas ao tempo do Sr. Demerval Peixoto, com os 
aplausos de V. Ex.ª? E as centenas de funcionários 
que foram demitidos pelo Sr. Demerval Peixoto? 

O SR. NOVAES FILHO: – Digo que as 
eleições de 19 de janeiro se processaram num 
ambiente de absoluta garantia. Agora é que se 
demitem, às centenas, funcionários de tôdas as 
repartições. Transfere-se e oprime-se os modestos 
servidores por mera suspeita de pertencerem à 
coligação. 

O SR. ETELVINO LINS: – Isso do ponto de 
vista de V. Ex.ª. 

O SR. NOVAES FILHO: – Vou dar um 
exemplo. Quando os correligionários de V. Ex.ª 
reclamavam contra as medidas opressoras, no 
município de Limoeiro, nós, da Coligação, obtivemos 
setecentos votos apenas, enquanto V. Ex.ª obtiveram 
grande maioria, no Govêrno Demerval Peixoto. 

O SR. ETELVINO LINS: – E se não fôssem as 
medidas opressoras, VV. Excias. não teriam 
conseguido nem setenta votos. 

O SR. NOVAES FILHO: – Logo, não houve 
perseguições. Perseguições são as de agora, no 
mesmo município, quando são feridos e até 
assassinados os nossos correligionários. 

O SR. ETELVINO LINS: – E os atentados a 
correligionários nossos? 

O SR. NOVAES FILHO: – Sôbre o atentado, o 
que o nobre Senador alude, não tenho ainda notícias 
pormenorizadas e, de acôrdo com meu modo sereno 
de julgar, sem precipitações e sem paixão, não quero 
avançar a quem cabe a responsabilidade da 
provocação. Desejo, porém, ler perante o Senado, um 
cabograma, que recebi, ontem à noite, do padre Félix 
Bareto, presidente da União Democrática Nacional, 
seção de Pernambuco, grande educador e Deputado 
estadual. 

O SR. ETELVINO LINS: – O que V. Ex.ª 
precisa dizer, em seu discurso, é que em 
Pernambuco, no dia de ontem, nada houve além do 
conflito de Limoeiro. O que há a lamentar é a 
intervenção das fôrças federais em Goiana, aplaudida 
por V. Ex.ª porque, V. Ex.ª estimulam é a intervenção 
federal no Estado! 

O SR. NOVAES FILHO: – Onde chega a fôrça 
federal, chegam a garantia e a ordem. Não 
estimulamos coisa alguma! A minha voz e o meu 
pensamento estarão sempre ao lado das grandes 
causas, na defesa dos ideais pernambucanos, e na 
defesa do povo oprimido da minha terra. 

Passo a ler o telegrama: 
"Recife. 26: 
Senador Novaes Filho, Rio. 
Grande conflito Limoeiro provocação elementos 

pessedistas causando morte ferimentos graves 
nossos correligionários. Levamos fatos conhecimento 
General tendo tomado enérgicas providências. 
Abraços, Padre Félix Bareto". 
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O SR. APOLÔNIO SALES: – V. Ex.ª  
permite um aparte? (Assentimento do orador).  
Há poucos momentos, antes de chegar ao Senado,  
li telegrama relatando o fato, que se teria  
passado com o Deputado Heráclio do Rêgo,  
em Limoeiro. Foi um telegrama do Sr.  
Deputado Oscar Carneiro, que contava ter o Sr. 
Deputado Heráclio do Rêgo ido, em companhia  
de sua senhora e outra pessoa da família,  
para a cidade de Limoeiro; onde pretendia votar. Ao 
chegar aí foi agredido por próceres  
udenistas, resultando da agressão a luta, e da  
luta o seu ferimento. Como V. Ex.ª vê, há 
discordância entre o telegrama que V. Ex.ª leu e o 
que eu li. Deve, portanto V. Ex.ª reservar- 
se para falar sôbre o assunto com melhores 
informações e mais detalhes, assim coco eu  
fiz. 

O SR. NOVAES FILHO: – Foi justamente  
o que eu declarei há pouco. Não disse outra  
coisa. Limito-me a ler o único documento,  
que possuo, assinado pelo Padre Félix Barreto. 
(Pausa). 

Voltando às ocorrências no Município de 
Goiana, quero ler ao Senado cabograma urgente, 
por mim recebido, sábado à noite. 

"Recife, 25 – Urgente. 
Senador Novaes Filho. 
Estamos telegrafando para cientificá-lo 

grandes violências ocorrem Goiana. Tenente  
Queiroz continua cidade espancando pessoas 
rasgando chapas nossos candidatos invadindo 
residências disparando armas contra pessoas 
indefesas empigutando estradas, enfim praticando 
tôda sorte absurdos fim intimidar nossos amigos e 
eleitores. Major Perciliano, enviado Goiana, limita-se 
sorrir. Juiz desautorado sem fôrças oferecer 
garantias individuais. Caso não haja garantias 
liberdade pleito estamos dispostos abandonar 
eleição fim evitar hecatombe. Govêrno recebeu ofício 
Tribunal porém não tomou providências. Pedimos 
levar fatos conhecimento govêrno federal, José 
Albino Pimentel, industrial, – Dr. Lauro Raposo, 
médico. – Arlindo Maciel pela U. D. N. – Diogo 
Cunha Rabelo, pelo Partido Libertador. – Francisco 
Corêa de Oliveira Andrade Lyra, pelo Partido 
Democráta Cristão". 

Eis aí documento subscrito pelas mais altas 
expressões do Município de Goiana. 

O SR. ETELVINO LINS: – V. Ex.ª há de convir 
que se trata de literatura telegráfica; e da pior espécie... 

O SR. NOVAES FILHO: – Homens, como êstes, 
jamais fariam literatura telegráfica. O que êles clamam é 
por justiça, diante das opressões, das misérias e das 
perseguições mesquinhas, de que meus correligionários 
estão sendo vítimas. 

O SR. ETELVINO LINS: – Não podia haver tal 
perseguição no município de Goiana, por uma simples 
razão. O Juiz de Direito da Comarca é homem que vive, 
dia e noite, na copa e na cozinha do Sr. José Albino 
Pimentel, primeiro signatário dêsse telegrama... 

O SR. NOVAES FILHO: – V. Ex.ª injuria o 
magistrado, concluindo que, por manter relações com o 
grande industrial do Município, estaria impossibilitado de 
exercer dignamente sua judicatura. Devemos, antes de 
tudo fazer justiça. E o juiz não teve apôio para dar 
garantias. A polícia negou. 

O SR. ETELVINO LINS: – Sou homem claro e 
incisivo. Digo mais: a atuação do Juiz de direito de 
Goiana é uma vergonha para a magistratura do meu 
Estado. 

O SR. NOVAES FILHO: – Não concordo com 
essa acusação que é falsa e inteiramente facciosa. O 
Juiz de Goiana é um digno magistrado. 

O SR. ETELVINO LINS: – Êsse o pensamento 
de todos os homens de bem do Estado. 

O SR. NOVAES FILHO: – No Juízo apaixonado 
de V. Ex.ª. 

O SR. APOLÔNIO SALES: – Pelo telegrama que 
V. Ex.ª acabou de ler, conclui-se que, pelo menos, seus 
ilustres partidários dizem que estão sendo perseguidos 
pelas fôrças policiais do Estado, em Goiana. Essa a 
versão que partidários de V. Ex.ª dão aos fatos 
ocorridos. Pergunto agora: o caminho que tinham a 
seguir não seria o de pedir ao Tribunal Eleitoral de 
Pernambuco que requisitasse fôrça para garantir as 
eleições? 

O SR. NOVAES FILHO: – Pediram ao juiz, 
porém, a êste a medida foi negada, é o que me 
informam de lá. 

O SR. APOLÔNIO SALLES: – V.  
Ex.ª há de convir que seria êsse o  
caminho. Acredito na honorabilidade do  
Tribunal Regional Eleitoral de Pernam- 
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buco e creio que V. Ex.ª também pensa como  
eu. 

O SR. ETELVINO LINS: – Sobretudo  
quando faz parte do Tribunal, como seu  
presidente, a figura impoluta do Sr. Nestor  
Diógenes. 

O SR. APOLONIO SALES: – O que é certo é 
que, se o Tribunal Eleitoral tivesse recebido queixas 
procedentes sôbre a situação em Goiana, teria 
requisitado a fôrça necessária ao Govêrno do Estado 
para garantia dos eleitores de Goiana, e o Presidente 
do Estado não lhe negaria a fôrça. 

O SR. NOVAES FILHO: – O Presidente do 
Tribunal Eleitoral de Pernambuco, reconhecendo as 
violências tremendas praticadas por dois oficiais de 
Polícia alí sediados, naquele sentido se dirigiu ao 
Govêrno do Estado. Mas, infelizmente, o apêlo não 
foi atendido, pois tais medidas não foram tomadas. É 
também, a notícia que tenho. 

Pasando a outro capítulo do discurso de S. 
Ex.ª, chego aquêle em que declara que a cidade de 
Goiana foi ocupada por fôrças do Exército. A 
propósito, passo a ler a entrevista do Secretário de 
Segurança Pública do meu Estado, publicada hoje 
no "Globo": 

"Não é verdade que tenha havido ocupação 
daquela cidade por fôrças do Exército. 
Simplesmente, o comandante da Região, atendendo 
à pedidos do juiz de Direito da localidade, enviou 
para lá pequeno contigente, a fim de prevenir 
qualquer anormalidade". 

O Comandante da Região quis evitar 
profundas desgraças: Não mandou fôrças para fins 
eleitorais; mandou garantias para indústrias e 
propriedades. Quis evitar uma hºcatombe em 
ameaças. 

O SR. ETELVINO LINS: – Pequeno 
contingente, composto de oito caminhões, 
conduzindo fôrças armadas de metralhadoras, 
segundo telegrama que acabo de receber do Dr. 
Benigno Araújo. 

O SR. NOVAES FILHO: – Para garantir  
o parque industrial de Goiana onde reinava  
grande exaltação dos correligionários de  
V. Ex.ª, unidos ao antigo Partido Comunista,  
com chapa única. Por conseqüência, em  
condições muito expressivas para fazerem 
 

violências, perturbações da ordem, ataques e 
depredações. 

O SR. ETELVINO LINS: – Unida ao Partido 
Comunista, em várias cidades do interior, está a 
Coligação Democrática, da qual V. Ex.ª faz parte. 
Quanto a mim, V. Ex.ª o sabe, fui sempre contrário e, 
finalmente, voto vencido quanto à inclusão de 
comunistas na chapa pessedista. 

O SR. NOVAES FILHO: – Respondo 
imediatamente a V. Ex.ª. 

A Coligação Democrática não celebrou acôrdo de 
espécie alguma com o Partido Comunista. Apenas em 3, 
dos 84 municípios existentes em Pernambuco, 
diretórios, municípios da União Democrática Nacional se 
entenderam com os comunistas, mas isso mesmo com o 
protesto veemente do Deputado Padre Félix Barreto, 
Presidente da U.D.N., Seção de Pernambuco. 

O SR. ETELVINO LINS: – Um líder comunista, o 
Sr. Capistrano, ou o Senhor Neivas Otero, em entrevista 
concedida à imprensa pernambucana, esclareceu que 
teve entendimento, no escritório do Deputado Pio 
Guerra, com o Deputado federal João Cleofas, no 
sentido de uma aliança do Partido Comunista com a 
Coligação Democrática para a chapa de deputados 
estaduais. 

O SR. NOVAES FILHO: – Se V. Ex.ª disse que 
foi procurado no escritório do Deputado Pio Guerra logo 
se percebe que foi êle quem procurou. 

O SR. ETELVINO LINS: – O Deputado João 
Cleofas teria assegurado ao líder comunista que faria 
aliança com o partido vermelho sob a condição de 
concordar, o referido partido, com a imediata substituição 
da Mesa da Assembléia. Daria assim um golpe para a 
substituição do Sr. Otávio Correia na presidência da 
Assembléia, para eleger um elemento da Coligação 
Democrática. 

O SR. NOVAES FILHO: – Declaro ao Senado, 
por amor a verdade, que o que houve, da parte do 
Deputado João Cleofas, conforme dêle ouvi, é que êste 
parlamentar havia sido procurado, no Rio de Janeiro, 
pelo Deputado João Amazonas e êle lhe respondera 
que, fazendo parte de uma Coligação Democrática, em 
Pernambuco, nenhuma atitude poderia tomar sem 
primeiro ouvir seus companheiros. 

E, ao chegar em Pernambuco,  
mandou declarar que nenhum entendimento  
seria possível, porque nós, da 
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Coligação Democrática, não poderíamos aceitá-lo. A 
situação a que chegou Pernambuco, devemô-la ao 
voto dos nove deputados comunistas, que derem 
maioria à bancada de V. Excelência para eleger o Sr. 
Otávio Correia. 

Não poderíamos, portanto, nem esquecer nem 
perdoar essa atitude de reconhecidos inimigos 
nossos. 

O SR. ETELVINO LINS: – Seria V. Excelência 
o primeiro a aceitar o acôrdo, para a substituição da 
mesa da Assembléia Legislativa. 

O SR. NOVAES FILHO: – Nunca assumiria 
semelhante atitude. Deixaria sempre os comunistas 
do lado do partido de V. Ex.ª. 

O SR. ETELVINO LINS: – O Sr. Neto 
Campêlo Júnior avistou-se com o Senhor Carlos 
Prestes... 

O SR. NOVAES FILHO: – Explicarei o que 
houve. 

O SR. ETELVINO LINS: – ... às vésperas da 
eleição de 19 de janeiro e pediu, por certo, o apôio 
do Partido Comunista! 

O SR. NOVAES FILHO: – Não pediu apôio. 
O Sr. Neto Campêlo Júnior, que sempre se 

bateu pelos grandes ideais da democracia, não se 
quis recusar a ouvir a palavra do Sr. Carlos Prestes; 
e êste, há poucos dias, declarou em entrevista ao 
"Jornal do Comércio" do Recife, que dêsse encontro 
nada pôde resultar, tamanha foi a franqueza com 
que falara o candidato da Coligação. 

O Sr. Neto Campêlo Júnior declarou ao Sr. 
Carlos prestes, peremptòriamente que não poderia 
chegar à qualquer acôrdo visto ser católico e 
anticomunista declarado. 

É pois, uma, injúria ao caráter do Sr. Neto 
Campêlo Júnior, que tão alto se vem colocando 
nesta campanha, como se S. Ex.ª fôsse capaz de 
renunciar às suas velhas convicções democráticas, 
para se tornar um aliado do Partido Comunista. 

O SR. ETELVINO LINS: – E para que êsse 
entendimento? Qual a razão das conferências entre 
os Srs. Neto Campêlo e Carlos Prestes? 

O SR. NOVAES FILHO: – Permita-me o Sr. 
Senador concluir meu discurso, porque o meu tempo 
é limitado. 

O SR. ETELVINO LINS: – Mas para que êsse 
entendimento? 

O SR. NOVAES FILHO: – Realizou-se êsse 
entendimento porque o professor Geraldo de 
Andrade, da Faculdade de Medicina de Recife, 
instata para que fôsse ouvido o Sr. Carlos Prestes, e 
S. Ex.ª julgou desprimoroso fechar suas portas aos 
representantes de qualquer partido legalmente 
registrado, que o quisesse ouvir sôbre suas idéias do 
Govêrno – como candidato, que era, ao govêrno de 
Pernambuco – gesto muito corajoso, bem 
pernambucano, bem brasileiro, de dizer o que bem 
entende, e de recusar concluios indecentes e 
indecorosos. 

O SR. APOLÔNIO SALLES: – V. Excelência 
permite um aparte? (Assentimento do orador). Não 
quero referir-me ao que se passa com o Senhor Neto 
Campêlo Júnior, mas quero dizer que no município de 
Rio Formoso, que é, incontestàvelmente, possuidor de 
grandes recursos industriais, bastando citar a usina 
Cacau, uma das melhores e mais bem dirigidas do 
Estado. V. Ex.ª não pode negar que a chapa da 
Coligação para vereadores contou com cem, se me 
não engano, dos nomes de cidadãos declaradamente 
comunistas. 

O SR. NOVAES FILHO: – É com grande 
constrangimento que me vejo obrigado a opôr formal 
desmentido à declaração que acaba de fazer o meu 
nobre colega Senador Apolônio Salles. 

O SR. APOLÔNIO SALLES: – Acabo de ler 
êsse nome num artigo do Sr. Mário Mello. 

O SR. NOVAES FILHO: – No município de Rio 
Formoso, existem três chapas: uma da U.D.N., outra 
do P.S.D. e a terceira do Partido Social Progessista, 
na qual constam os candidatos comunistas. 

Sr. Presidente, infelizmente, a voz começa a 
me negar seu concurso, porque, na última semana, 
viajei durante seis dias pelo alto sertão de minha terra, 
para levar ao povo de Pernambuco minha 
solidariedade, meu entusiasmo, minha confiança no 
resultado do pleito de ontem. Dai me encontrar um 
pouco afônico, sem poder, com maior veemência, 
responder aos meus opositores. 

A situação que Pernambuco está vivendo é de 
grande anormalidade enquanto eu, Senador da 
República, não pude falar em tôdas as cidades aos 
meus correligionários, porque obstado por 
dificuldades da polícia, determinações que cumpria, 
dando o bom exemplo de acatamento às ordens 
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das autoridades, o deputado Gregório  
Bezerra e outros representantes comunistas 
varavam o Estado em tôdas as direções, com  
hora marcada para tôdas as cidades, falando  
ao povo como bem quiseram e  
entenderam. Entretanto, para finalizar minhas 
palavras, quero apenas, dizer que, sejam  
quais forem as perseguições e as  
violências, a Coligação Democrática  
marchará ao lado do povo de Pernambuco,  
até a conquista da liberdade. (Muito bem;  
muito bem. Palmas). 

O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do 
Expediente. 

O SR. SALGADO FILHO (*): – Sr.  
Presidente, antes de ler telegrama que  
recebi, permita-me meu nobre colega,  
amigo e Senador Arthur Santos, que me  
congratule com S. Excelência e com o povo  
do Paraná por lhes ter sido dada a possibilidade  
de vida à sua Indústria dos compensados de 
madeira. 

Infelizmente, não posso enviar as  
mesmas congratulações ao povo do meu Rio 
Grande, que está vivendo as promessas para o que 
se vai fazer e ainda não se fez. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – Agradeço  
a solidariedade de V. Ex.ª, que me é muito  
honrosa. 

O SR. SALGADO FILHO: – Vou agora expôr 
o motivo pelo qual pedi a palavra. Recebi do 
presidente do Partido Trabalhista Brasileiro, na 
região do Rio Grande do Sul, o seguinte telegrama: 

"Termino receber visita Comissão 
Trabalhadora Sindicato Ajudante de Despachante 
aduaneiro da Alfândega de Pôrto Alegre, solicitando 
interferência nosso Partido junto V.Ex.ª, sentido ser 
solucionado memorial remetido intermédio do Partido 
a V. Excelência para Ministro da Fazenda referente 
concurso que é exigido dois em dois anos ajudante 
despachante. Saudações. – José Vecchio". 

Outro telegrama, proveniente do Sindicato dos 
ceramistas de São Paulo, também referente ao 
Ministro da Fazenda, está vazado nos seguintes 
têrmos: 

"Sindicato Ceramistas São Paulo, ante 
ameaça fechamento numerosas fábricas acarretando 
de- 
_________________ 
(*) Não foi revisto pelo orador. 

sêmprego em massa operários, êste Sindicato faz um 
caloroso apêlo Vossência sentido patrocinar, junto 
Govêrno Federal, medidas protetoras indústria 
Cerâmica, louça, pó, pedra, porcelana e louça barro, 
contra concorrência estrangeira, subordinando 
importação dêsses artigos regime licença prévia. Segue 
caravana sindical trabalhista, composta operários, a fim 
avistar-se Vossência. Atenciosos cumprimentos. – Arthur 
Albino da Rocha, presidente". 

Peço portanto, a atenção de S. Ex.ª o Sr. Ministro 
da Fazenda para o apêlo formulado nêsses dois 
telegramas. (Muito bem; muito bem). 

Comparecem mais os Srs. Senadores: 
Joaquim Pires. 
Aloysio de Carvalho. 
Roberto Simonsen. 
Ribeiro Gonçalves. 
Pereira Pinto. 
Victorino Freire. 
Adalberto Ribeiro. 
José Américo. 
Mathias Olympio. 
Attilio Vivacqua. 
Durval Cruz. 
Carlos Saboya. 
João Villasbôas. 
Dario Cardoso. 
Clodomir Cardoso. (15). 
Deixaram de comparecer os Senhores 

Senadores: 
Álvaro Maia. 
Severino Nunes. 
Ferreira de Souza. 
Walter Franco. 
Carlos Prestes. 
Pedro Ludovico. 
Alfredo Nasser. 
Roberto Glasser (8). 
O SR. PRESIDENTE: – Não havendo mais quem 

queira usar da palavra, passo à 
 

ORDEM DO DIA 
 
Continuação da 1ª discussão do projeto nº 24, de 1947, 
que dispõe sôbre extinção de mandatos. Com parecer 
contrário, nº 43, da Comissão de Constituição e Justiça, 
tendo apresentado voto em separado os Srs. Waldemar 
Pedrosa e Augusto Meira e declaração do voto os Srs 
Arthur Santos, Etelvino Lins, Carlos Prestes e Aloysio de 
Carvalho. 
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Tem a palavra o Senador Waldemar Pedrosa, 
orador inscrito. 

O SR. WALDEMAR PEDROSA – (lê o seguinte 
discurso): – Sr. Presidente, depois das vozes 
autorizadas que aqui se ergueram na última sessão, 
univocas e concordes, tôdas no sentido de fulminar de 
inconstitucionalidade o projeto em discussão, eu não 
poderia, na qualidade de relator do parecer vencido na 
Comissão de Constituição e Justiça, pelo voto de 
desempate do seu ínclito Presidente, o nobre Senador 
Attilio Vivacqua, cuja nome declino com as homenagens 
da minha sincera estima e de minha maior admiração... 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Muito obrigado a 
V. Ex.ª. 

O SR. WALDEMAR PEDROSA: – ... eu não 
poderia desertar o cumprimento do irregugível dever, 
ditado por um ato imperativo de consciência, de vir a 
esta tribuna sustentar aquêle parecer em defesa do 
projeto número 24, de autoria do meu distinto amigo e 
eminente líder, o honrado Senador Ivo d'Aquino. 

Embora a convicção arraigada da minha 
desvalia... 

VÁRIOS SRS. SENADORES: – Não apoiado. 
O SR. WALDEMAR PEDROSA: – ... tentarei 

manter o debate na altura em que o colocaram os 
nobres opositores, conquanto maior a minha tarefa na 
análise dos votos contrários ao meu parecer e na defesa 
do projeto em apreciação. 

Procurarei refutar, primeiramente, por ser a sua 
matéria mais reduzida, o voto do honrado Senador 
Etelvino Lins, para, depois de considerar, por igual, o 
voto do nobre Senador Arthur Santos, enfrentar, 
finalmente, o parecer do eminente Senador Ferreira de 
Souza que abrange, no seu conjunto, e em síntese, tôda 
a argumentação desenvolvida contra o projeto por êsse 
florão da inteligência e da cultura jurídica do União 
Democrática Nacional, constituído por essa triade 
brilhante de intelectuais, que são os nobres Senadores 
Aloysio de Carvalho Ferreira de Souza e Arthur Santos. 

OS SRS. ALOYSIO DE CARVALHO E ARTHUR 
SANTOS: – Muito Obrigado a Vossa Ex.ª. 

O SR. WALDEMAR PEDROSA: – 
O nobre Senador Etelvino Lins argue: 

a) que o projeto envolve  
matéria de competência exclusiva de 
 

cada Câmara Legislativa ou seja matéria de 
regimento interno, fora da órbita, portanto, do 
Congresso Nacional; 

b) que, encerrado o processo eleitoral, com a 
diplomação definitiva dos eleitores, começa a alçada 
do direito parlamentar e daí por diante, na lição de 
Ruy Barbosa, "o juiz dos representantes da Nação, 
nas duas Câmaras, é a Casa do Congresso a que 
cada um dêles pertencer", porque "cada ramo do 
Poder Legsilativo julga soberanamente das 
questões que interessam no mandato, seu exercício, 
sua extinção, voluntária ou acidental". 

O SR. ETELVINO LINS: – V. Ex.ª dá licença 
para um aparte? 

O SR. WALDEMAR PEDROSA: – Pois não; 
com muito prazer. 

O SR. ETELVINO LINS: – V. Ex.ª não vai 
responder a mim, mas a Ruy Barobsa. 

O SR. WALDEMAR PEDROSA: – Ora data 
vênia, ao revés do que se afigura ao nobre opositor, 
não envolve o projeto matéria de regimento interno, 
de competência exclusiva de cada corpo legislativo, 
e quando a ela alude, como no art. 3º, é justamente 
para deixá-la expressamente disciplinada pelo 
Regimento de cada corpo legislativo. 

O projeto contém a proposição de uma  
lei formal, determinando a maneira de tornar  
efetiva a extinção de mandatos legislativos, matéria 
esta puramente de ordem constitucional, porque 
implícita ou explicitamente é definida na própria 
Constituição. 

Para se ver que o projeto não versa matéria de 
competência exclusiva do Regimento Interno, basta 
atentar no parágrafo único do art. 2° que reza: 

"Para êsse fim, o órgão judiciário ou a 
autoridade, que houver cassado o registro do partido 
ou declarado a perda dos direitos políticos dos 
representantes, levará o fato ao conhecimento das 
referidas Mesas, dentro em 48 horas contadas do 
trânsito em julgado da decisão ou da publicação do 
ato, e, quanto aos atos e decisões já existentes, da 
vigência desta lei". 

E' evidente que a matéria disciplinada nessa 
disposição, não cabe em Regimento algum de 
nenhum corpo legislativo. 
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Conforme o ensinamento dos doutores, o 
regimento interno de uma assembléia é o estatuto, 
embora com fôrça de lei, que disciplina sua 
reunião e os seus trabalhos; obriga tão sòmente 
dentro do edifício do próprio corpo legislativo; 
obriga também fora, mas, nos assuntos relativos 
ao cumprimento dos deveres dos seus 
funcionários. Além da sua matéria restrita, em 
qualquer lugar e para qualquer pessoa, em nada 
obriga; não pode impôr os seus dispositivos a 
pessoas estranhas, sendo quando se acham no 
recinto do parlamento. Não pode o regimento 
interno violar direitos fundamentais, nem transpor 
as restrições da lei básica. E' a lição de Paulo de 
Lacerda e Carlos Maximiliano. 

Vê-se, portanto, que a matéria regulada no 
parágrafo único do art. 2º do projeto não cabe no 
regimento interno de nenhum corpo legislativo: 
porque, embora tenha o regimento fôrça de lei, as 
suas determinações só obrigam à assembléia que 
o decreta, uma câmara legislativa, federal, 
estadual ou municipal, incluir em seu regimento 
um dispositivo determinando que o Tribunal 
Superior Eleitoral fica obrigado, a comunicar-lhe a 
cassação de registro de um partido político, ou que 
a uma autoridade corra a obrigação de lhe dar 
ciência da perda de direitos políticos de um dos 
seus representantes! 

O projeto, por conseguinte, à luz de seus 
textos, não versa assunto de ordem puramente 
regimental, mas, ao revés; regula matéria de 
competência do legislativo federal, a exteriorizar-
se em normas conducentes ao cumprimento da 
própria Constituição. 

Não impõe, destarte, nenhuma limitação à 
competência das câmaras estaduais ou 
municipais, no traçarem estas os seus regimentos 
internos. 

Bem ao contrário, o projeto manda respeitá-
la no art. 3º. 

O SR. ETELVINO LINS: – V. Ex.ª me dá 
licença para um aparte? 

O SR. WALDEMAR PEDROSA: – Com 
muito prazer. 

O SR. ETELVINO LINS: – V. Ex.a se refere 
ao parágrafo único do art. 2º? 

O SR. WALDEMAR PEDROSA: – 
Exatamente. 

O SR ETELVINO LINS: – E' o único 
dispositivo que não cabe em Regimento. Nem eu 
disse o contrário. Declarei que tôda a matéria do 
art. 1º e regimental. O projeto reza que o 
 

mandato se extingue, pelo decurso do seu prazo, 
pela morte, pela renúncia expressa e nos demais 
casos das letras d e e. Penso que tôdas estas 
hipóteses ,constituem matéria de regimento-interno, 
e estão previstas, aliás, no projeto de reforma do 
Regimento Interno do Senado, como V. Ex.a sabe 
exceto o da letra e. 

O SR. WALDEMAR PEDROSA: – A nosso 
ver, o ponto nuclear do projeto é, justamente, o 
decorrente da letra e. 

O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – A letra e 
constitui a questão. 

O SR. WALDEMAR PEDROSA: – E eu 
chegarei lá. 

O SR. ETELVINO LINS: – E' precisamente o 
que digo: todos os casos com exceção do previsto 
na letra e, constam da reforma do Regimento Interno 
do Senado. 

O SR. IVO D'AQUINO: – E o projeto não diz 
outra coisa. 

O SR. ETELVINO LINS: – E' matéria, repito, 
de Regimento Interno e de competência de cada 
Casa, de cada Câmara. 

O SR. IVO D'AQUINO: – O projeto podia dar 
outra competência. 

O SR. ETELVINO LINS: – Não podia prever a 
matéria, porque, reafirmo, ela é de Regimento 
Interno. 

O SR. IVO D'AQUINO: – O Congresso 
Nacional pode reger sôbre qualquer assunto. 

O SR. ETELVINO LINS: – Não pode, de 
maneira alguma. Não lhe é lícito avançar até tal 
ponto. Não pode a Câmara interferir na elaboração 
do Regimento interno do Senado, ou vice-versa, nem 
o executivo muito menos participar dessa 
elaboração. 

O SR. WALDEMAR PEDROSA: – Não há 
regimento interno, de qualquer corpo legislativo, 
capaz de comportar disposição obrigando autoridade 
extranha ao Parlamento. 

O SR. ETELVINO LINS: – Não afirme isso, 
nem que o parágrafo único do art. 2º fosse matéria 
regimental. Aliás é o único que não envolve matéria 
de regimento. 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – O nobre orador 
dá licença para um aparte? 

O SR. WALDEMAR PEDROSA: – Com todo o 
prazer. 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Do que se 
trata, é do principio da harmonia dos poderes. Se 
houver determinada medida ou atribuição, pertinente 
ao Legislativo, poderá êle, realmente, pela 
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entrosagem dos poderes do regimento, estabelecê-la 
em seu Regimento. Por que nossas leis internas 
admitem; até pedidos de informação aos diversos 
poderes, inclusive ao Judiciário. Portanto, aí eu não 
veria uma extra-limitação do poder regimental do 
Congresso, mas, apenas, um sistema de 
colaboração entre os poderes Judiciários e 
Legislativo, para a consecução de um fim. 

O SR. WALDEMAR PEDROSA: – Agradeço o 
aparte de V. Exª. 

(Lendo). 
 
Adverte o nobre senador Etelvino Lins, que, 

encerrado o processo eleitoral, com a diplomação 
definitiva dos eleitos, começa a alçada do direito 
parlamentar, e daí .por diante, na lição de Ruy 
Barbosa, o juiz dos representantes da Nação nas 
duas Câmaras, é a Casa do Congresso a que cada . 
um dêles pertencer, porque cada ramo do Poder 
Legislativo julga soberanamente das questões que 
interessam ao mandato, seu exercício, sua extinção, 
voluntária ou acidental". 

Não há dúvida que o poder legislativo, no 
sistema constitucional brasileiro, é soberano no 
apreciar e decidir sôbre o exercício e a extinção 'do 
mandato dos representantes; mas não pode deixar 
de estar circunscrito e limitado ao respeito da Carta 
Magna. 

Não podem os corpos legislativos, na 
estruturação dos seus poderes e normalização de 
suas atribuições privativas, desrespeitar os textos 
expressos e os princípios estabelecidos na 
Constituição Federal. 

Só, portanto, o Congresso Nacional pode 
legislar, como se propõe no § único do art. 2º do 
projeto.... 

O SR ETELVINO LINS: – V. Exª me permite 
um aparte? (Assentimentos do orador) E' o que 
afirmei: respeitadas as restrições da Lei Básica, é 
ampla a faculdade reguladora de cada uma das 
Câmaras. 

O SR. WALDEMAR PEDROSA: – (lendo) : 
Ora, se uma lei normativa dos casos de 

extinção e perda de mandatos legislativos, traça  
a forma da concretização de um dêles, – forma 
 essa que refoge à alçada do regimento internod os 
corpos legislativos, – claro, evidente, insofismável  
é que essa lei não afeta, nem de longe, à  
.soberania dos referidos corpos legislativos 
 

porque, êstes, sejam estaduais ou municipais, não 
têm competência para legislar sôbre o caso 
especializado de que trata o projeto. 

Só, portanto, o Congresso Nacional pode 
legislar, como se propõe § no único do artigo 2° do 
projeto, sôbre a maneira de se declarar extinto o 
mandato dos representantes de partido político que 
tenha tido o seu registro cassado e vedado o seu 
funcionamento, por incidir no § 13 do artigo 141 da 
Constituição da República. 

Assim, pois, o projeto não ofende a soberania 
dos corpos legislativos federais, estaduais ou 
municipais, no determinarem a.forma'de extinção dos 
mandatos dos seus membros, porque acima de tudo 
está a Constituição. 

E' o próprio Carlos Maximiliano, citado pelo 
nobre Senador Etelvino Lins, com a sua autoridade 
indisputável que ensina" que não pode o- Regimento 
interno violar direitos fundamentais nem transpôr as 
restrições da lei básica. Dentro desses limites, é 
ampla, a faculdade reguladora outorgada a cada 
uma das câmaras". 

Não é demais deixar em ressalte a alteração 
operada no chamado processo de verificação de 
poderes face ao sistema político vigente. 

Já não :têr êle, hoje; a extensão que lhe dava 
o § único do artigo 13 da Carta de 24 de fevereiro. O 
processo de apuração de votos e de diplomação de 
candidatos aos corpos legislativos passou à 
competência do Poder Judiciário, cabendo, todavia, 
privativa e soberanamente, à Câmara dos Deputados 
e ao Senado Federal, a verificação dos Poderes dos 
seus membros, nós casos expressos no artigo 48 da 
Constituição de 18 de Setembro. 

O voto do Senador Arthur Santos se desdobra 
em dispersa argumentação contra a 
constitucionalidade do projeto, sob o fundamento de 
que não tem a União competência para, legislar a 
respeito, no que entende com os mandatos 
estaduais e municipais, nem é cabível o assunto em 
lei ordinária; e ainda no tocante ao mandato federal, 
isto porque, no regime federativo que a Constituição 
consagrou, definindo com precisão os poderes 
federais, tanto explícitos como implícitos, deixou-os 
não previstos aos Estados particulares, salva a 
excessão do art. 18. 

E' precisamente, nêsse ponto onde  
colina a divergência entre o nobre  
Senador Arthur Santos e o orador, 
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porque, enquanto êle não vê no projeto senão 
arestas contra os princípios de regime, definidores 
da competência da União e dos Estados ou não 
compreendo a existência de forma republicana 
representativa n oregime federativo em que os 
Estdaos membros possam tolerar a atuação de 
partidos políticos cujo registro tenha sido cassado 
por incidir no § 13 do artigo 141 da Lei Magna, e 
permitam, a mais, que seus representantes 
permaneçam nas sua assembléias legislativas e 
câmaras municipais. 

O SR. AUGUSTO MEIRA: – V. Excelência, 
tem inteira razão, nesse ponto. 

O SR. SALGADO FILHO: – Quando houve as 
eleições, o registro ainda não havia sido cassado. 

O SR. AUGUSTO MEIRA: – O fato era nulo, 
ab initio. 

O SR. SALGADO. FILHO: – Ab initio, não, 
porque o Tribunal Superior Eleitoral mandou que os 
comunistas modificassem seus estatutos, para 
moldá-los às conveniências do momento. 

O SR. AUGUSTO MEIRA: – As leis anteriores 
já vedavam o registro. 

O SR. WALDEMAR PEDROSA: – Depois, o 
Tribunal Superior Eleitoral cassou-o. 

O SR. SALGADO FILHO: – Depois da 
eleição, Logo, não foi ab initio. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – Permita V. .Exa. 
um aparte. Estou ouvindo com tôda a atenção o 
discurso de V. Exª. O nobre colega sabe da minha 
admiração e da minha simpatia por V. Exª. 

O SR. WALDEMAR PEDROSA: – Agradeço 
ao nobre colega. 

O SR ARTHUR SANTOS: – Quero mesmo 
ouvir, até o fim, seu discurso, para depois, sustentar 
meu ponto de vista.. Entretanto, desejo, desde logo, 
fazer uma ressalva. Não contestei que fôsse defeso 
à União legislar sôbre matéria de cassação de 
registro dos partidos contrários ao regime 
democrático e aos direitos assegurados pela 
Constituição, nos termos dos seus dispositivos. O 
Tribunal Eleitoral julgou dentro de sua competência 
específica quando cassou o registro do Partido 
Comunista. Mas isso é uma questão a meu ver, data 
vénia de V. Excelência, completamente diversa da 
matéria referente à cassação dos mandatos dos 
deputados eleitos sob a legenda de um partido que, 
posteriormente à eleição, tenha seu registro 
cassado. Até porque considero – e aí a minha di- 
 

vergência – os deputados como representantes  
de partidos políticos; e só depois de integrados  
no corpo parlamentar, representantes do povo.  
Aí é que está a divergência fundamental entre  
nós. 

O SR. WALDEMAR PEDROSA: – Agradeço o 
esclarecimento prestado pelo nobre Senador Arthur 
Santos. 

O SR. ARTHUR SANTOS – Vou ouvir V. Exª 
com a merecida atenção. 

O SR. WALDEMAR PEDROSA (continuando 
a leitura): – Quando o dispositivo, constitucional 
proíbe' um fato, implicitamente ficam vedados todos 
os meios conducentes a realizar o fato proibido, a 
iludir a disposição imperativa, a iludir a proibição da 
lei. 

O SR. CAMILO MERCIO: – Muito bem. 
O SR. AUGUSTO MEIRA: – Implícita e 

explicitamente. A redação não é só implícita, mas 
também explícita. 

O SR. WALDEMAR PEDROSA: – Muito 
agradeço a contribuição que V. Exª. me traz. 
Considero V. Excelência como um mestre porque, 
lhe conheço o renome em todo o norte do  
Brasil. 

O SR. AUGUSTO MEIRA: – Agradecido a V. 
Exª. 

O SR. MELLO VIANNA: –.Permita V. Exª um 
aparte. E' que, na sentença em que se determina o 
registro, se proibe o funcionamento. Nunca pude 
compreender o funcionamento de um organismo sem 
os demais órgãos competentes. 

O SR. WALDEMAR PEDROSA: – 
Naturalmente, Os representantes são os órgãos do 
partido. 

O SR. MELLO VIANNA: – A sentença não 
proíbe só o registro, Nos regimens constitucionais 
implícitos, admissíveis em todo o mundo civilizado,  
o Congresso tem o direito de legislar completando  
a Constituição para que ela tenha execução  
e finalidade. O funcionamento de um partido  
só se opera através seu eleitorado e pelos  
seus representantes; do contrário é um non  
sensum. Não existe o Partido Comunista; no entanto, 
o nobre Senador Carlos Prestes figura no  
"Diário do Congresso" como representante  
desse partido, o mesmo acontece com  
outros representantes do Partido Comunista,  
Onde o respeito à sentença judiciária?! 
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O SR. AUGUSTO MEIRA: – E onde a 
obediência à Constituição? Ela estabelece a 
soberania nacional. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – Responderei. 
O SR. WALDEMAR PEDROSA: – Agradeço, 

no aparte com que me honrou o eminente Senador 
Mello Vianna, um dos maiores turistas do País, a 
contribuirão que me ofereceu. 

O SR. MELLO VIANNA: – Bondade de V. Exª. 
O SR. WALDEMAR PEDROSA: – E' a 

expressão da verdade. 
O SR. MELLO VIANNA: – V. Exª está com o 

verdadeiro conceito. 
O SR. ARTHUR SANTOS: – Devo dizer ao 

nobre orador que a cassação do registro do partido 
importa em o partido não poder praticar nenhum ato, 
nem ter qualquer atividade política desde a data da 
sentença de cassação do seu registro. Essa decisão 
não pode, porém, ter efeitos retroativos, para 
abranger parlamentares já incorporados no 
Congresso Nacional. 

O SR. MELLO VIANNA: – No entanto êle 
continua com seus representantes no Parlamento. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – Porque não 
representam o partido, mas a Nação brasileira. 

O SR. MELLO VIANNA: – Que representa o 
Senador Carlos Prestes nesta Casa? 

O SR. ARTHUR SANTOS: – Representa 
mesmo que V. Exª: – o povo brasileiro. 

O SR. MELLO VIANNA: – Representava 
partido ! Só o cego da Escritura não vê isso! 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA:  – V. Exª 
acaba de dizer que não pode compreender como um 
organismo funcione sem seus órgãos competentes. 
Chamou a isso de non sensum. Acho que maior non 
sensum é um órgão mudar de organismo, como está 
acontecendo todos os dias. 

O SR. WALDEMAR PEDROSA: – Agradeço 
os apartes dos nobres colegas. 

(Lendo) – O fim para que foi inserto o artigo na 
lei sobreleva a tudo. Não se admite interpretação 
estrita que entrave a realização plena do escopo 
visado pelo texto. Dentro da letra rigorosa da lei 
procure-se o objetivo da norma suprema: atingindo 
êste será perfeita a exegese. 

São normas de construção constitucional  
que se colhem nos ensina- 
 

mentos de Sutherland, Campbell Black e Story. 
A incidência de um partido político no § 13  

do art. 141 da Constituição, proibindo-lhe  
o funcionamento e vedando-lhe a ação, por 
contrários ao regime democrático, tem  
como conseqüência a extinção dos mandatos  
dos representantes que êle elegeu, e cuja forma  
de tornar exequível é objeto do porjeto em  
debate. 

O SR. AUGUSTO MEIRA: – V. Exª dá, licença 
para um aparte? (Assentimento do orador)  
Êste é o característico fundamental que diferencia  
a atual Constituição das Constituições  
anteriores. 

O SR. WALDEMAR PEDROSA: – Muito 
agradecido por mais essa elucidação de V. Exª. 

O SR. ETELVINO LINS: – V. Exª permite um 
aparte? (Assentimento do orador) Se eu estivesse de 
acôrdo com o projeto, iria a tôdas as conseqüências 
e apresentaria emenda no sentido de atingir também 
os membros do Legislativo ou do Executivo, que 
tivessem sido eleitos em virtude de aliança com o 
Partido Comunista. 

O SR. WALDEMAR PEDROSA: – Está na 
disposição de V. Exª oferecer essa emenda. 

O SR. IVO D'AQUINO: – O.. projeto está em 
aberto. 

O SR. CAMILO MERCIO: – V. Exª pode 
apresentar emenda nêsse sentido. 

O SR. MELLO VIANNA: – Por que não a 
apresenta? 

O SR ETELVINO LINS: – Caindo a preliminar 
da inconstitucionalidade do projeto Ivo d'Aquino, 
talvez apresente. 

O SR. MELLO VIANNA: – Sòmente o 
tentando é que V. Exª. saberá se é constitucional. 

O SR. ETELVINO LINS: – Refiro-me à, 
preliminar de inconstitucionalidade do projeto Ivo 
d'Aquino, suscitada pela Comissão de Constituição e 
Jutiça, a qual ainda vai ser votada. 

O SR. WALDEMAR PEDROSA – (lendo): – 
Na sua última parte, o voto do nobre Senador  
Sr. Arthur Santos, refutando as assertivas do  
parecer vencido, concernentes aos partidos  
políticos, insiste em que não são êles que elegem  
os representantes aos cargos legislativos, mas o 
povo, de quem emana todo poder, e em cujo 
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nome êle é exercido, acrescentando que a ficção 
jurídica da representação, velha de séculos, é a da 
soberania resultante da vontade popular. 

E' justamente, essa ansiedade da ficção 
jurídica da representação, "velhas de séculos"; é, 
precisamente, a verdade dêsse dogma de 
construção constitucional que a mantém através do 
tempo, sobrepondo-se à verdade dos fatos e à 
evidência da realidade tangível. 

A seguir, deduzindo a mesma ordem da 
argumentação, se afiança o nobre Senador, Sr. 
Arthur Santos, em que "a carta fundamental não foi 
organizada, nem promulgada pelos representantes 
de partidos políticos, mas pela Nação na sua 
universalidade, em cujo nome os constituintes 
agiram". 

Muito nos merece a autoridade do nobre 
Senador Arthur Santos, mas releve-nos ficarmos 
abroquelados a de Pontes de Miranda, quando 
conceitua: 

"Povo brasileiro", socialogicamente, o "Povo 
brasileiro", no sentido do Preâmbulo da Constituição, 
são coisas insuperponiveis: um consiste  
na totalidade que – constitui o Brasil – povo:  
outro, nos que são politicamente capazes.  
Partindo da pressuposição falsa de que todos  
os brasileiros podiam ter aprendido a ler e  
a escrever, a Constituição implicitamente afirma que 
o eleitorado foi representativo da massa 
populacional; na realidade, não no é, nem no  
foi, nem poderia ser. A Constituição representa a 
parte jurídica – e efetivamente ativa no votar e, em 
virtude do fato de existir tal ordem jurídica, pre-
constitucional, o poder estatal, assente no "povo" 
(sentido sociológico), autoriza a falar-se de "povo", 
que permitiu à Constituinte e à Constituição, e de 
"povo" (sentido restrito, segundo o Preâmbulo) que 
elegeu aquela e – por intermédio dela – fez a 
Constituição. 

(Comentários à Constituição de 1934, vol. 1º, 
pág. 128; Comentários à Constituição de 1946, vol. 
1º, pág. 198-199). 

Também nos Estados Unidos, seguindo o 
testemunho de Story, as suas instituições foram 
fundadas sem o assentimento expresso ou  
implícito da totalidade do povo, e devem a 
 

sua existência e autoridade ao consentimento de 
uma simples maioria de votantes qualificados. 
(Comentários, 1.873, vol. 1º, pág. 228). 

E avança ainda o nobre Senador Arthur 
Santos: "essa é a ficção jurídica da representação 
política." "A outra, isto é, a de poderes expressos, 
limitados, condicionados já era caduca quando a 
revolução francesa a prescreveu". Dessa outra, 
porém, da representação política de poderes 
expressos, limitados, condicionados, dessa não 
cogitou o meu parecer. 

Essa resulta da irrogação que me fizeram do 
precocínio do mandato imperativo. 

Se não fôra a paixão que se apoderou dos 
meus ilustres opositores, eu lhes levaria à conta de 
uma injúria intelectual a assacadilha a mim feita de 
me atribuírem tal excesso de partidarismo a ponto de 
perfilhar semelhante absurdo! 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – V. Exª 
permite um aparte? (Assentimento do orador) – V. 
Exª agora vai desfazer a impressão que o seu 
parecer deixou. Porque o parecer não é apenas 
aquilo que está literalmente, mas o que consta 
doutrinàriamente. E o que se conclui do voto de V. 
Exª é que V. Exª acha que o mandato dos 
comunistas pode ser cassado, porque estamos em 
uma democracia partidária. Com êsse pressuposto 
V. Exª, chega, fatalmente, ao mandato imperativo. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Absolutamente. 
O SR. WALDEMAR PEDROSA: – Não chego 

a êsse ponto. 
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Com a 

devida vênia de V. Exª, a. doutrina do mandato 
imperativo não ampara o partido de que V. Exª é 
brilhante legionário. 

O SR. WALDEMAR PEDROSA: – O 
comunismo não é democracia. Êle escrevia seus 
partidários. A doutrina comunista é inconciliável com 
a doutrina democrática. Embora, pela minha 
educação política, não possa comprender a 
subsistência da democracia sem partidos políticos, 
também não compreendo disciplina partidária que 
não seja consentida, que não tenha por fulcro, os 
próprios princípios democráticos, os programas altos 
do bem público, do progresso da civilização, do 
aperfeiçoamento moral e intelectual do homem. 
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O SR. AUGUSTO MEIRA: – Muito bem. 
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: –Essa não 

é a questão. 
O SR. ETELVINO LINS: – Nêste ponto de 

vista estamos todos de acôrdo. 
O SR. WALDEMAR PEDROSA: – O que 

ressalta, nêsse passo, é a ênfase com que o nobre 
Senador Arthur Santos afirma que essa outra ficção, 
isto é, “a de poderes expressos limitados, 
condicionados, já era caduca quando a revolução 
francesa a proscreveu". 

Nunca me avergaram os ombros as 
responsabilidades de uma catédra de Direito 
Constitucional, mas desde os bancos acadêmicos e 
através de um longo tirocínio profissional de 
advocacia, travei relação estreita, em manunseio 
assíduo, com a maioria dos constitucionalistas 
franceses, antigos e modernos. 

E não os li sòmente com os' olhos do jurista, 
senão também com a observação do investigador 
do idioma, do joalheiro da linguagem, a procura das 
facetas dos diamantes, dos cimélios preciosos da 
pureza da forma, para poder, hoje, perante o 
Senado da República, proclamar a FeIix Moreau, o 
príncipe da prosa, pura e elegante, de tôda a 
literatura constitucional da França. 

Nessas assentadas, surpreendi sempre o 
espírito francês se insurgindo contra a teoria 
constitucional do regime representativo que 
adotaram os autores de suas sucessivas 
constituições. 

Por mais que a doutrina proclamasse que o 
deputado era representante da França inteira, os 
eleitores viram sempre nele o representante da 
circunscrição que o elegeu. E' certo que o mandato 
imperativo desapareceu e o deputado vota como 
entende, podendo até tomar uma atitude 
diametralmente oposta a que dêle esperava o 
partido que o elegeu. 

Mas o sistema representativo, na prática do 
regime francês, alterou–se; o corpo eleitoral ampliou 
as suas atribuições e considerou–se já não um 
simples órgão de designação mas como árbitro 
supremo da política nacional. Elegendo os 
deputados, o eleitorado tinha impressão de que se 
fazia representar por delegados incumbidos de 
traduzir a sua vontade. 

E' o que confirma a observação de Emile 
Giraud (La Crise de Ia Démocratie, 1925, pág. 63). 

E Carré de Malberg aduz que "o corpo 
eleitoral conquistou, sôbre os seus eleitos, 
Influência tão crescente que é ir contra a evidência 
dos fatos pretender que a relação entre eleitos e 
eleitores se limite .a uma simples relação de 
nomeação (Théorie Générale de I'Etat, 1920 volume 
2º, pág. 363). 

Como previa D'Eichthal; essa evolução não 
se realizou sem provocar protestos dos' partidários 
do regime representativo, protestos que Scherer 
levantava em discurso, no Senado, e no qual 
descrevia esta transformação, que êle deplorava 
nas seguinte apóstrofes: 

"Já não se espera do legislador que êle se 
pronuncie com a liberdade do seu próprio conceito e 
conforme as diretrizes que lhe sugira a discussão: 
fazer-no subscrever um programa. Um deputado ou 
um senador já não recebe missão de confiança, 
toma compromissos e têm de prestar contas de sua 
exatidão no cumpri-los. (Souveraineté du Poule et 
Gouvernement, pág. 219). 

Bordeau, no seu recente Cours de Droit 
Constitucionnel, de 1946, página 84, analisando o 
papel do povo no govêrno representativo moderno, 
doutrina que, conquanto a teoria construída pela 
Constituinte, não tenha sido expressamente 
abandonada – como provam, por exemplo, a 
proibição do mandato imperativo e da destituição 
em branco – a prática política moderna tende a dar 
ao corpo de eleitores uma influência determinante 
nas decisões das assembléias representativas. O 
sentido da operação eleitoral .modificou–se de tal 
modo que seria falso afirmar que os eleitores se 
limitam a escolher um candidato que, êles 
incumbem de representá–los. Os eleitores votam 
menos em um homem do que em um partido ou um 
programa, isto é, em uma política. E' que existe em 
a Nação, anteriormente a tôda expressão pela 
Assembléia representativa, uma vontade política de 
um conteudo positivo, determinado, relativamente 
ao sentido que deve. orientar a conduta do 
 govêrno. 

Resulta daí que as atitudes das 
 assembléias devem ser conforme as  
tendências políticas que refletem as 
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Eleições. O corpo dos representantes perde,  
pois, a sua independência, não para cumprir  
decisões, já tomadas pelos eleitores, mas  
porque os votos dêsses já indicam a  
orientação geral, que os representantes  
devem adotar, de acôrdo com os pontos  
essenciais do programa do partido a que estão 
filiados. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Nada 
disso, por ora, desautoriza nossos ponto de vista. 
Veremos mais adiante. 

O SR. WALDEMAR PEDROSA: – A 
representação proporcional, na França, aplicada 
parcialmente pela lei de 12 de julho de 1919, 
relegou, a plano secundário, as pessoas, dando à 
eleição o caráter de adesão a um partido ou a um 
programa. 

Vê, pois, o nobre Senador Arthur Santos que a 
evolução do sufrágio francês, na prática, não 
confirma a enfase de sua afirmativa. 

E timbrando, sempre na mesma forma 
peremptória de afirmações, o nobre Senador  
Arthur Santos, argüindo de inconstitucional o  
projeto, sob alegação de ser o legislador  
federal incompetente pra legislar sôbre extinção ou 
perda de mandato eletivos federais, doutrina 
categòricamente: 

"Nenhuma das nossas constituições, como 
nenhuma das constituições de qualquer país de 
sistema constitucional, rígido, deixa, neste particular, 
a mais ligeira minúcia à consideração do legislador 
ordinário. 

Também a ênfase desta proposição do nobre 
Senador lhe tira a verdade. 

A França, embora tenha tido, em 84 anos, isto 
é, de 1791 a 1875, cêrca de 20 constituições, porque 
teóricas, sem se amoldarem às condições históricas 
da grande república latina, a França sempre teve 
constituições rígidas, porque escritas e com o seu 
processo de reforma cercado de requisitos  
especiais. 

Pois bem: nesta França, de constituição rígida, 
atende o Senado nesta passagem do grande Duguit, 
que o erudito Deputado João Mangabeira chamou de 
um dos maiores constitucionalistas de todos os 
tempos: 

"Pergunta-se se uma lei que cria causa nova 
de inelegibilidade, se deve aplicar aos cidadãos que 
sejam já membros do parlamento no momento  
em que ela entra em execução, por exemplo, se 
 

A lei de 14 de março de 1889, sôbre a 
liquidação judiciária, cujo artigo 21 fere de 
inelegibilidade o visado pela liquidação, seria 
aplicada aos cidadãos já então deputados e que 
durante a legislatura teriam sido alcançados pela 
medida judiciária. 

A resposta afirmativa não sofre dúvida. A 
situação do deputado é uma situação de direito 
objetivo, como a de funcionários, e tôdas as leis 
novas que modificam esta situação, se lhe aplicam". 

(Traité de Droit Constitucionel 1924, vol. 4, 
pág. 184). 

Cito êsse passo, do insígne constitucionalista 
francês, tão sòmente para mostrar como muitas 
vêzes a hiperbole de uma afirmativa, nos faz incorrer 
em êrro. Nunca, para tal doutrina nos utilizarmos, no 
menor adminiculo, em defesa do projeto, e, muito 
menos e jamais, em amparo do parecer vencido. 

Quem quer que se detenha na leitura e na 
análise serena do parecer do nobre Senador Ferreira 
de Souza e dos votos opostos ao projeto, constantes 
do avulso, há de notar, no seu conjunto e nas suas 
minúcias, duas tendências que ressaltam 
impressionantemente tôda a sua argumentação; as 
afirmativas enfáticas, muitas vêzes, sem 
fundamento, é um negativismo absoluto de tudo o 
que se articulou em defesa do projeto. 

Assim, que, tirante o da letra e, que impugna 
sob alegação de inconstitucional, afirma a 
desnecessidade da lei do projeto, por decorrerem 
todos os demais casos de extinção de mandatos 
legislativos, da própria Constituição, como se o 
objetivo da lei, de caráter puramente formal, não 
fôsse justamente traçar o processo de declaração da 
extinção dos mandatos implicitamente definida na 
Constituição. 

Sendo, o eminente relator, membro tão 
renomado da União Democrática Nacional, jurista de 
incontestável valor, e dizendo-se e redizendo-se 
democrata de convicção, – o que me causa 
estranheza é o descaso, é o desprêso, é o 
menospreço que dá aos partidos, em geral, e 
particularmente em face da Constituição. 

Assim, diz o honrado relator que a 
Constituição se refere aos partidos, quase 
incidentemente, em dois passos !art. 40, parágrafo 
único, e 134). 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Não 
apoiado. Duvido que V. Exª negue  
que a Constituição se refere aos par- 
  



– 568 – 
 

tidos incidentemente. Duvido que V. Exª apresente 
prova em contrário. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Está evidente na 
Constituição. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – E' um 
jôgo de palavras. 

O SR. WALDEMAR PEDROSA: – Não é jôgo 
de palavras. Vou responder já, com o 
prosseguimento da leitura, ao aparte de V. Exa. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – V. Exª vai 
demonstrar, apenas, que a Constituição se refere 
aos partidos não incidentemente, ao contrário do que 
disse o Sr. Senador Ferreira de Souza. 

O SR. WALDEMAR PEDROSA: – Vou 
mostrar a V. Exª, dentro de um minuto. 

Ora, Sr. Presidente, essa afirmativa contra a 
evidencia da realidade. 

A Constituição de 1891 nenhum alusão fazia a 
partido; a Constituição de 1934 referia-se 
incidentemente a partidos políticos, no art. 170, nº 9, 
para cominar punição ao funcionário que se valesse 
de sua autoridade em favor de partidos políticos ou 
exercesse pressão partidária sôbre o seu 
subordinado. 

Mas a Constituição de 1946 consagrou o 
partidos políticos... 

O SR. AUGUSTO MEIRA: – E' o ponto capital 
da Constituição. 

O SR. WALDEMAR PEDROSA: – ...não 
sòmente nos dois artigos citados pelo Senador 
Ferreira de Souza, mas, principalmente no 
decantado § 13, do art. 141, fixando e erigindo como 
base do regime democrático a pluralidade dos 
partidos, simultâneamente com a garantia dos 
direitos fundamentais do homem. 

O SR. AUGUSTO MEIRA: – Perfeitamente. 
O SR. WALDEMAR PEDROSA: – Os partidos 

políticos têm, hoje, vida orgânica na Constituição... 
O SR. AUGUSTO MEIRA: – São regras de 

filtração defendendo a democracia. 
O SR. WALDEMAR PEDROSA: – como uma 

das bases do regime democrático. 
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – V. Exª 

permite um aparte? 
O SR. WALDEMAR PEDROSA: – Com todo o 

prazer. 
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Os 

Constituintes de 1946... 

O SR. WALDEMAR PEDROSA: – Chegarei 
lá. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 
...encontraram a vida política assentada  
na existência dos partidos. Daí para chegarmos  
ao que V. Exª quer – a cassação de  
mandatos dos comunistas, porque o Partido 
desapareceu – vai muito longe. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Nós já 
sabemos qual a conclusão. 

O SR. WALDEMAR PEDROSA: – Ainda não 
cheguei a êsse ponto. Irei até o fim. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Os 
Constituintes de 1891 passaram de  
um regime para outro e, naquela  
ocasião não tínhamos, nem na doutrina,  
nem na prática, a organização  
partidária que temos hoje com a Constituição  
de 1946. 

Os países do mundo democrático assentam, 
incontestavelmente, nos partidos. Sôbre isso não há 
dúvida nenhuma. 

O SR. WALDEMAR PEDROSA: – Não 
compreendo democracia sem partidos. Os partidos 
são a vida da democracia, são necessários à 
organização da opinião pública e da civilização, são 
os órgãos de atuação de correntes ponderáveis de 
opinião pública. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Sim. 
Apesar disso V. Exª aplaude a decisão que garrateou 
e extinguiu um partido. 

O SR. WALDEMAR PEDROSA: – Porque ele 
era visceralmente contra a democracia. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Sim. 
O SR. WALDEMAR PEDROSA: – O eminente 

professor Sampaio Dória chega a dizer que "só  
os partidos devem exercer o direito de pleitear 
eleições" (Os Direitos do Homem, 1942 página  
298). 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – E' 
atualmente o nosso regime. E' o regime da Lei 
Eleitoral, que V. Exª aplaudiu e aceitou. 

O SR. ATTILLIO VIVACQUA: – O Senhor 
Sampaio Dória sustenta, entretanto, que  
é constitucional forçar a escolha de um  
candidato, mediante a cão de um partido. Em um  
dos seus artigos publicados no "Jornal do  
Comércio", sustenta S. Exª justamente essa tese, 
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chegando até a servir de fundamento para o 
candidato avulso. 

O SR. WALDEMAR PEDROSA: – Conheço-a 
perfeitamente. Muito agradecido ao aparte de V. Exª. 

Opina o eminente relator que a interpretação 
literal do texto do § 13 do artigo 141 não permite a 
solução dada pelo projeto, pois não é o exercício de 
qualquer mandato de fonte eleitoral, por esta ou 
aquela pessoa, que veda o inciso, mas a 
organização ou o fundamento de qualquer partido 
político ou associação nêle incurso. 

E, para amparar o seu ponto de vista, invoca o 
elemento histórico da Constituição, citando as 
emendas números 1.734, do Deputado Barreto Pinto, 
e 92, do Deputado Negreiros Falcão, oferecidas à 
Assembléia Nacional Constituinte, e igualmente 
desprezadas pelas subcomissões que as 
apreciaram. 

Ora, a orientação que presidiu aos trabalhos 
da grande Comissão Constitucional, ante a alude de 
emendas que enxamearam o projeto da Constituição 
foi a de torná-la, o mais possível, sintética, para 
adotar-se preceitos ou institutos, em suas linhas 
gerais, e basta ver o conteúdo das duas emendas 
em referência, para se deduzir que, à luz daquele 
critério, não poderiam ser incluídas jamais no texto 
da Constituição. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Não 
podiam, sòmente porque a Constituição se refere 
apenas incidentalmente aos partidos. Só por isso. 

O SR. WALDEMAR PEDROSA (lendo): –
"Tenho em mão as duas emendas referidas, e da 
leitura dos seus textos verificará o Senado que 
contém dispositivos e preceitos muito mais amplos e 
diversos daquêle que está inscrito no parágrafo 13 
do artigo 141 da Carta de 18 de setembro. 

Mas, o elemento histórico da lei, em si, como 
fonte do direito, sabe perfeitamente o jurista de polpa 
que é o eminente senador Ferreira de Souza, e êle já 
o disse nêste plenário, é de notória precariedade no 
servir para a investigação e o conhecimento seguro 
da mens legis. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Em 
têrmos. 

O SR. ATTILLIO VIVACQUA: – Neste caso, 
temos que considerar o elemento histórico, não só 
pela sua proximidade à vontade do legislador, mas 
pelo pronunciamento feito através do órgão 
 

autorizado, a vontade da Constituinte. Quando se 
recusou a emenda Bareto Pinto que é, na  
sua essência, a matéria do projeto, a fundamentação 
da recusa, dada pelo ilustre relator, eminente  
jurista, Sr. Benedito Costa Neto, representante 
também do partido majoritário, foi a seguinte: porque 
se o representante contribuir com atos próprios,  
a perda do mandato tem outro fundamento. Se o 
artigo 153, parágrafo 1º nº 2 não contribuir, não  
há razão para que se procure admitir  
a responsabilidade individual. A responsabilidade  
da entidade partidária jamais poderia afetar ou 
acarretar a responsabilidade do membro do partido. 
O artigo 153, parágrafo 1º, nº 2, a que S. Exª se 
refere, é que cogita da imposição de pena ou 
determina a suspensão ou perda dos direitos 
políticos. De modo que não é elemento simples e 
fundamentado. 

O SR. WALDEMAR PEDROSA: – Quero lêr  
a redação da emenda Barreto Pinto que diz: –  
"cessa automàticamente o mandato do deputado  
ou senador eleito por partido que tiver seu  
registro cancelado pelo Tribunal Superior Eleitoral 
por motivo de percepção de ajuda financeira do 
estrangeiro ou pelo exercício de atividade política 
orientada por país ou partido estrangeiro e nocivo 
aos interêsses nacionais e aos princípios 
democráticos". 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – A emenda 
compreende a matéria do projeto. 

O SR. WALDEMAR PEDROSA: – O partido 
político pode receber subvenção do estrangeiro sem 
que seus partidários o saibam. 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Interrompendo 
a notável oração de V. Exª, indago: se, porventura, 
um partido político que receba ajuda estrangeira, não 
está sujeito a uma incidência tão ou mais grave do 
que a estabelecida no parágrafo 13 do artigo  
141? 

O SR. WALDEMAR PEDROSA: – A 
consequência seria a mesma. Isto é, a matéria 
contida na emenda Barreto Pinto compreende, além 
dêste caso, além do conteúdo do projeto nº 24, 
outras matérias que podem determinar também a 
cassação do registro do partido. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – V. Exª  
dá licença para um aparte?  
(Assentimento do  orador) – A emenda Bar- 
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reto Pinto refere-se diretamente aos têrmos da lei de 
14 de maio de 1946, à reforma da lei eleitoral que 
prescreve os casos de cassação de registro. 
incluindo, justamente êsse da percepção de 
subvenção estrangeira. 

O SR. WALDEMAR PEDROSA: – Agradecido 
ao esclarecimento de Vossa Excelência. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Vossa 
Excelência me permite um aparte? (Assentimento do 
orador) – Conto, com a benevolência de Vossa 
Excelência para me responder. Por que foi recusada 
a emenda do deputado Bareto Pinto? V. Exª não o 
disse. 

O SR. WALDEMAR PEDROSA: – O eminente 
Senador Attilio Vivacqua já deu os fundamentos. 

O SR. ATTILLIO VIVACQUA: – Já li os 
fundamentos. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Mas a 
fundamentação da recusa não consta do discurso de 
V. Exª? 

O SR. WALDEMAR PEDROSA: – Não. O 
parecer de recusa consta de duas linhas apenas. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Mas não 
consta do discurso de V. Exª. Então não posso 
referir-me a êle. Pensei que. V. Exª, referindo-se à 
emenda do Sr. Barreto Pinto, dissesse porque a 
emenda foi rejeitada. 

O SR. WALDEMAR PEDROSA: – Li apenas o 
texto da emenda Barreto Pinto constante do  
avulso. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – A 
fundamentação da rejeição interessa-me. A emenda 
foi rejeitada porque, se fôsse aprovada, estariamos 
dentro do mandato imperativo. Agora, o projeto em 
debate não é mais de que a emenda do Sr. Barreto 
Pinto, com, apenas, uma diferença. O que a emenda 
fazia cessar automàticamente, aqui decorre da 
regulamentação constante do projeto. 

O SR. ATTILLIO VIVACQUA: – Não cessou 
automàticamente. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Pela 
emenda do Sr. Barreto Pinto, a cassação é 
automática. Aqui, a cassação depende do voto do 
Partido Social Democrático. (Risos) 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – E' a mesma 
cousa. 

O SR. WALDEMAR PEDROSA: – Sr. 
Presidente, rematando o parecer, o eminente relator 
conclue que o projeto é de ser rejeitado porque 
 

ultrapassa a competência da União, cujos poderes 
estão explícitos na Lei básica e, é da competência 
dos Estados, uma vez que a êstes cabe compor a 
sua organização, os seus poderes, o seu govêrno, 
"respeitados apenas – apenas – “os princípios 
constitucionais da União (artigo 18), declarados no 
artigo 7º, nº VII". 

"Está em foco o regime federativo que a 
Constituição definiu com um certo detalhe", 
esclarece S. Exª, "por evitar os choques entre a 
União e os Estados-membros", e aduz que "a 
matéria é tipicamente das constituições estaduais ou 
das leis ordinárias estaduais". 

Releve-me o nobre relator, – cuja ausência 
lamento neste instante, mas que terá oportunidade 
de refutar, se puder, a minha argumentação – releve-
me o nobre relator a cuja cultura rendo o meu maior 
apreço, mas não posso aceitar a teoria de que os 
Estados na Federação brasileira se organizam, 
jurídica e constitucionalmente, "respeitando apenas 
os princípios constitucionias da União (artigo 18) 
declarados no artigo 7º nº VII". 

Sem pretender, nem ao de leve, molestar S. 
Exª, afigura-se-me essa afirmação uma heresia 
jurídica. 

Não é admissível que possam os Estados se 
organizar constitucionalmente, sem respeitar todos 
os preceitos definidos no capitulo II do título IV da 
Constituição da República. 

Carlos Maximiliano, com a sua autoridade 
indisputável, comentando a Constituição de 1926, 
pergunta: "os princípios constitucionais constantes 
do nº II do artigo 6 são os únicos que os Estados são 
obrigados a estabelecer e a respeitar?" 

E responde: "Não. São os que legitimam a 
intervenção federal ordenada pelo Congresso. Todos 
os princípios exarados, na Parte Geral (Títulos IV), 
da Constituição, devem ser irrefragàvelmente 
observados pelas unidades federativas". 

O SR. AUGUSTO MEIRA: – Há a aplicação 
do § 13 do artigo 141. 

O SR. WALDEMAR PEDROSA: – Chegarei 
lá. 

Quais são os princípios adotados na Parte 
Geral (Título IV) da Constituição, que devem ser 
irregragàvelmente observados pelas unidades 
federativas? Com pequenas diferenças, os mesmos 
inscritos no Título IV capítulo I e II da Constituição 
de 1946, isto é, da "Declaração de Direi- 
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tos" e "Dos Direitos e das Garantias Individuais, em cujo 
artigo 141, § 13 está o cerne da matéria do projeto. (Muito 
bem.). 

O SR. AUGUSTO MEIRA: – Muito bem! 
V. Ex.ª tem absoluta razão. 
O SR. WALDEMAR PEDROSA: – Aqui está o 

cerne da matéria do projeto! E’ matéria constitucional, que 
cumpre zelar à União. (Muito bem). 

Desatar-se-iam os laços da federação e 
desapareceria o regime, se os Estados não observassem 
fielmente êsses princípios basilares da ordem, da 
segurança, da vida, enfim, do Brasil unido e forte. (Muito 
bem). 

O SR. AUGUSTO MEIRA: – V. Ex.ª tem tôda a 
razão. 

O SR. WALDEMAR PEDROSA: – Vê o ilustre 
Relator, cuja ausência continuo a lamentar, que, traçando 
as normas que dita o projeto, e na forma nêle 
estabelecida, está a União interferindo em princípio de 
ordem do regime, por ela estatuído e que lhe cumpre 
resguardar. 

Sr. Presidente: o evolvimento do direito 
constitucional americano se vem pelo processo das 
emendas que são já em número de 21, sendo as dez 
primeiras, de 1789, e sancionadas em 810 dias, e a 
última, proposta em 1932 e sancionada em 286 dias; pelo 
processo da interpretação, que se limita ao exame do 
texto escrito com o fim de tornar clara e entendida 
algumas pasagens que era antes ambígua e incerta, e 
tem constituido principalmente matéria de direito; e pela 
construção, de âmbito mais amplo, de política 
constitucional, e da qual têm surgido as grandes 
controversias políticas e constitucionais da história da 
grande nação amerlcana. 

A construção, diz Woodburn, no seu livro "The 
American Republic and its Governement", pág. 339, 
considera a Constituição como um todo e procura nêsse 
todo, para aplicá-lo o fim provável e o intuito que o orienta, 
determinando os poderes que dela resultam ou nela se 
contêm. Compara uma parte da Constituição com tôdas 
as outras para investigar e chegar a conhecer o que fica 
além das palavras claras do texto. 

Capbell Black, um dos mais reputados 
constitucionalistas americanos, considerando a influência 
do processo de construção, no evolvimento do di- 

reito constitucional americano, formulou êste 
grande apótema. 

"Tudo que fôr necessário para tornar efetiva 
uma disposição constitucional, envolva ela uma 
proibição ou uma restrição, ou uma garantia de 
poder, deve ser julgado implícito e entendido na 
própria disposição" (Handboock of American 
Constitucional Law 1910, pág. 78). 

O SR. MELLO VIANNA: – Apoiado! 
O SR. AUGUSTO MEIRA: – Muito bem! 
O SR. WALDEMAR PEDROSA: – Medite o 

Senado da República no ensinamento que encerra 
êsse axioma da construção constitucional 
americana e colha nêle a inspiração para decretar 
a constitucionalidade do projeto nº 24. 

O SR. AUGUSTO MEIRA: – Muito bem! 
O SR. WALDEMAR PEDROSA: – Sr. 

Presidente, já não é a democracia brasileira uma 
forma de govêrno inerme, imóvel, água estagnada, 
fôrça em letargia, indefesa ante os perigos que 
possam ameaçá-la, nem a Constituição é pálio 
protetor dos que, invocando as liberdades que ela 
assegura e garante, possam destas servir-se para 
destruí-la. 

Sr. Presidente: penso haver cumprido o meu 
dever. Tenho, agora, a consciência tranquila no 
recolhimento intimo que Deus me assiste de não 
tê-la subordinado a nenhum interêsse dêste 
mundo. 

Não será por mim que as neves que possam 
ameaçá-la, nem a Consdescem do oriente 
continuam a assolar as estradas reais do 
pensamento ocidental, e a minar, a solapar, a 
destruir a civilização cristã nas terras benditas, sob 
cujo Deus acendeu o sinal da Santa Cruz (Muito 
bem; muito bem. Palmas. O orador é 
cumprimentado). 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o 
Senador Ivo d’Aquino, segundo orador inscrito. 

O SR. IVO D’AQUINO: – Pronuncia discurso 
que será publicado depois. 

O SR. EUCLYDES VIEIRA (lê o seguinte 
discurso): – Sr. Presidente; ouvi com muito 
interêsse e merecida atenção, todos os oradores 
que discorreram sôbre o assunto. 
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Não pretendo, neste momento de se encerrar a 
discussão, apresentar novos argumentos ou 
robustecer os já conhecidos, a favor ou contra o 
projeto da extinção de mandatos. Quero apenas, em 
poucas palavras, expor as razões do meu voto 
contrário. 

No Senado estarei sempre com a democracia, 
respeitando integralmente a Constituição do País. 

Apreciando sôbre o aspecto político, não, 
encontro no projeto, que visa a cassação dos 
mandatos dos comunistas, do Senado, Câmara 
Federal e Câmaras Estaduais, qualquer vantagem 
para impedir a propaganda da ideologia comunista. 

Os comunistas continuarão, sob outras 
bandeiras partidárias, defendendo as suas ideologias 
nas Câmaras Municipais. 

Com a cassação do registro do Partido 
Comunista, os seus adeptos continuarão respeitando 
os seus chefes procurando alianças com partidos 
diversos. Ainda agora em S. Paulo, devo registrar a 
sua anunciada aliança com outros partidos, para 
apoiar o ilustre lidar da maioria da Câmara dos  
Deputados, como candidato ao cargo de vice-
governador do Estado. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Vossa 
Ex.ª poderia mencionar quais os partidos que 
entraram nessa aliança? 

O SR. EUCLYDES VIEIRA: – Foram os 
partidos: Social Democrático, Trabalhista e o 
Comunista. 

O SR. ISMAR DE GÓES: – Se não existe 
Partido Comunista, como pode ter sido feita a 
aliança? 

O SR. EUCLYDES VIEIRA: – O manifesto está 
assinado por dois conhecidos comunistas. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Foi 
publicado, hoje. 

O SR. EUCLYDES VIEIRA: – Pelo menos é. o 
que a. imprensa diz. 

O SR. ISMAR. DE GÓES: – Só porque a 
imprensa, diz... Mas há Partido Comunista? Não. 
Logo não pode haver acôrdo. 

O SR. EUCLYDES VIEIRA: – O manifesto está 
assinado por dois representantes do Partido Social 
Democrático; dois do Partido Trabalhista, e pelos Srs. 
Caíres de, Brito e Pedro Pomar, do Partido 
Comunista. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 
Justamente. O Deputado estadual Caíres de Brito e o 
Deputado, federal Pedro Pomar, assinam a 
proclamação. 

O SR. EUCLYDES VIEIRA: – Deixo de 
comentar êsse acontecimento que na realidade 
demonstra grande incoerência com os atos 
praticados no passado e conceitos expedidos pelo 
referido candidato e a Comissão Executiva do seu 
partido. Na última sessão, tivemos o prazer de 
ouvir o notável discurso do eminente Senador José 
Américo que, com grande elevação e notoriedade, 
referiu-se ao aspecto político da cassação de 
mandatos. 

O SR. JOSÉ AMERICO: – Muito agradecido 
pelos conceitos de V. Ex.ª. 

O SR. EUCLYDES VIEIRA: – E como V. 
Ex.ª., concluo que sem desrespeito à soberania 
popular, numa legítima aplicação dos dispositivos 
constitucionais, poderá, perder o seu mandado q 
senador ou deputado; desde que exijam a 
cassação, a dignidade do Parlamento e os 
legítimos interêsses nacionais. Nesse caso, 
poderá. o Senado contar com o meu voto, sempre 
obediente aos dispositivos da Constituição,fazendo 
justiça. 

O SR. APOLONIO. SALES: – V .  Ex.ª 
permite um. aparte? Há um caso que é muito 
interessante fritar. E' o de haver inscrito sob a 
legenda do P. S. P., com candidato a prefeito de 
Recife, o Sr. Gregório Bezerra que é comunista. E' 
o partido pelo qual o nobre orador foi eleito e do 
qual recebeu o apôio. 

O. SR. EUCLYDES VIEIRA: – Fui eleito pelo 
Partido Progressista e não pelo Comunista. Tive o 
apôio do eleitorado comunista... 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Mas 
quando o partido era registrado. 

O SR. EUCLYDES VIEIRA: – justamente 
desse eleitorado ao qual hoje se aliam aquêles 
que lançaram. mão desse pretexto, como o 
Senador Georgino Avelino, que assinou um 
recurso dirigido ao Tribunal Eleitoral, para 
conseguir a cassação do meu mandato. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – E hoje 
estendem a mão. 

O SR. EUCLYDES VIEIRA: – Muitos deles 
foram eleitos pelo Partido Comunista, no entanto 
lançaram mão desse argumento por todos os 
modos: em entrevistas, em circulares, enviadas 
pelos membros dó Partido Social Democrático, a 
todos os senadores e deputados, inclusive a todo 
o funcionalismo do Senado da República e da 
Câmara Federal, com o intuito de desmerecer  
a legitimidade da eleição que tive em São Paulo. 
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O SR. BERNARDES FILHO: – Ao tempo em 
que V. Ex.ª foi eleito, por uma coligação, da qual 
fazia parte o Partido Comunista, era possível, 
porquanto este tinha ainda existência legal. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – O Partido de V. 
Ex.ª cedeu a legenda em Pernambuco aos 
comunistas para concorrerem ao pleito. 

O SR. EUCLYDES VIEIRA: – E' possível. Não 
tenho elementos para contestar nem afirmar. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Posso afirmar 
a V. Ex.ª que é verdade. 

O SR. EUCLYDES VIEIRA: – Tenho a 
convicção de que os senadores e deputados, no 
nosso País, quando em outros não sejam, são 
representantes do povo e não sòmente de seus 
partidos, dos partidos pelos quais foram registrados 
como candidatos a eleições. Menos da metade do 
eleitorado brasileiro não pertence a qualquer partido. 
Os eleitores do País, em sua maioria, sem exclusão 
de intelectuais, votam em candidatos de sua 
preferência, sem observação da legenda, quando na 
legenda do candidato preferido, não encontram 
elementos julgados máus, que possam ser 
beneficiados indiretamente com voto dado naquêle 
candidato. Deixam mesmo de considerar as 
legendas, resultando muitas vezes a eleição de 
candidatos que nãol hes merecem a preferência ou 
apôio. 

As legendas dificultam o voto dos eleitores que 
não são partidários e obrigados a votar. 

De início, entendi que a lei de extinção é 
inconstitucional, e hoje, com os luminosos pareceres 
da douta Comissão de Constituição e Justiça do 
Senado, aqui por maioria, decidiu pela 
inconstitucionalidade da lei, de extinção de 
mandatos, não tenho dúvida afirmando essa 
verdade. 

Ainda em plenário ouvimos esclarecedores 
pareceres de jurisconsultos e nas considerações 
sempre acertadas de eminentes e nobres senadores, 
que, com incontestável competência jurídica, 
sustentaram suas doutrinas. 

E' certo que, em direito, sempre há margem 
para interpretações diversas com doutrinas diversas, 
tôdas sempre muito respeitáveis. (Muito.bem) Não 
ficam desmerecidos os que são vencidos na 
discussão. (Muito bem, muito bem, palmas). 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Sr. 
Presidente, ouvi sempre com aten- 
 

ção todos os debates que se realizaram nesta Casa, 
em tôrno da proposição nº 24. Antes de  
proferir algumas palavras que concatenei para 
justificar o meu voto, quero me dirigir, por um 
instante, ao ilustre Senador José Américo que, em 
aparte ao Senador Ivo d'Aquino – se bem ouvi – 
disse que em país algum mandatos de deputados 
foram cassados. 

O SR. JOSÉ AMERICO: –  Mandatos  
de comunistas não me constam tenham sido 
cassados. 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Há poucos 
dias, nesta Casa, foi lido, sem contestação, um 
telegrama da Bulgária:.. 

O SR. JOSÉ AMERICO: – V. Ex.ª me perdôe, 
mas não continue, porque está equivocado. Foram 
os comunistas que cassaram mandatos de 
representantes democráticos. (Riso) 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Está bem. 
Aceito o pedido de V. Exª. para não continuar... 

O SR. JOSÉ AMERICO: – Desejo que não 
perca as suas palavras. 

O SR. FRANCISCO GALLOTTi: – ...mas 
declaro a V. Exª. que aceito, como argumento 
favorável à minha atitude, o que acabou de dizer. 

O SR. JOSÉ AMERICO: – Então, quer V. Ex.ª 
seguir o exemplo dos comunistas? Eu não sigo. 
(Riso) 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Não 
pretendo, em absoluto, seguir o exemplo dos 
comunistas daquele país porque não sei o que  
lá se passou; sei apenas o que se passa em nossa 
Pátria. 

Sr. Presidente, sou favorável à proposição, 
porque não compreendo mandato vivo com 
mandante morto, porque no sistema eleitoral 
consagrado pela Constituição – o membro de 
qualquer poder legislativo (federal, estadual ou 
municipal) é, antes de tudo, e acima de tudo, o 
representante do seu próprio partido, como o é do 
povo, portanto, de um partido que esteja registrado, 
organizado, e em funcionamento, nos têrmos 
autorizados pela Constituição, e cujo programa ou 
ação contrarie o regime democrático, baseado na 
pluralidade dos partidos e na garantia dos direitos 
fundamentais. 

Sou favorável à proposição porque cada 
senador ou deputado só é representante do povo 
como mandatário de uma fração do povo, da massa 

 



– 574 – 
 
eleitoral que, na soma com as outras frações 
partidárias, resulta no corpo eleitoral, admitido à 
representação nas assembléias legislativas federais, 
estaduais e municipais. 

Sou favorável à proposição em causa, porque, 
extinto um partido; cancelado seu registro, proibido, 
assim, o seu funcionamento, resultarão burlados o § 
13 do art. 141 da Constituição e o aresto judiciário 
decretatório da extinção do partido, cancelador do 
seu registro, vetativo do seu funcionamento, se se 
admitir que permaneçam mandatários – de um 
mandante morto – nos corpos legislativos! 

Sou favorável à proposição em causa, porque 
feriria o bom senso, mesmo o mais reduzido, e 
atentaria contra o decôro e a dignidade do corpo 
legislativo – fosse elemento integrante do mesmo – 
quem, dentro dêle, fôsse titular de um mandato 
conferido por um mandante civilmente morto por 
indignidade, por atentador ao regime democrático – 
cujas linhas cardiais são a pluralidade partidária e a 
garantia dos direitos fundamentais do homem! 

Sou favorável à proposição, porque só um 
cego mental ou um analfabeto pode ignorar que o 
comunismo é a negação da democracia e dos 
direitos fundamentais do homem; é a negação do 
que há de bom, de belo, de elevado e digno na 
personalidade humana! 

Sou favorável à proposição porque não admito 
o negador de Deus e dos sentimentos com que Deus 
elevou o homem, feito à sua semelhança. – numa 
Assembléia destinada a ditar normas de vida para 
um povo que acredita em Deus! (Muito bem). 

Sou favorável à proposição porque sou 
brasileiro e não sirvo à Russia, nem a qualquer outro 
país. 

Sou favorável à proposição, Sr. Presidente, 
porque sou cristão. 

O SR. JOSÉ AMERICO: – V. Ex.ª é contra 
o.comunismo ateu, aliás expressão muito usada. 

SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Todo 
comunista é ateu. 

O SR. JOSÉ AMÉRICO: – E' justamente o 
que estou dizendo. 

SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Sr. 
Presidente, sou favorável à proposição em causa, 
porque sou homem, não só dotado de um corpo, 
como de uma alma, o que não rime permite 
 

aceitar ou suportar qualquer escravidão! 
Porque o comunismo – e disto quem tiver 

dúvida que levante a mão – dissolve e destrói a 
própria pátria! Sou favorável à proposição porque, 
assim votando, tenho a felicidade de conjugar, em 
um ato, a minha disciplina partidária com os meus 
sentimentos pessoais, ficando fiel ao Brasil e às 
muitas dezenas de milhares de eleitores que me 
elegeram. No meu Estado, na minha Santa Catarina, 
graças aos Céus, nem um só comunista conseguiu 
eleger-se, quer para as Câmaras federais quer para 
a Assembléia Estadual! 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – V. Ex.ª 
permite um aparte? 

SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Com muito 
prazer. 

O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os 
timpanos): – Advirto aos Srs. Senadores que está 
terminada a hora da sessão. 

O SR. IVO D'AQUINO (pela ordem): – Sr. 
Presidente, em virtude de haver terminado a hora da 
sessão e de acôrdo com o Regimento, peço a V. Ex.ª 
consulte a Casa se concede a prorrogação dos 
trabalhos por uma hora. 

O SR. PRESIDENTE: – O Sr. Senador Ivo 
d'Aquino pede a prorrogação da sessão por uma 
hora. 

O SR. SALGADO FILHO (pela ordem): – Sr. 
Presidente, V. Ex.ª esclareceu que estava esgotada 
a hora da sessão. Pergunto: podemos prorrogar 
sessão cuja hora esteja extinta, visto como o 
Regimento manda que se requeira a prorrogação 
antes da extinção dêsse tempo? 

O SR. PRESIDENTE: – O Regimento é muito 
claro. Determina que, antes de ser anunciada a 
ordem do dia para a sessão seguinte, qualquer 
senador pode pedir que se prorrogue a sessão, 
indicando o tempo da prorrogação. Ainda não  
foi anunciada a ordem do dia para a sessão de 
amanhã. 

O SR. SALGADO FILHO: – A decisão de V. 
Ex.ª é soberana. 

O SR. PRESIDENTE: – O Regimento é que é 
soberano. 

O SR. SALGADO FILHO: – Entretanto, penso 
que depois de esgotado o tempo da sessão não é 
possível pedir-se prorrogação. Em todo o 
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caso, V. Ex.ª decidiu e eu acato a decisão. 

O SR. PRESIDENTE: – Os Srs. Senadores 
que aprovam o requerimento de prorrogação dos 
trabalhos queiram permanecer sentados. (Pausa). 

Está aprovado. 
Continua com a palavra o Senador Francisco 

Gallotti. 
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Permita o 

nobre orador que dê o aparte há pouco solicitado. 
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Já o tinha 

concedido com muito prazer. 
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – O  

partido a que V. Ex.ª pertence em Santa Catarina é 
contra o comunismo ateu. São Paulo não é tanto 
assim. 

O SR. JOSÉ AMERICO: – São Paulo é um 
tanto mais tolerante. (Riso). 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – E' a 
primeira vez que se debate questão, do comunismo 
ateu. Vejo no comunismo todo o ateismo dissolvente, 
vivo e forte. 

(Continuando a leitura) – Sou favorável à 
proposição porque assim sou levado, mais uma vez, 
a dar o sinal de alerta contra os inimigos – os piores 
inimigos da nossa Pátria – aqueles que, esquecidos 
da terra em que nasceram e das tradições mais 
sagradas, se puseram ao serviço uma doutrina 
exótica, corrosiva e destruidora, para fazerem 
desaparecer do mapa a Terra de Santa Cruz – como 
Nação Livre – com seus filhos livres! 

Tenhamos, pois, coragem. Defendamo-nos – 
porque – si um dia vencido cidos – nós, democratas 
– não teremos cassados os nossos mandatos – não 
teremos cassada a nossa liberdade – mas cassadas 
teremos as nossa próprias vidas – o que está 
provado, visto e sentido – cada dia e em tôda a 
parte!, Vejamos – acima de tudo – o Brasil – o seu 
Povo – o seu Passado – a sua Fé – a sua Grandeza 
e a sua Liberdade! (Muito bem; muito bem. Palmas). 

O SR. SALGADO FILHO (*): – Sr. Presidente, 
o assunto está esgotado. A sua feição constitucional 
e o seu aspecto político foram abordados, de um e 
de outro lado, pelos diversos oradores, que fizeram 
brilhante e variada dissertação sôbre a matéria. 
 
_________________ 
(*) Não foi revisto pelo orador. 

Por isso, não vou tomar muito tempo ao Senado 
na explicação do meu voto. 

De início devo no referir à maneira por que o meu 
nobre amigo e ilustre Senador por Santa Catarina, 
senhor Francisco Gallotti, acabou de considerar o 
projeto, explicando porque votou favoràvelmente. Essa 
explicação obriga-me a dizer duas palavras. Porque, em 
verdade, não estamos aqui numa posição de apóio ao 
Partido Comunista. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – E' claro. 
Somos contrários. 

O SR. SALGADO FILHO: – Não entramos na 
apreciação sôbre se o comunismo é ou não nefasto à 
Pátria; se lhe traz ou não benefícios. O que nos 
preocupa é a tese constitucional (muito bem) de saber 
se êsses mandatos, como decorrência da cassação do 
registro do Partido Comunista, devem ser igualmente 
cassados ou extintos. 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – V. Ex.ª me dá 
licença para um esclarecimento? (assentimento do 
orador) – As considerações feitas na justificação do meu 
voto, implicam em aceitar a constitucionalidade do 
projeto. Senão a minha atitude seria inexplicável. 

O SR. EUCLYDES VIEIRA: – Certamente, não 
quiz admitir que, nós outros, que votamos contra o 
projeto não temos os mesmos sentimentos religiosos 
porque também sou católico. 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Além do 
argumento da constitucionalidade, usei, de outros para 
mostrar onde nos poderão levar os comunistas, se não 
tomarmos providências em tempo. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Vossa 
Excelência teria que renunciar ao partido a que pertence. 

O SR. SALGADO FILHO: – Se estivesse em 
apreciação. Sr. Presidente, o Partido Comunista, talvez 
eu votasse com o meu nobre colega e amigo 
representante de Santa Catarina. Mas não é êsse o 
objetivo da discussão. Mas é sôbre isso que vamos 
votar. 

Como S. Ex.ª, sou católico e radicalmente 
contrário ao Partido Comunista. Com êle nunca admiti 
entendimento algum, mesmo no tempo em que os 
comunistas eram festejados, eram solicitados, eram 
endeusados, criando-se-lhes um ambiente de 
beneméritos da Pátria, até a concessão de uma anistia 
ampla, sem levar em conta os crimes conexos, comuns, 
por mais revoltantes, que tivessem sido. 
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Já tive oportunidade de declarar, nesta Casa, 
que nunca andamos parêlhos. No Rio Grande do 
Sul, por ocasião das eleições de 19 de janeiro, 
defrontei o Partido Comunista. O nobre Senador 
Carlos Prestes chegou a abanlançar-se do Rio de 
Janeiro, para ir combater a minha candidatura em 
meu Estado, acusando-me de representante do 
imperialismo estrangeiro. Lá, em praça pública, 
defendi o meu passado e enfrentei os comunistas, 
dirigidos pelo seu chefe. 

Portanto não me move nenhuma questão 
sentimental ou afetiva, e, tão pouco, menosprêzo a 
êsse partido. O que me traz à tribuna e determina o 
meu voto é o espírito de justiça que me caracteriza, 
já revelado por ocasião do julgamento do Senador 
Carlos Prestes, no Supremo Tribunal Militar, no 
momento em que todos queriam incriminá-lo, 
esmagá-lo, destruí-lo. Fui favorável a S. Ex.ª, se não 
inteiramente, pelo menos, na feição benígna que 
resultou da atenuante do bom comportamento 
anterior à execução do seu crime. 

Hoje – bem como naquêle instante perante a 
magistratura – coloco-me dentro dos mesmos 
princípios de justiça, defendendo o que, a meu ver, é 
um direito. 

Como advogado, Sr. Presidente, nunca tive 
interpretações sibilinas; sempre estudei a lei, clara e 
corajosamente. 

Vejo, na Constituição, que todo poder emerge 
do povo. Se assim é, não poderia ela preceituar que 
o poder vem dos partidos. Dentro da lei 
constitucional, considero os representantes  
do Poder Legislativo e os que exercem mandatos 
populares no Executivo, como, por exemplo, o 
presidente e o vice-presidente da República, como 
delegados do povo brasileiro, cujos mandatos, – meu 
ilustre e prezado colega – subsistem ao 
desaparecimento dos partidos, porque lhes é dado 
pelo povo. 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – V. Ex.ª 
permite um pedido de esclarecimento? 
(Assentimento do orador) Essa história de que o 
povo... 

O SR. SALGADO FILHO: – Não é história: é 
Constituição (Riso). 

O SR. JOSÉ AMERICO: – E' a Constituição 
que diz que todo o poder emana do povo. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Não é 
ficção jurídica; é a realidade. 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Essa história 
de que o povo é que indica os candidatos que vão 
disputar as eleições, bem saeb V. Ex.ª, não representa a 
realidade. Os grupos políticos, que chefiam os partidos, 
é que os indicam, sem que o povo tome parte direta 
nessa escolha. 

O SR. SALGADO FILHO: – Quem indica o 
candidato pode ser êsse grupo, mas quem os elege é o 
povo. Pouco importa, à expressão do voto popular, o 
mandato promana, não da influência dos partidos, que 
indicam os candidatos, mas do voto dos eleitores, que 
têm liberdade para elegê-los. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Se a eleição 
antecedesse à inscrição, não era necessária a eleição. 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Tenhamos a 
coragem de dizer as coisas como elas são! 

O SR. SALGADO FILHO: – Sr. Presidente, leio, 
ainda, na Constituição, a garantia da função até o 
término da legislatura. Não podem os legisladores ter os 
mandatos cassados, senão pelos motivos que a própria 
Carta Magna enumera. Como criarmos outros não 
indicados por ela? 

O § 13 do art. 141 não se aplica ao caso atual. 
 
(Lendo): 
 
"E' vedada a organização, o registro ou 

funcionamento de qualquer partido político..." 
 
Como provou o ilustre líder, em sua brilhante 

oração... 
O SR. IVO. D'AQUINO: – Muito obrigado a 

V.Ex.ª. 
O SR. SALGADO FILHO: – ...nenhum destes 

casos está incluído no dispositivo, porque não se trata da 
organização nem do registro de partido político. 

 
(Continuando a leitura): 
 
"...ou funcionamento de qualquer partido político 

ou associação, cujo programa ou ação contrarie o 
regime, democrático, baseado na pluralidade dos 
partidos e na garantia dos direitos fundamentais do 
homem". 

 
Ora, Sr Presidente, êsse dispositivo  

constitucional refere-se aos partidos. E, quando se lhe 
quíz acrescentar um dispositivo, segundo o qual  
negado ou cassado o registro de partido 
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os eleitos por êle teriam os seus mandatos 
extintos, a emenda naquele sentido foi rejeitada 
pela Assembléia constituinte. 

Consequentemente, o motivo da cassação 
do registro do partido, não pode servir de base à 
extinção dos mandatos, como se pretende na lei 
ordinária, contra a Constituição. 

Além disso, há uma disposição do nosso 
estatuto básico, de acôrdo com a qual – "a lei não 
prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico 
perfeito e a coisa julgada". 

Sr. Presidente, quando êsses mandatários 
do povo foram eleitos, o Partido Comunista 
estava registrado. Acresce que os mesmos 
motivos, hoje articulados contra o Partido 
Comunista, existiam naquela época. O partido 
teve, até, a lealdade de submeter seu programa 
completo ao Tribunal Superior Eleitoral, dando 
ensêjo a que êste mandasse cancelar o que 
pareceu inconveniente aos julgadores. Em virtude 
do cumprimento dessa exigência, emanada 
daquela egrégia Côrte, é que foi registrado o 
Partido Comunista. 

Registrado o partido, realizadas as eleições 
e eleitos os candidatos por êle indicados e 
registrados, será possível, agora, uma vez 
cassado o registro do. partido – registro que 
produziu todos os seus efeitos, jurídicos – atingir, 
em virtude de lei ordinária, com efeito 
positivamente retroativo, mandatos cujo direito se 
incorporou aos mandatários e contra os quais não 
se podem articular senão as causas enumeradas 
taxativamente na Constituição Federal? 

Evidentemente não. 
Tôda lei, que elaborarmos, extinguindo os 

mandatos, será clara e flagrantemente retroativa, 
que vai ferir direitos adquiridos por êsses 
mtndatários, direitos, que lhes foram outorgados 
pelo povo, de cujos poderes emergem os 
mandatos. 

A lei poderá regular situações futuras, e, 
em tal finalidade, não lhe negaria meu voto. 

Mas, votar, hoje, uma lei destinada a cassar 
mandatos, outorgados por efeito e na vigência de 
um registro legal, que tornou um partido legal, 
parece-me, não só aberrante dos princípios 
jurídicos, como flagrantemente inconstitucional. 

Eis as razões pelas quais venho, perante o 
Senado, negar meu voto ao projeto. 

Além de inconstitucional, tenho a impressão de 
que é inconveniente, E o é porque vai determinar o que 
já se está observando – a infiltração dos comunistas nos 
outros partidos democráticos, que não poderão ter um 
freio para contê-los. E, dentro das legendas 
democráticas, os adeptos do credo vermelho irão fazer a 
sua propaganda destruidora do próprio regime 
democrático. 

O SR. JOSÉ AMERICO: – V. Ex.ª dá licença para 
um aparte? 

O SR. SALGADO FILHO: – Com todo o prazer. 
O SR. JOSÉ AMERICO: – E' a própria 

Constituição que os leva a assim proceder, porque os 
obriga a votar. 

O SR. SALGADO FILHO: – Evidentemente. V. 
Ex.ª diz muito bem. Êles têm o dever de votar. E como 
irão proceder, se não têm reconhecido o seu partido, 
para exercer, não um direito, mas um dever, que lhes 
impõe a Constituição? 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – V. Ex.ª 
permite um aparte? (Assentimento do orador). Se, de 
acôrdo com o pensamento do honrado lider da maioria, 
o voto partidário, êle têm de entrar nos partidos para 
votar em candidatos de partidos. Nem ao menos podem 
ficar como livres atiradores, para votar nos seus 
correligionários. 

O SR. SALGADO FILHO: – E os comunistas vão 
ser eleitos pelos partidos democráticos. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Já foram 
eleitos. 

O SR. SALGADO FILHO: – Não me quero referir 
aos que já foram eleitos, pois poder-me-iam atribuir um 
certo espírito partidário na análise das eleições, para as 
quais concorreram decisivamente os membros do 
Partido Comunista, e o próprio partido. 

Para sermos lógicos, deveriamos cassar o 
mandato a todos os governadores, que foram eleitos 
pelo voto dos comunistas. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Ou, pelo 
menos, fazer uma operação aritmética de subtração dos 
votos comunistas, para ver com que votos, então, 
ficavam êsses representantes. 

O SR. SALGADO FILHO: – Isso demonstra, Sr. 
Presidente, o absurdo, a que se chegaria, levando 
avante o projeto. E não é possível discutir-se na feitura 
de uma lei. 

O Sr. Carlos Saboya: – V. Ex.ª  
há de convir que essa diseminação  
pelos demais partidos nada tem a ver com 
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a cassação e sim com a extinção. 

O SR. JOSÉ AMÉRICO: – V. Ex.ª está 
conosco. Está confirmando a tése do nobre 
Senador. 

O SR. CARLOS SABOYA: – Estou 
esclarecendo. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – E' uma 
contribuição excelente. 

O SR. SALGADO FILHO: – Logo, Sr. 
Presidente, na palavra do meu ilustre colega pelo 
Ceará, longe de fazermos uma legislação benéfica 
à salvação nacional, como quer o ilustre Senador 
por Santa Catarina, vamos enterrar a Democracia 
permitindo essa infiltração perniciosa e sem poder 
haver o expurgo,que a Constituição parece querer 
estabelecer nos casos futuros. 

Ora, Sr, Presidente, os membros de um 
partido, registrado nos têrmos de uma lei anterior à 
Constituição, que concorre às eleições para se 
formar a Constituinte, podem agora, nesta 
passagem, depois de haverem exercido o direito 
sagrado da feitura da Lei básica nacional, ter os 
seus mandatos cassados como perniciosos à 
democracia, quando êles votarem essa 
Constituição? . 

O SR. JOSÉ AMERICO: – Então, que 
confiança poderemos ter na Constituição e nas leis? 

O SR: SALGADO FILHO: – V. Ex.ª diz muito 
bem. Que confiança poderemos ter nas leis e na 
Constituição, principalmente quando emergirem do 
voto dos comunistas, que hoje procuramos execrar? 

Não, Sr. Presidente, regulemos jurídica e, 
constitucionalmente os casos futuros, mas não 
façamos retroagir os efeitos legais quando já 
produziram todo o efeito jurídico e quando já estão 
incorporados os direitos a esses mandatários do 
povo. 

Evidentemente, Sr. Presidente, assim não é 
possível. E é por isso que nego meu voto ao 
projeto, não obstante seja eu anticomunista e 
pertencer ao Partido Trabalhista Brasileiro, que não 
se confunde com comunista por quem, conforme já 
tive oportunidade de dizer, nesta Casa, as práticas 
comunistas são, não só atentatórias aos direitos do 
homem, como escravisam o trabalho. E 
escravisando-o, tiram a personalidade ao 
trabalhador e o transformam numa coisa, condição 
esta da qual quisemos tirá-lo nessa Legislação 
Trabalhista que aí está e que é o orgulho da 
Revolução de 1930. 

Não poderia, Sr. Presidente, como membro do 
Partido Trabalhista Brasileiro, apoiar o Partido 
Comunista porque, como já disse no Senado, seria 
trair o meu próprio mandato de representante dos 
trabalhadores. Em sã consciência, não posso, 
porém, cassar o mandato daqueles que foram eleitos 
por um partido legitimamente registrado e que, só 
agora, se verificou sua inconveniência, quando 
quase todos se socorreram dêsse partido, na 
oportunidade em que se candidataram. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Estão se 
socorrendo ainda, e cada vez mais. 

O SR. SALGADO FILHO: – Ludibriando a 
opinião pública. 

O SR. FERNANDES TAVORA: – Declaro 
mais uma vez ainda que o Ceará, absolutamente, 
não se aproveitou de nenhum voto comunista. 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – O Partido 
Social Democrático, de Santa Catarina, também os 
repeliu em todo o sentido. 

O SR. SALGADO FILHO: – Vamos admitir, 
Sr. Presidente, que foram repelidos em todos os 
Estados do Brasil, mas aproveitaram-se dos votos 
deles. E, hoje, querer repelir êsses votos sem repelir 
os mandatos para os quais concorreram êsses votos, 
não há coerência. 

Assim pois, Sr. Presidente, diante da Lei 
básica, diante da minha fé católica, diante do 
princípio jurídico, sou levado a dar meu voto contra 
essa proposição, atentatória da referida Constituição, 
e atentatória das conveniências brasileiras. 

E mais que isso, Sr. Presidente pela indução 
de que os comunistas usam de simulação para 
poderem viver sob o regime de uma Constituição, 
sou obrigado a votar contra o projeto. (Muito bem; 
muito bem. Palmas). 

O SR. PRESIDENTE: – Se mais nenhum 
Senador deseja usar da palavra encerrarei a 
discussão. (Pausa). 

Está encerrada. 
Em votação. 
O SR. ERNESTO DORNELES (*)  

(para encaminhar a votação): – Senhor 
Presidente, não pretendia, nem pretendo  
discutir o projeto. Apenas venho declarar  
que voto contra a cassação dos mandatos. E se 
assim o faço é porque estou sinceramente 
 
_________________ 
(*) Não foi revisto pelo orador. 
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convencido de que a medida proposta – que teve 
parecer contrário da Comissão de Constituição e 
Justiça – não é o meio mais eficiente, quer para 
combater o comunismo, quer para o prestígio da 
Constituição de 18 de setembro, quer ainda para o 
regime por ela instituído no País. (Muito bem; muito 
bem. Palmas). 

O SR. CAMILO MERCIO (*) (para 
encaminhar a votação): – Sr. Presidente, é 
conhecida a minha opinião sôbre a matéria  
ora em votação. Já tive ocasião de dizer, em 
discurso anterior, que prestigiarei a democracia 
contra todos os seus inimigos, pertençam êles a que 
partido possam pertencer, na órbita totalitária. Foi 
sempre o rumo e a diretiva da minha atuação. (Muito 
bem). 

Não discuto a constitucionalidade do projeto, 
tese brilhantemente debatida pela Comissão de 
Constituição e Justiça, e também nêste plenário 
pelos nobres senadores que me antecederam na 
tribuna. E se não a discuto é porque entendo que, se 
prejudicados houver, com sua conversão em lei, 
saberão êles bater às portas do Supremo Tribunal 
Federal, que, sôbre o aspecto dará a decisão final. 
(Muito bem). 

Encarando a feição política do caso, entendo 
que devamos dar cabal execução ao disposto no § 
3º, artigo 141 da Constituição, para que não 
permaneça aquele dispositivo como letra morta, e 
mais, para que não venha o regime a ser corroído no 
seus órgãos pelos seus inimigos declarados. (Muito 
bem.) Também não admito que o totalitarismo da 
esquerda ou da direita que, em derredor do poder é 
sempre ameaça permanente de ditadura, possa usar 
e abusar dos órgãos da democracia para anunciar 
sua dissolução. (Muito bem). 

Ninguém mais se ilude com o comunismo não 
obstante a multiplicidade seus disfarces. Já não é 
aquela doutrina que pregava a ditadura apenas como 
provisória, unicamente para plastar o adversário 
vencido e que passada que fôsse essa cirurgia de 
emergência, sempre, um dia, desaparecesse por 
desnecessário, como excresciência inútil. Não! Hoje, 
o que existe na Rússia é um hiperbolismo do Estado 
(muito bem), pela absorção da sociedade e do povo 
pelas instituições. E' também a substituição  
dos patrões do antigo regime, que ao menos  
sofriam certo contrôle, por um patrão 
 
_________________ 
(*) Não foi revisto pelo orador. 

senhor absoluto e sem qualquer contrôle, e que é o 
Estado. 

SR. ERNESTO DORNELES: – V. Excelência, 
dá licença para um aparte? (assentimento do orador) 
– Justamente porque o comunismo não é hoje, uma 
mística, mas uma realidade na Rússia Soviética, é 
que entendo que não pode ser mais uma bandeira 
de reivindicações para um povo esclarecido. Por 
isso, penso que não podemos ter medo do 
julgamento do povo brasileiro. 

O SR. CAMILO MERCIO: – Agradeço o aparte 
do nobre representante do Rio Grande do Sul, mas 
declaro que voto pelo projeto, de acôrdo com o meu 
passado político, com as minhas convicções e com a 
minha consciência, porque desejo a democracia 
completamente ao abrigo dessas infecções, para que 
possa fazer um povo feliz, num clima de liberdade. 
(Muito bem; muito bem. Palmas). 

O SR. BERNARDES FILHO (*) (para 
encaminhar a votação): – Senhor Presidente, 
Senador pelo Estado de Minas Gerais, onde a 
ideologia extremista não encontra terreno fértil à sua 
propagação e onde o respeito à lei e o amor às 
instituições constituem uma tradição do seu povo, 
sinto-me no dever de apresentar as razões do meu 
voto, contrário ao projeto Ivo d'Aquino, ainda que 
isso aparente contraste com a minha atitude nesta 
Casa, de combate desassombrado ao comunismo. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Não há 
contraste, mas coerência. 

O SR. BERNARDES FILHO: – Muito obrigado 
a V. Ex.ª. 

A história, Sr. Presidente, e as lições 
recebidas da experiência, revelam-nos que as 
democracias precisam armar-se, aparelhar-se para 
sua defesa contra aqueles que, dizendo-se 
democratas, visam apenas acobertar-se sob as 
franquias do regime a fim de ferí-lo de morte, no 
momento oportuno. 

E' da técnica dos comunistas sustentar e 
defender os postulados democráticos, enquanto não 
são govêrnos, para, logo que possam, impor o seu 
regime, que é o da negação completa de todos os 
direitos do homem. 

O SR. FERNANDES TAVORA: – E nisso está 
o grande perigo do comunismo. 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Basta, êsse 
argumento de V. Ex.ª. 
 
_________________ 
(*) Não foi revisto pelo orador. 
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O SR. BERNARDES FILHO: – Estou de pleno 
acôrdo com o nobre Senador Fernandes Tavora. 
Entendo, apenas, que o caminho a seguir não é êste; 
tem que ser outro. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Talvez V. 
Ex.ª consiga convencer o honrado Senador Gallotti. 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – 
Absolutamente. 

O SR. BERNARDES FILHO: – Eu chegarei ao 
ponto desejado pelo nobre Senador Francisco 
Gallotti. 

O SR. ETELVINO LINS: – O ilustre Senador 
Francisco Gallotti cassaria o mandato dos 
comunistas até mesmo por simples portaria. 

O SR. BERNARDES FILHO: – Isso é com S. 
Ex.ª e não comigo. 

E' o que se vê, Sr. Presidente, nos países em 
que o Partido Comunista haja conquistado o 
govêrno, seja pela fôrça, seja pela colaboração com 
outros partidos democráticos. Está na sua técnica 
esconder seus verdadeiros propósitos, até o 
momento em que nada mais temam da resistência 
eficiente das fôrças democráticas organizadas. 

O SR. FERNANDES TAVORA: – V. Ex.ª tem 
tôda a razão. 

O SR. BERNARDES FILHO: – Quando 
govêrno, Sr. Presidente, aí, então, a exemplo do que 
ocorreu nos países satélites da Rússia; o seu 
primeiro objetivo é apoderar-se dos postos-chaves, 
dos ministérios a que estejam, sobretudo, sujeitos a 
magistratura, as classes armadas e a polícia. 

E' por aí que iniciam a infiltração o o expurgo, 
para transformar essas fôrças vivas da nacionalidade 
em instrumento de seus crimes. 

Referi-me, Sr. Presidente, a êsses fatos, para 
reforçar a necessidade imperiosa que tem a 
democracia, de aparelhar-se de leis preventivas e 
repressivas contra a atividade comunista no País. 

No que respeita ao projeto Ivo d'Aquino, não 
pretendo entrar no debate do seu, aspecto jurídico e 
constitucional, porque nada mais há a acrescentar ao 
que já foi dito.Trata-se de matéria esgotada. 

Quanto ao seu mérito, é fora de dúvida, Sr. 
Presidente, que os parlamentares comunistas não 
fizeram ainda nenhuma declaração pela qual 
renegassem sua filiação à organização internacional 
do partido. 

O SR. ISMAR DE GÓES: – Fizeram cousa 
muito mais grave. Haja visto a declaração do Sr. 
Carlos Prestes. 

O SR. BERNARDES FILHO: – Chegarei onde 
V. Ex.ª, quer. A declaração que conheço é do 
Senador Carlos Prestes, e não foi subscrita pelos 
demais parlamentares comunistas. 

O SR. ISMAR DE GÓES: – Ainda há pouco, 
manifestaram sua índole, votando contra a moção de 
aplausos ao Executivo pelo rompimento de relações 
com a Rússia. 

O SR. BERNARDES FILHO: – Chegarei onde 
V. Ex.ª, me quer levar. 

E' verdade que a atitude dos parlamentares 
comunistas quando do rompimento das relações 
diplomáticas do Brasil com a Rússia, importou em 
demonstração de solidariedade aos soviets e num 
voto contra o nosso País. 

O. SR. FERNANDES TAVORA: – Exata 
mente. 

O SR. ISMAR DE GÓES: – Não é bastante? 
O SR; ARTHUR SANTOS: – Para rasgar a 

Constituição, não! 
O SR. BERNARDES FILHO: – E' mais do que 

suficiente para lhes cassarmos os mandatos, mas 
não pelo projeto Ivo d'Aquino. 

Há outros meios para isso. Assim, 
chegaremos à impossibilidade de aplicar, em relação 
aos parlamentares comunistas, o art. 48, da 
Constituição, porque, infelizmente, o Senado e a 
Câmara – o Poder Legislativo Federal – não 
poderiam estabelecer disciplina uniforme para todo o 
País 

A mim me parece, portanto, que o meio 
razoável e legal seria emendarmos a Constituição. 

O SR. FERNANDES TAVORA: – De pleno 
acôrdo com V. Ex.ª. 

O SR. BERNARDES FILHO: – Não acredito 
na eficiência e utilidade de nenhuma lei ordinária 
para combate ao comunismo, dentro da Constituição 
em vigor. 

Viemos de uma longa noite de poder 
discricionário, cuja implantação só foi possível por 
uma propaganda fria e calculada de desmoralização 
do regime e do Parlamento. A nossa grande fôrça 
moral nos dias de hoje, está em não oferecermos 
novamente motivos para suspeitas. A meu ver,  
o que nos impõe é a integral obediência à 
Constituição; precisamos, sobretudo, como acentuou 
aqui o meu brilhante colega e amigo, Senador Arthur 
Santos... 

O SR. ARTHUR SANTOS: – Obrigado a V. 
Ex.ª. 
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O SR. BERNARDES FILHO: – ...incutir no 
espírito público o amor e o respeito à Constituição e 
às instituições. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem; Muito 
bem. Palmas). 

O SR. VICTORINO FREIRE (*) (para 
encaminhar a votação): – Sr. Presidente, os  
que nesta Casa ouviram o longo voto proferido 
contra o projeto Ivo d'Aquino por um representante 
do meu Estado, não suponham que nas águas 
seguidas por S. Ex.ª, navegam o Estado do 
Maranhão. 

Num corpo eleitoral, constituído de 146.000 
eleitores, o Partido Comunista conquistou 700 votos. 
E se o representante maranhense não interpretou o 
sentir do seu partido, muito menos poderia 
interpretar a vontade do povo maranhense e de seu 
eleitorado. 

Sr. Presidente, não reconheço autoridade no 
Partido Comunista para alçar-se contra o projeto de 
cassação de mandatos, porque o manifesto do 1º 
Congresso da Terceira Internacional, reunido em 
Moscou, em 1919 ao proletariado do mundo inteiro 
divulgado sob o título de "Plataforma comunista", 
afirmava: 

... "A democracia burguesa e o parlamento, 
pela divisão de poderes em legislativo e executivo, e 
pela ausência de direito de cassação de mandatos, 
acabam por separar as massas do Estado. Pelo 
contrário, o sistema dos Soviets, com o seu direito de 
cassação de mandatos, pela reunião de poder 
legislativo e executivo e, consequentemente; pela 
aptidão dos soviets para constituir coletividade de 
trabalho, liga as massas aos órgãos de 
administração. Êste laço é, além disso, firmado no 
fato de que no sistema dos soviets as eleições não 
se fazem segundo as divisões territoriais artificiais, 
mas coincidem com as unidades locais da 
produção". 

Êstes extratos foram feitos na tradução 
espanhola oficial, realizada por Torralva Beci, às 
páginas 228 e seguintes do livro "Carlos Marx y la 
Internacional" editado em Madrid, em 1923, com 
prefácio de Cezar Gonzalez. 

Sr. Presidente, acresce ainda  
que os mandatos foram dados a repre- 
 
__________________ 
(*) Não foi revisto pelo orador. 

sentantes do Partido Comunista, com base nos 
estatutos aprovados pelo Tribunal Eleitoral. No entanto, 
e por isso, foram condenadosp ela Justiça Eleitoral. 

Nestas condições, Sr. Presidente, eu e meu 
colega de representação federal, o eminente Senador 
José Neiva, cujos sentimentos interpreto, apoiaremos, 
com nosso voto, o projeto Ivo d'Aquino. Porque se nós, 
democratas, não nos unirmos para defender o regime, 
não esperamos que os comunistas venham fazê-lo. 
(Muito bem; muito bem, Palmas). 

O SR. FERNANDES TAVORA (*) (para 
encaminhar a votação) (lê o seguinte discurso): – 
Sr. Presidente, costumo, em casos de interêsse 
nacional, formular meu voto escrito, para que fiquem 
registradas nos Anais do Congresso as razões que o 
ditaram e bem expressas as diretrizes do meu 
pensamento. 

Parece-me haver no caso em aprêço, três 
aspectos a considerar: o jurídico, o político e o 
patriótico. 

O primeiro, sem dúvida, da maior importância, foi 
assás debatido nesta Casa, onde, além dos juristas 
que honram e enaltecem com o seu saber e 
experiência, foram lidos pareceres dos nossos maiores 
jurisconsultos, defendendo ou combatendo o projeto do 
ilustre Senador Ivo d'Aquino. 

Apesar da exuberância de argumentação e, 
talvez mesmo por causa dela, minha inópia jurídica, 
aturdida pela ação poderosa de dialéticas contrárias, 
não logrou firmar um juízo seguro sôbre a 
constitucionalidade ou inconstitucionalidade do projeto 
ora em votação. 

E esta minha hesitação é natural, tratando-se de 
um homem não versado em letras jurídicas. Entretanto, 
sempre me pareceu fundamental – saber se o mandato 
dos congressistas é dependente dos partidos sob cuja 
legenda foram às urnas, ou do povo que os elegeu. 

Em outros palavras, se são simples 
representantes dos partidos, ou representantes da 
Nação. 

Reconheço que o "mandato imperativo" é, hoje, 
um anacronismo, e não tenho dúvidas de que os 
parlamentares democráticos são representantes da 
Nação e não de partidos. 

Infelizmente, não me seria lícito aplicar o mesmo 
reciocínio em relação aos representantes comunistas, 
 
__________________ 
(*) Não foi revisto pelo orador. 
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pois, segundo as instruções aprovadas pela Terceira 
Internacional, "o deputado comunista é responsável, 
não perante a massa anônima que o elegeu, mas 
perante o Partido Comunista, legal ou ilegal". Se êle 
é apenas um simples representante do Partido 
Comunista, como afirma e ordena, sem apêlo nem 
agravo, a mais alta autoridade política diretora do 
partido, claro é que o respectivo mandato deve 
desaparecer com a cassação do registro de sua 
agremiação política, à qual está indissolúvelmente 
ligado. 

Quanto ao aspecto político, êsse é apenas 
para mim de menor importância, porque não seria, 
por si só, capaz de modificar o meu voto, em sentido 
contrário ao que me ditassem a dignidade e a 
consciência. 

Resta encarar o aspecto patriótico. 
Antes de expressar meu voto sôbre qualquer 

projeto de lei, meu primeiro cuidado é indagar se êle 
consulta ou não os interêsses do País. 

No projeto Ivo d'Aquino, quaisquer que sejam 
as falhas nêle apontadas, uma coisa me parece 
certa: visa os interêsses do Brasil. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Muito bem. 
O SR. FERNANDES TAVORA: – Primeiro, 

porque o Partido Comunista, obedecendo à 
orientação de um país estrangeiro de regime 
totalitário e materialista, representa, ipso fato, um 
verdadeiro quisto no organismo político nacional... 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Muito bem. 
O SR. FERNANDES TAVORA: – ...que vive 

sob regime democrático, e professa, na sua quase 
totalidade a religião cristã. 

O SR. GEORGINO AVELINO: – Muito bem. 
O SR. FERNANDES TAVORA: – Segundo, 

porque a permanência dos representantes 
comunistas nos legislativos federal e estaduais; 
importa em constante perigo para as instituições 
democráticas, que êles procuram, clara ou 
subrepticiamente, combate. 

Terceiro, porque permitindo a infiltração de tais 
elementos em nossos parlamentos, lhes 
forneceriamos os melhores ensejos para solaparem 
o regime democrático, o que seria a ruina e 
degradação do Brasil. 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Muito bem. 
O SR. FERNANDES TAVORA: –  

E nem se pensa que haja em minhas 
 

palavras qualquer laivo de reacionarismo, pois 
sempre lutei e continuarei a lutar pelas idéias liberais 
e democráticas. 

Confesso que sinto grande pesar concorrendo 
com o meu voto para o afastamento de 
congressistas, que foram, como nós, eleitos pelo 
povo, em pleitos livres. 

Mas, o que acima ficou exposto, explica e 
justifica suficientemente o meu modo de agir, sendo 
desnecessarias maiores argumentações. 

Trata-se de um caso em que estão 
empenhados os destinos do Brasil, e eu quero, 
durante a vida inteira, me tenho batido pela liberdade 
humana e pelo exato cumprimento da lei, vejo-me 
agora obrigado a decidir entre aquilo que pode ser 
uma decorrência desta e o imperativo do meu 
patriotismo, que me ordena defender o meu País. 

Entre o fato da interpretação teórica de uma 
disposição legal que sofre contestação, e o caso 
concreto da defesa do Brasil, não posso vacilar: –  
Pro Pátria, contra legem (Muito bem; muito bem). 

O SR. JOSÉ AMERICO: – O aparte que 
desejava dar a V. Ex.ª é o seguinte: Reconhecemos 
que senadores e deputados são representantes do 
povo e não dos partidos. Por isso V. Ex.ª pensa estar 
representando o do Ceará, muito dado à religião. 

O SR. FERNANDES TAVORA: – 
Perfeitamente. Agradeço o aparte de V. Ex.ª. 

Sr. Presidente, era o que tinha a dizer. (Muito 
bem; muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Não tendo havido 
prejudicial sôbre a constitucionalidade do projeto, vai 
ser o mesmo votado artigo por artigo. 

O SR. IVO D'AQUINO (pela ordem): –  
Sr. Presidente, o projeto vai ser submetido a  
duas discussões. Pelo Regimento, esta, é a  
primeira. Haverá segunda. Por êsse motivo, 
requereria a V. Ex.ª consultasse a Casa se  
tendo-se a obrigatoriedade de votação, em globo, na 
primeira discussão, mantem-se a obrigatoriedade de 
votação de artigo por artigo, para a segunda 
discussão. 

O SR. PRESIDENTE: – O art. 138 do 
Regimento determina que a votação seja feita  
artigo por artigo, salvo se o Senado, a  
requerimento verbal de qualquer senador,  
resolva o contrário. Vou submeter à votação o 
requerimento do Senador Ivo d'Aquino. 
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Os Srs. Senadores que aprovam a votação do 
projeto nº 24, em globo, queiram permanecer 
sentados. (Pausa). 

Esta aprovada. 
O SR. BERNARDES FILHO (pela ordem): – 

S. Presidente, sugeria a V. Ex.ª procedesse à 
votação por bancada. 

O SR. PRESIDENTE: – O Regimento não 
cogita dêsse processo. 

O SR. IVO D'AQUINO (pela ordem): – Penso 
que a votação por bancada não pode ser feita, salvo 
se o Senador Bernardes Filho se refere à votação 
nominal. 

O SR. BERNARDES FILHO: – Não me refiro 
à votação nominal, mas por filas de bancadas. 

O SR. IVO D'AQUINO: – V. Ex.ª pede votação 
por bancada e representação? 

O SR. BERNARDES FILHO: – Desejaria que 
V. Ex.ª informasse como se faz o processo de 
verificação de votação. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Pela contagem dos 
senadores. 

O SR. BERNARDES FILHO: – Então será 
pela contagem. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Desde que V. Ex.ª 
explique o que pretende, apoiarei o seu 
requerimento. 

O SR. BERNARDES FILHO: – V. Ex.ª talvez 
queira dizer que só posso pedir seja posto em 
execução êsse processo, depois de feita a votação 
simbólica. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Desde que V. Ex.ª 
explicou o que pretende, estou de acôrdo com o seu 
requerimento. 

O SR. PRESIDENTE: – O Regimento 
determina, no art. 172 que a votação simbólica se 
praticará da seguinte forma: Ficarão sentados os 
senadores que aprovam, levantando-se os de 
opinião contrária. 

O SR. BERNARDES FILHO (pela ordem): – 
Sr. Presidente, V. Excelência tem razão: Não  
me era desconhecido o dispositivo regimental 
Entretanto, por interpretação extensiva e fundado 
no Regimento, V. Excelência há pouco permitiu 
que o orador ocupasse a tribuna durante a 
discussão, sem exceder o espaço de duas horas.  
V. Ex.ª interpretou – e fê-lo muito acertadamente  
– que o orador podia permanecer na tribuna  
durante duas horas para poupar-lhe o in 
 

cômodo de sentar-se e tornar a levantar-se para 
solicitar a palavra. No caso, dar-se-ia o seguinte: V. 
Excelência submeteria o projeto à votação simbólica, 
e o pedido de verificação teria de ser feito pela 
contagem. Por isso, propus que se fizesse a 
contagem logo de uma vez, para que não 
tivéssemos o incômodo de nos levantar 
seguidamente. Meu requerimento era nesse sentido. 

O SR. PRESIDENTE: – Queria pedir um 
esclarecimento ao nobre Senador: é, que entende S. 
Ex.ª, por "bancada"? 

O SR. BERNARDES FILHO: – Digo, por fila 
de bancada, como se fossemos fazer a verificação 
de votação ao envês de uma votação simbólica. E' o 
processo de verificação de votação. Apenas pensei 
em antecipar êsse trabalho. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO (pela 
ordem): – A contagem por bancada é típica na 
verificação de votação. 

O SR. PRESIDENTE: – Deixa, então, de ser 
simbólica. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – A 
verificação se faz depois de realizada a votação 
simbólica, e no caso de haver dúvida sôbre o 
resultado anunciado pela Mesa. 

Pela proposta do meu prezadíssimo amigo, Sr. 
Senador Arthur Bernardes, vamos reunir as duas 
fases numa só. Aí é que tenho as minhas dúvidas de 
como se possa processar à verificação simbólica por 
bancada. 

O SR. PRESIDENTE: – Far-se-ia a verificação 
de votação depois. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – V. Ex.ª, 
Sr. Presidente, naturalmente, teria que pedir, em 
cada bancada, que se levantassem aquêles que 
votassem num sentido, ficando sentados os que 
votassem no outro. Mas pergunto: a Mesa contaria, 
imediatamente, os votos pró e os contra, e em cada 
bancada? 

O SR. PRESIDENTE: – Poderia ser assim. 
Não haveria nenhum inconveniente. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Então a 
Mesa deve, desde logo, por a trabalhar os 
escrutinadores, pois não vamos, realmente, proceder 
a uma votação simbólica e sim, à contagem de 
votos. 

E' essa a minha divergência com relação  
à resposta do Sr. Senador Arthur Bernardes. A Mesa 
não tem, pelo Regimento ou pela praxe, manei- 
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ra de colher votos por bancada sem ser contado, 
desde logo, os votos pró e contra. O que o 
Regimento determina, porém, quando estabelece a 
votação simbólica, é que ela se faça num momento 
só, abrangendo todo o plenário, a fim de, talvez, 
evitar sugestões; ou conhecidos, das primeiras 
bancas. 

Vejo, na primeira bancada, naquela que  
vai ser convidada em primeiro lugar a votar, o  
meu presado amigo e honrado Senador Ivo 
d'Aquino, líder do Partido Social Democrático. 
Perguntaria, por isso, a V. Ex.ª Sr. Presidente, se 
estaríamos, por êsse processo – cuja finalidade 
compreendo e aprovo – estaríamos realizando, 
verdadeiramente, ou simplesmente, uma contagem 
de votos. 

Parece-me que, no caso, os dois  
processos colidem. Deveríamos, portanto fazer o  
que determina o Regimento, isto é, a votação 
simbólica de todo o plenário num só momento, 
levantando-se aquêles que votaram contra,  
ficando sentados os que votaram a favor e vice-
versa. 

O SR. PRESIDENTE: – V. Ex.ª está  
com a razão: o Regimento não permite outra 
interpretação. A votação simbólica se procede 
ficando sentados os senadores que votam a favor e 
levantando-se os que votam contra. Não me parece 
que seja possível outra interpretação, porque o 
Regimento é expresso ao se referir à votação 
simbólica. 

O SR. BERNARDES FILHO: – Eu  
queria evitar Sr. Presidente a perda de tempo  
(Riso). 

O SR. PRESIDENTE: – Não tive o prazer de 
ouvir a ponderação de V. Ex.ª. 

O SR. BERNARDES FILHO: – Declarei que 
queria evitar perdêssemos tempo. 

O SR. IVO D'AQUINO (pela ordem): – Sr. 
Presidente, está a esgotar-se o tempo da 
prorrogação e temos que proceder à votação. Peço, 
portanto, a V. Ex.ª consulte à Casa se concorda em 
que seja prorrogada, mais uma vez a sessão por 
meia hora. 

O SR. PRESIDENTE: – Nos têrmos do art. 
176, do Regimento Interno a votação não se 
interrompe senão por falta de número legal. Assim, 
estando iniciada, deve terminar tanto mais quanto o 
Sr. Senador Ivo d'Aquino acaba de requerer a prorro- 
 

gação dos trabalhos pelo tempo necessário àquele fim. 
Os senhores que concordam com o 

requerimento, queiram permanecer sentados. 
(Pausa). 

Está aprovado. 
A votação proceder-se-á de conformidade com 

o Regimento. 
Peço aos senhores senadores que aprovam o 

projeto o obséquio de conservarem-se sentados 
levantando-se os que o rejeitam (Pausa). 

Está aprovado o seguinte 
 

PROJETO 
 

Nº 24 – 1947 
 
Art. 1º Extingue-se o mandato dos membros 

dos corpos Legislativos da União dos Estados, do 
Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, 
eleitos ou não sob legenda partidárias: 

a) pelo decurso do seu prazo; 
b) pela morte; 
c) pela renúncia expressa;  
d) pela sua perda, nos casos dos parágrafos 

1º e 2º do art. 48, da Constituição Federal; 
e) pela cassação do registro do respectivo 

partido, quando incidir no 13 do art. 141 da 
Constituição Federal; 

f) pela perda dos direitos políticos. 
Art. 2º Nos casos das letras e, do artigo 1º, as 

Mesas dos Corpos Legislativos, a que pertencerem 
os representantes, declararão extintos os mandatos. 

Parágrafo único. Para êsse fim o órgão 
judiciário ou a autoridade que houver cassado o 
registro do partido ou declarado a perda dos direitos 
políticos dos representantes, levará o fato, ao 
conhecimento das referidas Mesas, dentro em 48 
horas, contadas no trânsito em julgado da decisão ou 
da publicação do ato, e, quanto aos atos e decisões 
já existentes, da vigência desta lei. 

Art. 3º Nos outros casos do mesmo art. 1º a 
declaração será feita nos têrmos do Regimento de 
cada Corpo Legislativo. 

Art. 4º Esta lei entrará em vigor na data da sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO (pela 
ordem): – Requeiro verificação da votação: 

O SR. PRESIDENTE: – Vai-se proceder à 
verificação solicitada pelo nobre Senador. 
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Queiram levantar-se os senhores que votaram 

contra o projeto. (Pausa). 
Votaram contra, 19 Srs. Senadores. 
Queiram sentar-se os Srs. Senadores que 

votaram contra, levantando-se os que votaram a 
favor. 

Votaram a favor do projeto 35 Srs. Senadores. 
O projeto está aprovado. 
Esgotada a prorrogação, vou encerrar a 

sessão, designando para a de amanhã a seguinte: 
 

ORDEM DO DIA 
 
Discussão única da proposição número 127, 

de 1947, que aprova o registro sob reserva, pelo 
Tribunal de Contas, sôbre o pagamento de Cr$ 
342.946,20 por "exercícios findos" a Serviços 
Hollerith S. A. (Com parecer favorável nº 362, da 
Comissão de Finanças). 

Discussão única da proposição número 144, de 
1947, que autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo 
Ministério, das Relações Exteriores, o crédito 
suplementar de Cr$ 3.000.000,00 à verba que 
específica. (Com pareceres favoráveis ns. 360 e 361, 
das Comissões de Relações Exteriores e de Finanças). 

Discussão única da proposição número 159, 
de 1947, que autoriza a abertura ao Ministério das 
Relações Exteriores do Crédito suplementar de 
 

Cr$ 65.000,00 à verba para aluguéis ou 
arrendamentos de imóveis (com pareceres ns. 356 e 
357), das Comissões de Relações Exteriores e de 
Finanças, favoráveis). 

Discussão única da proposição número 97, de 
1947, que autoriza a abertura do crédito especial de 
Cr$ 6.787,00 para atender o pagamento de 
gratificação de magistério. (Com parecer favorável, 
nº 70, da Comissão de Finanças). 

Discussão única do requerimento nº 164,  
de 1947, solicitando inserção nos Anais do Senado, 
do discurso proferido pelo Sr. Presidente da 
República, ao receber a manifestação popular de 
solidariedade pelo rompimento das relações 
diplomáticas com a União das Repúblicas Socialistas 
dos Soviets. 

Discussão única da proposição número 142, 
de 1947, que restabelece o direito de graduação 
para os oficiais das Fôrças Armadas quando atingido 
o nº 1 dos respectivos quadros e assegura a 
passagem para a reserva ou reforma, no posto 
superior, aos que entram na proposta de promoção 
por merecimento e tenham mais de 30 anos de 
serviço. (Com pareceres favoráveis ns. 365 e 366 
das Comissões de Fôrças Armadas e de 
Constituição e Justiça). 

Levanta-se a sessão às 19 horas e 15 
minutos. 

 



153ª SESSÃO, EM 28 DE OUTUBRO DE 1947 
 

PRESIDÊNCIA DO SR. NEREU RAMOS, PRESIDENTE 
 
Às 14 horas comparecem os Senhores Senadores: 
Azevedo Ribeiro. 
Waldemar Pedrosa. 
Augusto Meira. 
José Neiva. 
Joaquim Pires. 
Ribeiro Gonçalves. 
Plinio Pompeu. 
Fernandes Tavora. 
Georgino Avelino. 
Vergniaud Wanderley. 
José Americo. 
Novaes Filho. 
Etelvino Lins. 
Apolonio Sales. 
Cícero de Vasconcelos. 
Góes Monteiro. 
Pinto Aleixo. 
Aloysio de Carvalho. 
Pereira Moacyr. 
Henrique de Novaes. 
Santos Neves. 
Alfredo Neves. 
Pereira Pinto. 
Sá Tinoco. 
Hamilton Nogueira. 
Andrade Ramos. 
Mello Vianna. 
Levindo Coelho. 
Bernardes Filho. 
Euclydes Vieira. 
Dario Cardoso. 
João Villasbôas. 
Vespasiano Martins. 
Flávio Guimarães. 
Arthur Santos. 
Ivo d'Aquino. 
Francisco Gallotti. 
Lucio Correia. 
Ernesto Dornelles. 
Salgado Filho. 
Camilo Mercio. 
Synval Coutinho. 
Adalberto Ribeiro (43). 
O SR. PRESIDENTE: – Acham-se presentes 

43 Srs. Senadores. Havendo número legal, está 
aberta a sessão. Vai-se proceder à leitura da ata. 

O Sr. 4º Secretario (servindo de 2º), procede à 
leitura da ata da sessão anterior, que, posta em 
discussão, é sem debate aprovada. 

O Sr. 1º Secretario lê o seguinte 
 

EXPEDIENTE 
 
Mensagens do Sr. Presidente da República: 
Nº 125, de 1947, devolvendo autógrafos da 

proposição nº 96, de 1947, já sancionada, que 
autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da 
Agricultura, o crédito especial de Cr$ 3.000.000,00 
para desapropriações de terras na Baixada 
Fluminense. – Ao arquivo. 

– Nº 126, idem da proposição número 189, de 
1947, que declara, para fins do § 2º do art. 28 da 
Constituição, os Municípios que constituem bases ou 
portos militares de excepcional importância para a 
defesa externa do país. – Ao arquivo. 

– Nº 127, idem da proposição número 105, de 
1947, que concede isenção de direitos para material 
importado pelo Conselho Nacional de Geografia e 
Instituto de Aposentadoria e Pensões dos 
Comerciários. – Ao arquivo. 

– Nº 128, idem da proposição número 104, de 
1947, que concede isenção de direitos para quadros 
que figuraram na Exposição Canadense de Pintura 
Contemporânea. – Ao arquivo. 

– Nº 129, idem da proposição número 110, de 
1947, que autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo 
Conselho Nacional do Petróleo o crédito especial de 
Cr$ 25.000.000,00 para a criação da Refinaria 
Nacional do Petróleo S.A. – Ao arquivo. 

Oficio: 
– Do Sr. Ministro da Justiça,  

agradecendo a comunicação de haver sido 
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enviada à sanção a Proposição nº 106, de 1947, que 
autoriza a abertura, por aquêle Ministério, do crédito 
especial de Cr$ 180.000,00 para ocorrer a despesas 
com a instalação de 6 gabinetes de juizes de direito 
e 4 cartórios criminais. – Inteirado. 

Telegrama: 
– De Orlando Sousa e outros, carteiros da 

Diretoria Regional dos Correios e Telégrafos da 
Bahia, solicitando aumento de vencimentos. – 
Inteirado.  

O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do 
expediente. 

O SR. SALGADO FILHO (*): – Nas 
efemérides dos funcionários públicos nacionais, Sr. 
Presidente, o 28 de outubro representa data magna, 
de vez que escolhido para comemorar o "Dia do 
Funcionário Público". 

Os esforçados trabalhadores que movimentam 
a máquina do Estado merecem nossa reverência e 
homenagem. 

Nos postos da administração por onde passei, 
tive oportunidade de testemunhar a dedicação e a 
boa vontade do funcionalismo público, para o qual se 
voltam as nossas atenções nêste dia. 

Nossa satisfação ainda é maior ao sabermos 
que será inaugurado, oficialmente, seu hospital, cuja 
finalidade é dar agasalho aos auxiliares do Estado, 
até agora desprovidos de qualquer estabelecimento 
médico onde pudessem, econômicamente, tratar da 
sua saúde. 

O nosso estabelecimento foi ideado pelo 
Govêrno provisório que, pelo Decreto nº 24.217, de 
1934, o instituiu dando-lhe o nome de Hospital dos 
Funcionários Públicos. 

A iniciativa foi, a princípio, combatida, por lhe 
haverem destinado a cota da taxa de desempregados, 
arrecadada também do funcionalismo público. A receita 
atingiu a cêrca de um milhão de cruzeiros, empregado 
na instalação do referido hospital. 

Sôbre tal empreendimento manifestou-se Anes 
Dias, o grande professor da Escola de Medicina, no 
momento em que defendíamos, perante a Câmara 
Federal, a 9 de agôsto de 1937, seu reconhecimento 
como de utilidade pública e a isenção de impostos, 
para facilitar-lhe o funcionamento. 

 
–––––––––––––––––– 
(*) Não foi revisto pelo orador. 

Disse, eu àquele professor, em aparte, 
intercalado nas palavras que então proferiu: (Lendo): 

"Conhecendo perfeitamente todos os planos 
de organização dêsse hospital, tenho a dizer que, no 
Brasil, não há hoje outro que se lhe possa comparar, 
pela organização magnífica e pela eficiência, que 
sem dúvida terá. 

O hospital não só vai prestar serviços 
assinalados, como servirá de padrão para o futuro". 

O hospital ficou integralmente concluído na 
gestão do Sr. Getúlio Vargas, e, o seu equipamento, 
antes encomendado, já se achava no pôrto do Rio de 
Janeiro. 

Infelizmente, decorridos, foram dois anos 
antes que a inauguração oficial, tivesse lugar,  
embora dentro dêsse curto prazo já 300 funcionários 
o houvesse abarrotado. As caixas de equipamentos, 
instrumental, etc ainda pregadas enferrujavam-se. 
Só recentemente na administração do Sr. Alcides 
Carneiro no IPASE, foi que se cuidou da instalação 
completa e da conseqüente inauguração, na data de 
hoje. 

Entretanto quando ainda nem um leito existia 
no edifício, multiplicava-se a nomeação de 
funcionários, que lá estão há mais de ano, sem nada 
fazer no que concerne à eficiência da Casa de 
Saúde. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – V. Ex.ª  
dá licença para um aparte? (Assentimento do orador) 
– Infelizmente, mania de nomear funcionários  
para instituições ainda não completas e que ainda  
os não podem receber, é hábito muito nosso, não  
só no domínio público, como no particular. V.  
Ex.ª deve estar lembrado do que aconteceu  
à Companhia de Alcalis, arcando com o dispêndio  
de dezenas de milhares de contos – quantia 
exorbitante – com funcionalismo, embora ainda  
não possuindo o edifício que há de vir a ser 
construído. 

O SR. SALGADO FILHO: – O edifício, no 
caso presente já está construído há mais de dois 
anos. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – O edifício 
dêsse hospital já foi fundado; no entanto da fábrica 
álcalis nem o edifício foi construído. 

O SR. SALGADO FILHO: – Em data  
igual à de hoje, no ano de 1943, um dos  
nossos jornais, de grande pu- 
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blicidade, o vespertino "A Noite", publicou a 
fotografia do edifício já pronto para receber doentes, 
o qual, infelizmente, não pôde ser inaugurado por 
falta de equipamento. Chegaram depois os 
aparelhos e deixaram-nos enferrujando na 
alfândega. 

Enfim, Sr. Presidente, é motivo de regozijo 
sabermos que o nosso funcionalismo civil já tem 
local onde se possa recolher em caso de 
enfermidade. Não posso deixar de congratular-me 
com o Govêrno por ter pôsto em funcionamento, na 
data de hoje, o Hospital do Funcionário Público, 
consagrando, assim, o grande empreendimento do 
Sr. Getúlio Vargas. (Pausa). 

Uma vez que estou com a palavra e referindo-
me a funcionários públicos seja-me permitido desta 
tribuna fazer um apêlo ao Govêrno, no sentido da 
obtenção de refôrço da verba para o abono familiar 
aos nossos empregados públicos... 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Muito bem. 
O SR. SALGADO FILHO: – ...abono que, 

justamente, vem favorecer os mais humildes. 
Ainda há poucos dias ouvi um funcionário dos 

Correios, distribuidor de correspondência, 
lamentando-se pela falta dêsse auxílio, porque era 
com êle que educava os filhos e já não podia cumprir 
êsse dever de pai, por falta de recursos. 

É tanto mais de encarecer-se perante S. Ex.ª o 
Sr. Presidente da República a pressa do refôrço de 
verba, porque são necessários 49 milhões de 
Cruzeiros para satisfazer à despesa com êsse 
abono, criado pelo Decreto-lei nº 3.200, de 19 de 
abril de 1941. 

Diz o decreto: 
"A todo o funcionário público federal, estadual, 

ou municipal em comissão e efetivo serviço, interino, 
em disponibilidade, ou aposentado; ao extranumerário 
de qualquer modalidade, em qualquer esfera do 
serviço público, ou a militar da ativa, da reserva ou 
reformado, mesmo em qualquer dos casos, quando 
licenciado com o total da sua retribuição ou parte dele, 
quando chefe de família numerosa e percebendo 
meios de um conto por mês, a título de gratificação, 
proventos ou salários, conceder-se-á o abono familiar 
de 20 cruzeiros por filho". 

"Se a retribuição mensal, que  tenha, for  
de quinhentos cruzeiros ou menos, ou dez  
cruzeiros por filho, se essa retribuição mensal for de 
mais de quinhentos cruzeiros, observada a 
disposição da alínea a do artigo 37 dêste decreto-
lei". 

E mais abaixo, estende o mesmo favor ao 
chefe de família numerosa: 

"Ao chefe de família numerosa, não incluído 
nas disposições do artigo precedente e que, 
exercendo qualquer modalidade de trabalho, perceba 
retribuição que de modo algum baste às 
necessidades essenciais e mínimas da subsistência 
de sua prole". 

Êste decreto é de grande alcance social, não 
só para o funcionalismo público, como para todo o 
trabalhador que não possa auferir o necessário para 
prover às necessidades de sua prole. 

O Sr. Presidente da República, na mensagem 
da instalação da segunda seção da primeira 
legislatura dedicou a êsse abono o seguinte trecho: 

"De outra parte, e inicialmente se se reportara 
às medidas de assistência à criança e à 
maternidade, há que ampliar a ação benéfica,  
mas limitada, do abono familiar, que entre nós  
tem sua concessão circunscrita à família de oito  
ou mais filhos ou dependentes, menores de 18  
anos ou invalidos. Êsse número se apresenta 
demasiadamente elevado, fazendo-se mister  
reduzí-lo de modo que a assistência pecuniária  
direta às famílias numerosas – uma das formas  
mais eficientes dó amparo universalmente 
reconhecidas – possa tomar cunho social mais 
amplo". 

Não obstante o interêsse de S. Ex.ª expresso 
na mensagem dêste ano, até a presente data não foi 
pedida a suplementação, necessária para acudir a 
essa despesa. O orçamento de 1947 só destina vinte 
e sete milhões novecentos e oitenta e sete mil 
cruzeiros, para êsse fim, havendo deficit de vinte e 
um milhões e quinhentos mil cruzeiros 
imprescindíveis para se colimar o objetivo visado por 
S. Ex.ª em cumprimento à legislação de amparo ao 
servidor do Estado e ao trabalhador em geral, 
decretado em 1941. 
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Penso ter justificado, no instante em que 

homenageio o funcionalismo público, federal, 
estadual e municipal, no voto congratulatório pelo 
seu dia, o apêlo ao eminente chefe do Poder 
Executivo, no sentido de satisfazer ao desejo, que 
esboçou com tanta precisão na mensagem trazida 
ao Congresso Nacional. 

Realizando essa justa aspiração terá o Sr. 
Presidente da República atendido a uma numerosa 
classe de humildes, necessitados dêsse abono, que, 
por falta de verba, ainda não foi contemplada. 

São estas as palavras que dirijo a S. Ex.ª no 
instante em que presto homenagem ao 
funcionalismo público da minha terra. (Muito bem; 
muito bem). 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Sr. 
Presidente, fui, durante 18 anos, diretor de um 
hospital do Govêrno, e, no decorrer de todo êsse 
tempo, estive em contato permanente com 
funcionários de todas as categorias, motivo por que 
posso reafirmar, nesta Casa, o que foi exaltado pelo 
nobre Senador Salgado Filho: – a dedicação, o 
sacrifício do funcionário público, no cumprimento do 
dever. 

O funcionário é, acusado injustamente. Há, 
mesmo, o preconceito de que brasileiro quer ser 
funcionário público para não trabalhar. 

Puro engano! 
O funcionalismo é a classe que mais trabalha, 

é a mais sacrificada: é a menos remunerada; é, 
enfim, a classe que não pode fazer outra coisa senão 
exercer sua função. 

É por isso, Sr. Presidente, que assumi esta 
tribuna para patentear meu aplauso à iniciativa do 
nobre Senador Salgado Filho, fazendo um apêlo ao 
ilustre Sr. Presidente da República para que reforce 
essa verba do salário familiar, que é devida, que é 
necessária para a manutenção do pequeno e do 
médio funcionário. 

Faço também um outro apêlo ao ilustre Chefe 
do Govêrno. É o de que, em mensagem ao 
Congresso Nacional, peça a reforma do Montepio 
Federal, pois o que o funcionário deixa para a 
família, por sua morte, não corresponde àquilo que é 
descontado em seus vencimentos. (Muito bem). 

Estou certo – como acredito estejam os nobres 
colegas aqui presentes – da necessidade de uma 
reforma nesse sentido. 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: –  Muito bem. 
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Sr. 

Presidente, na data de hoje, – Dia do Funcionário 
Público – em que se inaugura o Hospital dos 
Servidores do Estado, devo declarar que essa 
grande realização deve-se ao Govêrno do Sr. Getúlio 
Vargas. Eu, que tantas vêzes o ataquei, que tantas 
restrições fiz e continuo a fazer ao seu Govêrno devo 
dizer a verdade sôbre a iniciativa da criação dêsse 
Hospital. 

Infelizmente, no ano que passou, o Hospital 
serviu mais de propaganda eleitoral do que, 
pròpriamente, à sua finalidade. 

Seu atual diretor, Dr. Raimundo de Brito, um 
dos mais notáveis médicos brasileiros, logo que 
assumiu a direção dêsse estabelecimento, viu-se 
forçado a fazer uma grande redução nos "cabos 
eleitorais" que, ali, se encontravam empregados. 

O SR. SALGADO FILHO: – O Dr. Raimundo 
de Brito teve êsse grande mérito. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – E teve outro 
mérito: dar direção técnica ao hospital e escolher, 
para seu corpo clínico selecionado, médicos dos 
mais eminentes. Portanto, como médico, que sou, 
posso classificar êsse hospital como o maior do 
Brasil e, quiçá da América. 

Neste dia de regosijo para o funcionalismo 
público, aqui deixo, não só as minhas palavras, como 
as da bancada da União Democrática Nacional. 
(Muito bem; muito bem). 

O SR. EUCLYDES VIEIRA (*): – Sr. 
Presidente, lendo, agora, no "Diário do Congresso", 
o discurso por mim pronunciado, ontem, nesta Casa, 
encontrei alguns enganos muito naturais, da 
taquigrafia ou, da interpretação da minha caligrafia, 
porque, de fato, êsse discurso foi escrito às pressas. 

Em alguns pontos, meu pensamento surge 
modificado. 

Quando me referi ao nobre e eminente 
Senador José Américo, terminei dizendo: "com 
grande autoridade", enquanto no "Diário do 
Congresso" se lê: – "com grande notoriedade". É 
uma pequena modificação. 

Verifico outros pequenos enganos, mas que 
pouco representam. 

 
–––––––––––––––––– 
(*) Não foi revisto pelo orador. 
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Mas não estão claros os apartes por mim 
recebidos, aos quais dei resposta. 

Recebi um aparte do nobre Senador Georgino 
Avelino, em que S. Ex.ª afirmava ter sido eleito pelo 
Partido Comunista. 

Respondi contestando, porque fui eleito pelo 
Partido Social Progressista, o único que registrou 
minha candidatura. Não fui registrado por nenhum 
outro, note-se bem. Recebi, em São Paulo, os votos 
de eleitores não só do Partido Comunista como dos 
demais partidos. 

O SR. SALGADO FILHO: – V. Ex.ª me 
permite um aparte, para corroborar sua referência? 
(Assentimento dos orador). O Partido Comunista 
teve outro candidato, que foi o grande pintor 
Portinari. 

O SR. EUCLYDES VIEIRA: – Que não foi 
eleito. 

Meu nome foi sufragado não apenas  
pelos eleitores do Partido Social Progressista  
e do Partido Comunista. Mercê de Deus, obtive  
votos de todos os partidos de São Paulo e,  
até, de apolíticos, que não pertenciam a nenhum 
dêles. 

Há outro aparte, que não partiu, ao que me 
parece, do nobre Senador Apolônio Sales. 

S. Ex.ª honrou-me com outro, que o "Diário do 
Congresso" reproduz em parte, nestes têrmos: 

"V. Ex.ª permite um aparte? Há um caso,  
que é muito interessante frizar. É o de haver inscrito 
sob a legenda do P. S. D., como candidato a  
prefeito de Recife, o Sr. Gregório Bezerra, que é 
comunista". 

É o partido pelo qual o nobre Senador foi eleito 
e do qual recebeu apôio". 

Respondi a S. Ex.ª que não podia confirmar, 
nem contestar, mesmo porque não sou diretor do 
Partido Social Progressista. Sou seu representante 
nesta Casa, mas não exerço nenhum cargo na 
direção do partido. 

Outro aparte, êste do nobre Senador Ismar de 
Góes, obriga-me, agora, a fazer uma confirmação. 

S. Ex.ª disse que o manifesto de S. Paulo não 
estava assinado. 

Pois bem, aqui está um recorte da "Folha da 
Manhã", de S. Paulo: 

"Apoiam o candidato Cyrillo Júnior o Partido 
Social Democrático, o Partido Trabalhista Brasileiro e 
os Comunistas. Ao Povo de São Paulo. Diante do 
manifesto publicado pelo Deputado Carlos Cyrillo 
Júnior, candidato a Vice governador do Estado, 
sentimo-nos no dever, respeitadas nossas 
convicções políticas e mantidos nossos programas 
como representantes de ponderáveis forças 
democráticas, de concitar o povo de S. Paulo a votar 
naquele ilustre candidato". 

Mas adiante continua: 
"Nesta campanha eleitoral podem servir de 

bandeira para todos aqueles que vivem e trabalham 
em S. Paulo êstes princípios cujo respeito constitue, 
no momento, um imperativo da consciência cívica 
dos paulistas: 

1º) Defesa da Constituição da República e de 
autonomia do Estado; 

2º) Preservação e contínuo aperfeiçoamento 
das franquias que asseguram a pluralidade dos 
partidos; 

3º) Defesa das garantias constitucionais de 
associação política, liberdade de pensamento e de 
reunião; 

4º) União e fortalecimento das correntes que 
desejam o desenvolvimento econômico e a 
prosperidade do Estado; 

5º) Formação de um ambiente de confiança e 
de respeito, dentro do qual possa desenvolver-se o 
progresso de S. Paulo e ser executado um elevado 
programa de efetiva assistência social, intelectual e 
econômica aos trabalhadores, etc". 

Está assinado pelos Srs. Eduardo Vergueiro 
de Lorena, que foi o suplente de Senador do Sr. 
César Vergueiro, Deputados, César Costa, e Plínio 
Cavalcanti, ambos do P. S. D., Deputados Nélson 
Fernandes e Romeu Fiori, do Partido Trabalhista 
Brasileiro e Pedro Pomar, eleito pelo Partido Social 
Progressista, mas comunista, e Milton Caires de 
Brito. 

O SR. GÓES MONTEIRO:  – Creio  
que V. EX.ª não entendeu bem o aparte 
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do Sr. Senador Ismar de Góes. Sua Ex.ª disse que, 
não tendo mais o Partido Comunista existência legal 
e jurídica, não se podia assinar qualquer acôrdo com 
êsse partido. Foi o que S. Ex.ª disse. 

O SR. EUCLYDES VIEIRA: – Êsse ponto do 
aparte eu o compreendi; respondi, então, que não se 
devia tratar do Partido Comunista, mas dos 
comunistas, dos representantes dos comunistas. 
Leio, entretanto, no Diário do Congresso que S. Ex.ª 
frisou também a falta de assinaturas. É sôbre essa 
falta que estou chamando a atenção do Senado. 

O SR. GÓES MONTEIRO: – Êle não podia 
assinar êsse acôrdo como representante de um 
partido... 

O SR. ISMAR DE GÓES (tomando assento 
no recinto): ...que não existe. Perfeitamente. 

O SR. GÓES MONTEIRO: – ...que não existe; 
que só pode existir clandestinamente. 

O SR. EUCLYDES VIEIRA: – Fica então 
esclarecido o aparte do nobre Senador Ismar de 
Góes. 

Era isso o que eu tinha a dizer. (Muito bem.) 
Comparecem mais os Srs. Senadores: 
 
Ismar de Góes. 
Roberto Simonsen. 
Maynard Gomes. 
Filinto Müller. 
Durval Cruz. 
Clodomir Cardoso (6). 
 
Deixaram de comparecer os senhores 

Senadores: 
 
Alvaro Maia. 
Severiano Nunes. 
Victorino Freire. 
Mathias Olympio. 
Carlos Saboya. 
Ferreira de Souza. 
Walter Franco. 
Attilio Vivacqua. 
Carlos Prestes. 
Marcondes Filho. 
Pedro Ludovico. 
Alfredo Nasser. 
Roberto Glasser (13). 

São, sem debate, aprovados os seguintes 
pareceres. 

 
PARECER 

 
Nº 382, de 1947 

 
Redação final da proposição n° 154, de 1947. 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º E' o Poder Executivo autorizado a abrir, 

pelo Ministério da Viação e Obras Públicas, o crédito 
especial de nove mil, quinhentos e quatro cruzeiros e 
sessenta centavos (Cr$ 9.504,60), para atender à 
despesa com o pagamento de gratificações relativas 
aos anos de 1944, 1945 e 1946, devidas a 
servidores em exercício nas agências postais-
telegráficas de Brasília e Barra Bonita, localizadas 
em zonas consideradas insalúbres, nos têrmos dos 
Decretos-leis ns. 5.273, de 23 de fevereiro de 1943 e 
9.267, de 20 de maio de 1946, respectivamente. 

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

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

 
PARECER 

 
Nº 383, de 1947 

 
Redação final da proposição nº 160, de 1947. 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º E' o Poder Executivo autorizado a abrir, 

pelo Ministério da Educação e Saúde, o crédito 
especial de Cr$ 24.000,00 (vinte e quatro mil 
cruzeiros), para atender ao pagamento de 
gratificações de magistério concedido a Valdemar 
Berardinelle, professor catedrático, padrão M, do 
Quadro Permanente do mesmo Ministério, relativa ao 
período de janeiro de 1941 a dezembro de 1945, 
conforme dispõe o Decreto-lei nº 2.895, de 21 de 
dezembro de 1940. 

Revogam-se as disposições, em contrário. 
 

PARECER 
 

Nº 384, de 1947 
 

Redação final, da proposição nº 155, de 1947. 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º E' o Poder Executivo autorizado a abrir, 

pelo Ministério da Educação e Saúde, o crédito 
especial de oito mil setecentos e setenta e três 
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cruzeiros e trinta centavos (Cr$....8,773,30), para 
atender ao pagamento de gratificação de magistério 
concedida a Durval Potiguara Esquerdo Curtí, 
professor catedrático, padrão M da Escola Nacional 
de Engenharia da Universidade do Brasil, relativa ao 
período de 3 de abril de 1944 a 31 de dezembro de 
1945. 

Revogam-se as disposições em contrário. 
As proposições vão à sanção. 
O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do 

expediente. (Pausa). 
Não havendo mais quem peça a palavra, 

passo à 
 

ORDEM DO DIA 
 

Discussão única da proposição número 127, 
de 1947, que aprova o registro sob reserva, pelo 
Tribunal de Contas, sôbre o pagamento de 
Cr$.....342.946,20 por "exercícios findos" a Serviços. 
Hollerith S. A. (Com parecer favorável nº 362, da 
Comissão de Finanças). 

O SR. PRESIDENTE: – Há um requerimento 
sôbre a Mesa a respeito desta proposição. 

Vem à Mesa é lido e aprovado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
 

Nº 165, de 1947 
 

Requeremos seja remetida à Comissão de 
Constituição e Justiça a proposição nº 127, de 1947, 
para opinar sôbre a sua constitucionalidade e 
legalidade. 

Sala das Sessões, em 28 de outubro de 1947. 
– João Villasboas. – Hamilton Nogueira. – Joaquim 
Pires. – Plinio Pompeu – Vergniaud Wanderley. 

São, sem debates, aprovadas, em discussão 
única, as seguintes matérias: 

 
PROPOSIÇÃO 

 
Nº 144, de 1947 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. único. E' o Poder Executico autorizado a abrir, 

pelo Ministério das Relações Exteriores, o crédito de três 
milhões de cruzeiros. (Cr$ 3.000.000,00) suplementar à 
verba 3 Serviços e Encargos, consignação I –  
Diversos sub-consignações 28 Recepções,  
excursões, hospedagens e demais homenagens a 
 

Secretarias de Estado. a) Recepções, serem 
prestadas a representantes dos governos 
estrangeiros e personalidades ilustres em visita ao 
Brasil, do anexo número 20 – Ministério das Relações 
Exteriores, do orçamento em vigor, para atender às 
despesas com a visita do presidente Harry Truman 
ao Brasil, em setembro do corrente ano. 

A proposição vai à Comissão de Redação de 
Leis. 

 
PROPOSIÇÃO 

 
Nº 159, de 1947 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º E' o Poder Executivo autorizado a abrir 

ao Ministério das Relações Exteriores, o crédito 
suplementar de Cr$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil 
cruzeiros) à verba 2 – Material – Consignação III – 
Diversas Despesas – Subconsignação 51 – Aluguéis 
ou arrendamento de imóveis etc. – 04 – 
Departamento de Administração – 03 – Divisão de 
Material do orçamento vigente, a fim de atender às 
despesas de aluguel de casa das Missões 
Diplomáticas e Repartições Consulares. 

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário. 
A proposição vai à Comissão de Redação de Leis. 

 
PROPOSIÇÃO 

 
Nº 97, de 1947 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º E' autorizado a abertura, pelo Ministério 

da Educação e Saúde, o crédito especial de Cr$ 
6.787,00 (seis mil e setecentos e oitenta e sete 
cruzeiros), para atender ao pagamento de 
gratificação de magistério, relativa ao período de 2 
de agôsto de 1944 a 31 de dezembro de 1945, 
conforme dispõe o Decreto-lei nº 2.895, de 21 de 
dezembro de 1940, modificado pelo Decreto-lei nº 
6.660, de 5 de julho de 1944, concedida a Hélio de 
Sousa Gomes Professor Catedrático (F. N. D. – U. 
B.), padrão M, do Quadro Permanente do Ministério 
da Educação e Saúde. 

Art. 2º Revogam-se as disposições, em 
contrário. 

A proposição vai à sanção. 
Discussão única do Requerimento número 164, 

de 1947, solicitando inserção nos Anais do Senado, 
do discurso proferido pelo Sr. Presidente da Re- 
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pública, ao receber a manifestação popular de 
solidariedade pelo rompimento das relações 
diplomáticas com a União das Repúblicas Socialistas 
dos Soviets. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o Sr. 
Andrade Ramos, orador inscrito. 

O SR. ANDRADE RAMOS: – Sr. Presidente, 
tendo se realizado ontem a primeira reunião do 
Senado, após a manifestação popular dirigida a S. 
Ex.ª o Sr. Presidente da República, na  
qual foi pronunciado o importante discurso, que 
requeremos, juntamente com outros Senhores 
Senadores, a publicação no Diário do Congresso 
Nacional; passamos a justificar as razões que  
nos levaram a formular o requerimento ora em 
discussão. 

Sr. Presidente, ouvimos, na segunda-feira 
passada, a leitura da ponderada, clara e necessária 
nota diplomática do Itamaratí, em que o provecto 
Ministro das Relações Exteriores, Sr. Raul 
Fernandes, diplomata e jurísta de alto conceito, pela 
prática aprimorada de ambas as atividades em 
largos anos. Nesta memorável nota citava, as causas 
e as injúrias que levaram o Govêrno brasileiro, com 
justa indignação pelo desdem com que havia sido 
tratado, a chegar ao desfêcho da rutura de nossas 
relações diplomáticas com a União das Repúblicas 
Socialistas Soviéticas. 

Tínhamos, Sr. Presidente, interrompido as 
relações com a Rússia desde 1947, por ocasião da 
implantação da ditadura de Lenine, pela revolução, 
criando um govêrno que se mantêm, até hoje, de 
alguns milhares de homens dominando e 
escravizando uma população de cêrca de cento e 
oitenta milhões de sêres. 

O Brasil, cuidadosa e sàbiamente, evitou 
daquelas relações diplomáticas e comerciais, que 
entretanto desde os tempos do Império – 1830 – 
tínhamos podido manter ininterrúptamente com 
proveito para ambos os países. E só o fizemos agora 
quando, aliados na última guerra, unindo nossas 
bandeiras, procuramos colaborar para uma paz  
justa. 

Sr. Presidente, é conhecido que o grande povo 
russo é bem digno de melhores destinos e de ser 
libertado do jugo que o mantém sob as "cortinas de 
ferro" e em vários campos de concentração. 

A respeito de campos de concentração li, há 
pouco, no número de julho de 1947, de "Seleções" do 
"Reader Digest", à págs. 85 a 90, um resumo do 
capítulo do livro de David Dalin e Boris Nicaloivsky, 
publicou pela Yale Unicersity Press, declarando que 
existem, hoje em dia, nos trabalhos forçados da União 
Soviética, perto de quatorze milhões de russos, 
trabalhadores escravos, rodeados de arame farpado, 
vigiados por sentinelas postadas em altas tôrres 
providas de poderosos refletores e dispondo também 
de cães de caça. Dali saem, cada madrugada, para a 
tarefa que se lhes determina, trabalho forçado, nas 
minas, nas florestas, nas estradas etc. 

Ora, Sr. Presidente, se êste sistema de 
govêrno que domina à União Soviética, é assim 
violento, e cruel com seus filhos, como estranhar as 
inventivas, as calúnias, as agressões ao nosso 
Govêrno, às nossas gloriosas fôrças militares, em 
uma palavra, ao nosso povo, quando, justamente 
estas entidades unidas, porfiam em livrar-se da 
intervenção e intromissão de seus agentes na nossa 
vida interna e combate arduo, pelos meios legais e 
democráticos, à sua doutrina materialista, anárquica 
e corruptora do trabalho, da produção, da 
propriedade e dos direitos do homem. 

Assim, pois, Sr. Presidente, foi com os 
corações altos e cheios de fé e confiança no futuro 
do Brasil que demos, muitos, as nossas assinaturas 
à moção do nobre líder do Partido Social 
Democrático de irrestrita solidariedade ao ato do 
Govêrno de rompimento de relações com a 
República Socialista dos Soviéts, moção logo 
apoiada também por todos os líderes dos demais 
partidos representados nesta Casa, em voz unânime 
de repulsa às insídias e ao menosprezo com que 
foram tratados os nossos representantes. 

E assim recebeu também o eminente Senhor 
Presidente da República General Eurico Dutra, as 
moções, os milhares de telegramas de aplausos e de 
solidariedade da Câmara dos Senhores Deputados, 
dos governadores dos Estados, dos presidentes e 
Mesa das assembléias legislativas, dos presidentes 
dos tribunais, das sociedades culturais, técnicas, 
enfim, de tôda a Nação em unânime protesto. 

Mas, Sr. Presidente, tais manifestações  
de apôio não eram suficientes não bastavam  
como tradução do aplauso e do apôio concreto da Na- 
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ção. E por isso, Sr. Presidente, veio a maior delas na 
sexta-feira passada, a verdadeira manifestação 
espontânea, cheia de vida e de entusiasmo do povo 
desta magnífica cidade, Capital da nossa amada 
pátria, do povo do Distrito Federal, sede dos poderes 
constituídos e das mais altas autoridades nos 
diversos ramos da vida militar e civil, cultural e 
instrutiva da Nação. 

E a massa do povo carioca, uma multidão de 
mais de cinquenta mil pessoas, caminhando para o 
Palácio do Govêrno cheios de ardor cívico, de 
esperanças nos sagrados frémitos de um patriotismo 
são e ordeiro, com seus galhardetes, suas bandeiras; 
seus dísticos a anunciar que o Brasil, que soube 
sacrificar-se para uma guerra justa ao totalitarismo e 
à tirania, sem ambições de proveitos materiais, está 
sempre firme e pronto na defesa dos seus brios e das 
suas instituições democráticas e cristãs. 

O SR. NOVAES FILHO: – V. Ex.ª permite um 
aparte? (Assentimento do orador) A iniciativa tomada 
pelo Senado representa duas homenagens: uma ao 
Presidente da República, pelo grande gesto 
patriótico que teve, e, outra ao povo carioca, pela 
justa manifestação que promoveu. 

O SR. ANDRADE RAMOS: – Muito obrigado a 
V. Ex.ª. 

E muito maior e mais expressiva ainda teria 
sido esta esplêndida manifestação se não fôsse o 
receio de tumultos e correrias que certas cassandras 
anunciavam préviamente. 

Mas tudo se passou na mais absoluta ordem e 
numa demonstração de apôio geral sincero ao 
eminente Presidente da República e àqueles que, 
representando a soberania da Nação haviam sido 
vilipendiados e despresados, pelo Govêrno 
brasileiro, infringindo as mais elementares regras de 
vida internacional. 

E, Sr. Presidente, se de fato tôda a potência 
vem de Deus, ela se manifesta através dos povos 
das Nações, dos quais emana então, pelas suas 
formas constitucionais, o poder de governar, e assim 
se verifica o velho provérbio da flora latina: "Vox 
populi, vox Dei"! 

Sr. Presidente, a voz do povo se fez ouvir 
naquela entusiástica e ardorosa manifestação 
popular pela palavra inflamada, por vezes,  
mas sincera e justa do seu ilustre orador, o 
 

Sr. João Batista de Almeida, que falou pela 
Confederação, pela Federação e pelos Sindicatos de 
tôdas as atividades profissionais do País. 

Foi nessa oportunidade, recebendo as mais 
espontâneas, inequívocas e populares ovações que 
o eminente Sr. Presidente da República; General 
Eurico Gaspar Dutra, pronunciou o magnífico e 
patriótico discurso, cuja publicação no Diário do 
Congresso é o objetivo do nosso requerimento em 
discussão. 

O SR. NOVAES FILHO: – V. Ex.ª permite um 
aparte? 

O SR. ANDRADE RAMOS: – Com muito 
prazer. Os apartes de V. Ex.ª constituem sempre 
colaboração que muito apreciamos. 

O SR. NOVAES FILHO: – O discurso do Sr. 
Presidente da República evidenciou, mais uma vez 
que S. Ex.ª só tem uma preocupação: a de defender 
e dignificar o Brasil. 

O SR. ANDRADE RAMOS: – O nobre colega 
diz muito bem. 

Tôda essa profunda e salutar oração do Chefe 
de Estado, está revestida de grande espírito de bem 
comum de prudência e de pacificação; e, por isso, 
queremos concluir êste rápido discurso, lendo 
pequeno trêcho, períodos lapidares, que resumem 
tôda a alma e tôdas as vibrações dos sentimentos de 
S. Ex.ª, o Sr. Presidente Eurico Dutra reflexos 
naquela hora singular, das generosas e cristãs 
qualidades que exornam o nosso heróico e bondoso-

povo. 
Disse S. Ex.ª: 
"Insultam a nossa terra propagando que o 

nosso regime – criado pelos vossos representantes – 
é um regime de escravatura. 

Fizeste bem em trazer à praça pública o  
vosso protesto, contra essas afrontas do Brasil,  
às suas Fôrças Armadas e ao seu regime 
democrático. 

E o Govêrno com o apôio da Imprensa 
brasileira, traduziu os vossos sentimentos e executou 
a vossa vontade. Êle está solidário com o povo, nas 
suas aspirações e na sua sensibilidade. 

Nêste nosso País, onde se cultiva a tolerância 
e a bondade, não há fuzilamentos, nem cadafalsos 
nas ruas. Não há campos de concentração,  
nem lugares para degredo. Não há trabalho escravo 
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nem o pensamento encarcerado. 

O que não queremos é uma oligarquia de 
falsos líderes educados e disciplinados no 
estrangeiro, que se reservam a faculdade de 
decidir pelo povo os destinos do povo. 

Não queremos a ditadura porque temos 
uma Constituição que assegura as garantias 
individuais e permite a defesa contra a pregação 
e a ação antidemocrática que objetivam o 
domínio ilimitado de um partido único, seja êle 
qual fôr. 

Não queremos a consciência nacional 
dissolvida pela submissão, sob a capa de 
internacionalismo, aos interêsses e aos 
instrumentos de uma potência estrangeira. 

Não queremos a violência como regra de 
conduta, e sim o império da Lei, para a proteção 
dos interêsses do Brasil e de mais ninguém. 

Sr. Presidente, as ostes do materialismo 
histórico de Marx, arregimentados por Lenine e 
seus asseclas vem desde 1917 envenenando e 
oprimindo os povos eslavos e querendo estender-
se a outras nacionalidades hão de ir se 
convertendo, vencidos e convencidos pelas luzes 
fortes das irradiações de nossa civilização 
ocidental e cristã, que hão de penetrar as  
cortinas de ferro, restaurando as.liberdades do 
homem e, com elas o primado espiritual. (Muito 
bem; muito bem. Palmas. O orador é 
cumprimentado). 

O SR. PRESIDENTE: – Continua a 
discussão (Pausa). 

Mais nenhum Sr. Senador desejando usar 
da palavra, declaro-a encerrada. 

Os Srs. Senadores que aprovam o 
requerimento queiram permanecer sentados. 
(Pausa). Está aprovado o seguinte: 

 
REQUERIMENTO 

 
Nº 164, de 1947 

 
Requeremos que seja inserto nos Anais do 

Senado, o discurso proferido pelo eminente Sr. 
Presidente da República ao receber na sexta-
feira 24 do corrente mês, a manifestação popular 
de solidariedade pelo rompimento das relações 
diplomáticas com a União das Repúblicas 
Socialistas dos Soviets. 

Discussão única da proposição nº 142, de 1947, 
que restabelece o direito de graduação para os oficiais 
das Fôrças Armadas quando atingido o número 1 dos 
respectivos quadros e assegura a passagem para a 
reserva ou reforma, no pôsto superior, aos que entram 
na proposta de promoção por merecimento e tenham 
mais de 30 anos de serviço. (Com pareceres favoráveis 
nsº 365 e 366, das Comissões de Fôrças Armadas e de 
Constituição e Justiça). 

Vêm à Mesa, são lidas e apoiadas as 
seguintes emendas 

 
EMENDA Nº 1 

 
à proposição nº 142, de 1947 

Ao art. 3º suprimir-se-ão as expressões: 
"atingidos pela idade compulsória, e, 

conseqüentemente. 
 

Justificativa 
 
Sabe-se que, no regime passado, muitos 

servidores da Nação se viram constrangidos e 
impelidos, embora com sacrifício de sua carreira, a 
solicitar seu afastamento do serviço ativo. 

E como se trata, no presente artigo, de uma 
revisão, parece ser o caso dêsse benefício se 
extender aquêles que a tal medida de renúncia 
foram obrigados ou coagidos. 

Sala das Sessões, em 28 de outubro de 1947. 
– Hamilton Nogueira. 

 
EMENDA Nº 2 

 
À proposição nº 142-47 (565 da Câmara dos 

Deputados). 
Após as palavras "por qualquer dos 

princípios", do art. 1º, § 2º, acrescentar: 
"(alternadamente, por antiguidade e por 

escolha, no caso da promoção a general de brigada)". 
 

Justificação 
 
E' o único pôsto da escala hierárquica no 

Exército em que, entre os princípios incluído o da 
antiguidade. Nada justifica o esquecimento ou a 
imperfeição de redação. E o projeto ora em curso 
nesta Casa cogita, basilarmente, de restituir aos 
oficiais o direito da promoção por êste princípio. E tal é 
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o propósito, já manifestado, de Sua Ex.ª o Sr. 
Presidente da República, como se viu relativamente 
ao funcionalismo civil, quando enviou mensagem à 
Câmara dos Deputados propondo a alteração do art. 
44 do Estatuto dos Funcionários Civis da União, para 
que a promoção à classe final das carreiras obedeça 
ao critério alternado de antiguidade e merecimento. 
A promoção por antiguidade é sempre a que menos 
suscita contestações. 

E no caso em aprêço não ficou 
suficientemente esclarecido que entre os princípios 
está incluído o da antiguidade para a efetivação dos 
generais de brigada graduados, tal como, 
correspondentemente, deve ocorrer na Armada e na 
Aeronáutica. 

Sala das Sessões, em 28 de outubro de 1947. 
– Victorino Freire. Euclydes Vieira. – Azevedo 
Ribeiro. – Joaquim Pires. – Cícero de Vasconcelos. – 
Pereira Moacyr. – Flavio Guimarães. – Verginaud 
Wanderley. – Sá Tinoco. – João Villasbôas. – 
Vespasiano Martins. – José Neiva. – Francisco 
Gallotti. – Pereira Pinto. – Hamilton Nogueira. – 
Santos Neves. – Henrique de Novaes. – Mathias 
Olympio. – Dário Cardoso. – Apolônio Sales. 
 

EMENDA Nº 3 
 

A proposição nº 142, de 1947. 
Onde convier: 
Art. – Os oficiais e praças graduados ou não, 

ainda subsistentes, que em defesa da República 
resistiram patriòticamente aos cêrcos de Bagé e da 
Lapa, promovidos ou comissionados por, atos de 
bravura ou por serviços relevantes, passam a 
perceber da data desta lei, como se efetivos fôssem, 
os seus vencimentos.pela tabela atual, correnda a 
despesa pela verba 31-32 do Ministério da Guerra, 
da lei que anualmente orçar a receita e fixar a 
despesa da República. 

 
Justificativa 

 
Consta dos anais da História do Brasil os 

efeitos nobilitantes dos soldados da Legalidade, que 
em defesa da República resistiram aos cêrcos da 
Lapa, em Santa Catarina, e em Bagé, no Rio Grande 
do Sul. 

Pouco restam, todos maiores de  
oitenta anos, vivendo de infimos ven- 
 

cimentos provenientes de suas minguadas reformas. 
A Pátria não pode ser indiferente à sorte dos 

seus dedicados e abnegados servidores, e a 
República tem por dever tirá-los da miséria em que 
vivem dando-lhes um pouco de conforto durante os 
poucos anos de vida que lhes resta. 

Sala das Sessões, em 28 de outubro de 1947. 
Joaquim Pires. 

 
EMENDA Nº 4 

 
A proposição nº 142, de 1947 
Acrescente-se, onde convier: 
Art. – Gosarão também dos favores desta lei 

os oficiais reformados que não foram promovidos em 
tempo devido, apesar de terem prestado serviços 
relevantes ou atos de bravura reconhecidamente 
declarados em suas fés de ofício. 

 
Justificativa 

 
A emenda vem reparar uma injustiça flagrante 

feita a oficiais que, embora com os requisitos para 
serem promovidos preferencialmente, se viram 
reformados com preterição de direitos previstos em lei. 

Sala das Sessões, em 28 de outubro de 1947. 
– Joaquim Pires. 
 

EMENDA Nº 5 
 
A proposição nº 152, de 1947 
Parágrafo único. A ser acrescido ao artigo 2º 

do projeto nº 242, de graduação, para os oficiais das 
Fôrças Armadas e assegura a passagem para a 
reserva com reforma, no posto superior. (Diário do 
Congresso Nacional nº 130, de 6 de agôsto de 1947, 
página nº 4.340, segunda coluna). 

Parágrafo único. Os generais de brigada 
técnicos, de saúde e de intendência terão direito à 
transferência para a reserva de que trata o presente 
artigo, desde que contém mais de trinta anos de serviço 
ativo, três dos quais, pelo menos, nêsse posto. 

 
Justificação 

 
Vê-se claramente que o projeto visa benefícios 

de ordem geral para os vários postos do Exército. 
A emenda ora apresentada tem por objetivo 

tornar extensiva as vantagens 
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em causa aos generais que, por fôrça de disposições 
legais vigentes, se acham em situação especial, isto 
é, os técnicos (4), o diretor de saúde e o diretor de 
intendência. 

Os primeiros pertencem a um quadro de 
especialistas, cujo último posto é o de general de 
brigada. Os outros dois, que também estão com 
acesso limitado ao posto de general de brigada, só 
permanecem no serviço ativo durante o prazo 
determinado de 4 anos. Assim, pelas condições 
estabelecidas no aludido projeto (5 anos de posto e 
inclusão no quadro de acesso, por merecimento ou 
escolha), nenhuma dêles seria alcançado pelos 
benefícios do mesmo, quer por não poderem 
ingressar em quadros do acesso, quer por terem a 
permanência limitada a menos de 5 anos. 

Em face do exposto, justifica-se plenamente a 
emenda apresentada. 

Sala das Sessões, em 28 de outubro de 1947. – 
Francisco Gallotti. – Euclydes Vieira. – Henrique de 
Novaes. – Victorino Freire. – Santos Neves. – Vergniaud 
Wanderley. – Apolonia Sales. – Camilo Mercio. – Lucio 
Correia. – Azevedo Ribeiro. – Carlos Saboya. 

 
EMENDA Nº 6 

 
A proposição nº 142, de 1947 
O art. 3º: 
Substitua-se pelo seguinte: 
Art. 3º É assegurado o direito de revisão de 

suas situações atuais, mediante requerimento, para 
o fim de se verem contemplados com os benefícios 
da presente lei, a todos os ofíciais que, da data da 
extinção das graduações até a presente, 
satisfazendo as exigências constantes do artigo 1º 
ou as do artigo 2º, foram atingidos pela idade 
compulsória é, em conseqüência foram transferidos 
para a reserva ou reformados, sem lhes caber 
nenhum direito a quaisquer proventos anteriores, 
revogadas as disposições em contrário. 

 
Justificação 

 
O projeto de lei nº 565, de 1947, da Câmara dos 

Deputados, que no artigo 1º restabelece.o direito de 
graduação para os oficiais das Fôrças Armadas quando 
atingido o nº 1 dos respectivos quadros e no artigo 
 

2º assegura a passagem para a reserva ou reforma, 
no posto superior aos que entram na proposta de 
premoção por merecimento e tenham mais de 30 
anos de serviço, no artigo 3º visa assegurar as 
mesmas vantagens concedidas aos oficiais da ativa 
aos que satisfazendo as mesmas condições, 
atingiram a idade compulsória e, em conseqüência 
foram transferidos para a reserva, estabelecendo, 
porém, para estes últimos, a exigência  
da permanência de dois anos como o nº 1 
Semelhante exigência mereceu justa crítica do 
Exmo. Sr. Senador Maynard Gomes, relator do 
referido projeto na Comissão de Fôrças Armadas do 
Senado. 

Com efeito, as condições estabelecidas no 
artigo 1º ou as do artigo 2º poderiam ser iguais para 
todos os oficiais, o que iria amparar alguns, aliás em 
número reduzidíssimo, atingidos pela compulsória, 
com muito mais tempo de serviço do que o 
mencionado no artigo 2º e, em alguns casos, 
preenchendo tôdas as condições dos dois primeiros 
artigos. 

Fica, assim, nestes têrmos justificada a 
emenda oferecida ao citado artigo. 

Sala das Sessões, em 28 de outubro de 1947. 
– Victorino Freire. – Georgino Avelino. – Santos 
Neves. – Henrique de Novaes. – Joaquim Pires. – 
Mathias Olympio. – Fernandes Távora. – Hamilton 
Nogueira. – lsmar de Goes. – Cicero de 
Vasconcelos. – Euclydes Vieira. – Francisco Gallotti. 
– Ribeiro Gonçalves. – Apolonio Sales. – Bernardes 
Filho. – Augusto Meira. – João Villasbôas. – Andrade 
Ramos. 

O SR. IVO D'AQUINO (pela ordem): – Sr. 
Presidente, como se pode ver pelo têxto do 
projeto e mesmo pelas emendas, trata-se  
de matéria que se relaciona com a despesa 
pública. 

O nosso Regimento é claro: todo projeto que 
implica em despesa deve ter a audiência da 
Comissão de Finanças. 

Neste caso – se me não engano – êsse 
procedimento não foi observado. Assim, requeiro a 
V. Ex.ª, Sr. Presidente, consulte a Casa sôbre se 
concorda com a remessa da proposição e 
respectivas emendas à Comissão de Finanças, a fim 
de que a mesma se pronuncie a respeito. 
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Vem à Mesa, é lido e aprovado, o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
 

Nº 166, de 1947 
Requeiro seja enviado à apreciação da 

Comissão de Finanças a proposição nº 142, de 1947, 
por envolver matéria de despesa. 

Sala das Sessões, em 28 de outubro de 1947. 
– Ivo d'Aquino. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO (pela 
ordem): – Sr. Presidente, a proposição em debate já 
transitou pelas Comissões de Constituição e Justiça 
e de Fôrças Armadas. Entra, hoje, em discussão 
única, porque é oriunda da Câmara dos Deputados. 
E o nobre Senador Ivo d'Aquino acaba de requerer a 
audiência da Comissão de Finanças. 

Pergunto a V. Ex.ª, Sr. Presidente, se a 
proposição não devia ir, antes, na forma do 
Regimento, às Comissões de Constituição e Justiça 
e de Fôrças Armadas para opinar sôbre as emendas, 
para, depois, ser ouvida a Comissão de Finanças. 

O SR. PRESIDENTE: – V. Ex.ª tem razão. 
Algumas emendas podem ser consideradas 
inconstitucionais. Aquelas Comissões opinariam 
previamente sôbre elas, para, então ser ouvida a 
Comissão de Finanças. 

Vou consultar o Senado sôbre o requerimento 
formulado pelo nobre Senador Ivo d'Aquino. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. 

Está aprovado. 
A questão de ordem levantada pelo nobre 

Senador Aloysio de Carvalho, tem toda a 
procedência. As Comissões de Constituição e 
Justiça e de Fôrças Armadas devem, primeiramente, 
opinar sôbre as emendas oferecidas, para, então, ser 
ouvida a Comissão de Finanças, visto a proposição 
encerrar despesa. 

As emendas foram oferecidas em discussão 
única, que deveria ser encerrada. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO (pela ordem): – 
Sr. Presidente, não sei se V. Ex.ª, assim decidindo, 
observa o Regimento. O requerimento do nobre Senador 
Ivo d'Aquino, em que solicita a audiência da Comissão de 
Finanças na minha opinião suspende a discussão. 

O SR. PRESIDENTE: – V. Ex.ª está com a 
razão. Suspende-se a discussão até o 
pronunciamento das Comissões Técnicas. 

Está esgotada a ordem do dia. 
O SR. EUCLYDES VIEIRA (para explicação 

pessoal): – Sr. Presidente, além das incorreções 
contidas no "Diário do Congresso", e que já tive 
oportunidade, na hora do expediente, de apontar 
outra há que também precisa ser corrigida. 

Respondendo a um aparte do nobre Senador 
Aloysio de Carvalho, eu disse que fui eleito pelo 
Partido Progressista e não pelo Comunista, que 
tive apôio do eleitorado comunista. E acrescentei: 
justamente dêsse eleitorado, ao qual, hoje, se 
aliam aquêles que lançaram mão dêsse pretexto, 
como argumento por todos os modos: em 
entrevistas em circulares enviadas pelos membros 
do Partido Social Democrático a todos os 
senadores e deputados, inclusive a todo o 
funcionalismo do Senado da República, e  
da Câmara Federal, com o intuito de desmerecer  
a legitimidade da eleição que tive em São  
Paulo. 

Parece-me foi isto o que realmente disse. 
No entanto, figura no "Diário do Congresso 

Nacional" o seguinte: 
"...justamente dêsse eleitorado ao qual hoje se 

aliam aquêles que lançaram mão dêsse  
pretexto, como o Senador Georgino Avelino,  
que assinou um recurso dirigido ao Tribunal  
Eleitoral, para conseguir a cassação do meu 
mandato". 

Isso não é verdade. Eu não podia afirmar que 
o nobre Senador Georgino Avelino tivesse assinado 
qualquer recurso. 

O SR. GEORGINO AVELINO: – Esperava 
essa retificação do nobre colega, porquanto a 
consulta do Partido Social Democrático não tinha 
ligação com o caso pessoal de V. Ex.ª e da sua 
eleição. A consulta se referia à cassação dos 
mandatos. 

O SR. EUCLYDES VIEIRA: – Não fiz 
referência ao nobre colega. Houve confusão por 
parte da taquigrafia, devida naturalmente ao aparte 
que recebi de V. Ex.ª em que afirmava ter sido eu 
eleito pelo Partido Comunista. 
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O SR. GEORGINO AVELINO: – Não pelo 
Partido Comunista, mas com a contribuição do voto 
comunista. 

O SR. EUCLYDES VIEIRA: – Naquela 
ocasião pareceu-me ouvir ter V. Ex.ª dito que fui 
eleito pelo Partido Comunista, ao que respondi: Pelo 
Partido, não; mas com o seu apôio. E isso porque 
não fui eleito sòmente pelo Partido Social 
Progressista, apesar de ter sido registrado como seu 
candidato. 

Sr. Presidente, além dessa retificação 
necessária, posso desfazer qualquer intuito de 
ofensa ao nobre Senador Georgino Avelino... 

O SR. GEORGINO AVELINO: – Obrigado a V. 
Ex.ª. 

O SR. EUCLYDES VIEIRA: – ...tenho a fazer 
outro reparo. 

Onde se lê: "Menos da metade do eleitorado 
brasileiro não pertence a qualquer partido", deverá 
constar: "mais da metade...", pois foi esta 
 

a expressão empregada em meu discurso. 
Sr. Presidente, é bem possível que haja outras 

incorreções. Penso, porém, que não desvirtuam o 
meu pensamento. 

O SR. PRESIDENTE: – Nada mais havendo a 
tratar, vou encerrar a sessão, designando para a de 
amanhã a seguinte: 
 

ORDEM DO DIA 
 

2ª discussão do projeto nº 24, de 1947, que 
dispõe sôbre extinção de mandatos. 

2ª discussão do projeto nº 17, de 1947, que dá 
nova redação ao art. 271 e seus parágrafos, do 
Código de Processo Civil (Decreto-lei nº 1.608, de 18 
de setembro de 1939). (Com parecer favorável nº 
344, da Comissão de Constituição e Justiça, em 1ª 
discussão. 

Levanta-se a sessão às 15 horas e 45 
minutos. 

 



154ª SESSÃO, EM 29 DE OUTUBRO DE 1947 
 

PRESIDÊNCIA DOS SRS. NEREU RAMOS, PRESIDENTE; MELLO VIANNA, VICE-PRESIDENTE; 
GEORGIN O AVELINO, 1º SECRETÁRIO F JOÃO VILLASBÔAS 2º SECRETÁRIO 

 

 

Ás 14 horas comparecem os senhores 
Senadores: 

Waldemar Pedrosa. 
Augusto Meira. 
Victorino Freire. 
José Neiva. 
Joaquim Pires. 
Ribeiro Gonçalves. 
Carlos Saboya. 
Plínio Pompeu. 
Fernandes Tavora. 
Georgino Avelino. 
Vergniaud Wanderley. 
José Americo. 
Novaes Filho. 
Etelvino Lins. 
Apolonio Sales. 
Cícero de Vascnocelos. 
Góes Monteiro. 
Maynard Gomes. 
Pinto Aleixo. 
Pereira Moacyr. 
Attilio Vivacqua. 
Henrique de Novaes. 
Alfredo Neves. 
Pereira Pinto. 
Sá Tinoco. 
Hamilton Nogueira. 
Mello Vianna. 
Levindo Coelho. 
Euclydes Vieira. 
Dario Cardoso. 
João Villasbôas. 
Vespasiano Martins. 
Flávio Guimarães. 
Ivo d'Aquino. 
Francisco Gallotti. 
Lucio Corrêa. 
Ernesto Dornelles. 
Salgado Filho. 
Synval Coutinho. 
Adalberto Ribeiro. 
Ismar de Góes. (41). 
O SR. PRESIDENTE: – Acham-se  

presentes 41 Srs. Senadores. Ha- 
 

vendo número legal, está aberta a sessão. Vai-se 
proceder à leitura da ata. 

O Sr. 4º Secretario (servindo de 2º) procede à 
leitura da ata da sessão anterior, que, posta em 
discussão, é sem debate aprovada. 

O Sr. 3º Secretário (servindo de 1º) lê o 
seguinte: 

 
EXPEDIENTE 

 
Ofícios: 
Dr. Sr. 1º Secretário da Câmara dos 

Deputados (3) transmitindo as seguintes 
proposições: 

 
PROPOSIÇÃO 

 
Nº 210 – de 1947 

 
(Projeto nº 804, de 1947, da Câmara dos 

Deputados). 
Manda reverter em favor das descendentes do 

jurisconsulto Clovis Bevilacqua, a pensão especial 
instituída pelo Decreto-lei  número 7.283, de 1945. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º E' revertida em favor das filhas 

sobreviventes do jurisconsulto Clóvis Bevilacqua, 
Doris Tereza e Freitas Bevilacqua, Valéda de Freitas 
Bevilacqua e Vitória Ciríaca de Freitas Bevilacqua a 
pensão especial instituída pelo Decreto-lei nº 7.283, 
de 30 de janeiro de 1945, que era paga às finadas 
Amélia de Freitas Bevilacqua e Amélia Florisa de 
Freitas Bevilacqua, viúva e filha daquele jurisconsulto 
acrescida em partes iguais, desde a data do 
falecimento destas, à pensão que cada uma 
daquelas percebe atualmente. 

Parágrafo único. A reversão  
continuará a operar-se, pela mesma forma, 
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em favor das sobreviventes, e extinguir-se-á por 
morte da última. 

Art. 2º Revogam-se as disposições em 
contrário. 

As Comissões de Constituição e Justiça e de 
Finanças. 
 

PROPOSIÇÃO 
 

Nº 211 – de 1947 
 

(Projeto nº 512, de 1947, da Câmara dos 
Deputados). 

Autoriza o Poder Executivo a abrir pelo 
Ministério da Viação o crédito especial de Cr$........ 
71.405.593,50, para pagar à Administração do Pôrto 
do Rio de Janeiro. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – E' o Poder Executivo autorizado a abrir, 

pelo Ministério da Viação e Obras Públicas, o crédito 
especial de Cr$ 71.405.593,50 (setenta e um milhões, 
quatrocentos e cinco mil, quinhentos e noventa e três 
cruzeiros e cinquenta centavos), para pagamento à 
Administração do Pôrto do Rio de Janeiro, nos têrmos 
do Decreto-lei nº 9.800, de 9 de setembro de 1946 
sendo 
 
 Cr$ 
Para entrega complementar, 
relativa ao exercício de 1946....... 

 
4.995.546,80 

Para entrega em parcelas 
mensais, com base na 
arrecadação realizada nêste 
exercício....................................... 

 
 
 

66.410.046,70 
 71.405.593,50 

 
Art. 2º O crédito a que se refere o artigo anterior 

será distribuído ao Tesouro Nacional, sujeito ao 
registro do Tribunal de Contas, e aplicado 
integralmente nas obras de ampliação do Pôrto do Rio 
de Janeiro. 

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

Às Comissões de Viação e Obras Públicas e de 
Finanças. 
 

PROPOSIÇÃO 
 

Nº 212 – de 1947 
 

(Projeto nº 829, de 1947, da Câmara dos 
Deputados). 

Autoriza a abertura, pelo Ministério  
da Educação e Saúde, o cré- 
 

dito especial de Cr$ 500.000,00, para 
pagamento do auxílio concedido à  
Associação dos Ex-Alunos dos Padres  
Lazaristas e Amigos do Caraça, no Estado de Minas 
Gerais. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º E' o Poder Executivo  

autorizado a abrir, pelo Ministério da  
Educação e Saúde, o crédito especial de Cr$ 
500.000,00 (quinhentos mil cruzeiros), para 
pagamento do auxílio à Associação dos  
Ex-alunos dos Padres Lazaristas e Amigos do 
Caraça, como determina a Lei nº 60, de 11 de 
agôsto de 1947. 

Art. 2º Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Às Comissões de Educação e Cultura e de 
Finanças. 

– Do Sr. Ministro da Viação e Obras Públicas, 
encaminhando a seguinte resposta à requerimento 
de informações: 

Rio do Janeiro, 27-10-47. 
Sr. Secretário. 
Em resposta ao oficio nº 117 de  

25 de abril do corrente ano, relativo à  
sugestão feita por Alfredo dos Anjos  
para redução imediata das tarifas nos  
transportes ferroviários em todo o Brasil,  
tenho a honra de informar a V. Ex.ª que,  
ouvido o Departamento Nacional de Estradas  
de Ferro, vem de prestar a êste  
Ministério os esclarecimentos constantes  
do ofício nº 1.472-DG, de 1 do mês em curso, junto 
por cópia. 

Reitero a V. Ex.ª os meus  
protestos de elevada estima e ditsinta 
consideração. 

José Pedro de Escobar. Respondendo pelo 
expediente. 

A Sua Excelência o Senhor 1º Secretário do 
Senado Federal. 

1.472-DG – 1-10-47. 
Do Diretor, Geral do Departmaento Nacional 

de Estradas de Ferro, Senhor Ministro da Viação e 
Obrsa Públicas. 

Relações entre as tarifas ferroviárias e a 
economia nacional. 

Senhor Ministro: 
Tenho a honra de restituir a V.  

Ex.ª o processo protocolado sob o  
nº 8.549-47, nessa Secretaria de Estado,  
no qual o Senado Federal pede  
informações sobre a Carta em que o  
Sr. Alfredo dos Anjos faz sugestões 
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que visam solucionar a crise econômica brasileira. 

O primeiro tópico da exposição trata dos 
transportes ferroviários e nêle se preconiza o 
estabelecimento de: 

"nova tarifas a preços únicos para  
cada gênero de mercadoria em todo  
e qualquer percursos, tomando por bases  
a média dos fretes mínimos, não tendo  
em vista lucros para êste sistema de  
transportes, que deverão ser considerados  
"despesa pública" durante determinado  
período até que as zonas servidas pelas  
ferrovias elevem ao máximo as suas produções em 
geral". 

A medida proposta promoverá, segundo 
afirma o expositor, "o aumento de tôdas as 
produções, que os fretes, absurdamente elevados, 
têm paralizado criminosamente em detrimento da 
economia do País e da fortuna da população 
brasileira". 

O assunto sôbre o qual incide a proposta, tem 
sido informado por êste Departamento em várias 
oportunidades. A carta em questão não  
apresenta argumentos novos e trata 
superficialmente da matéria; insistindo em 
afirmações cuja falta de fundamento já foi 
amplamente demonstrada. 

Não obstante, julgamos oportuno renovar as 
informações anteriores e reexaminar o  
assunto no seu conjunto, a fim de que seja  
facilitada uma exposição mais ampla, que V. Ex.ª 
porventura entenda deva ser prestada ao Senado 
Federal. 

Inicialmente, cumpre declarar que a medida 
preconizada no primeiro trecho transcrito, aliás em 
têrmos pouco claros, seria perniciosa para a 
economia geral. Êste conceito será justificado neste 
ofício. 

Como é sabido, a tarifação, em cada  
ferrovia apresenta duas diferenciações  
principais: uma em correspondência com a  
natureza da carga e condições do transporte, e a 
outra em correspondência com a extensão do 
percurso. 

A primeira não está em foco na carta que 
originou êste processo. Entretanto é oportuno 
abrangê-la nesta exposição. 

A legislação dos transportes ferroviários não 
permite às estradas a seleção da carga. As 
mercadorias apresentadas a despacho, dentro dos 
requisitos regulamentares, deverão ser 
obrigatóriamente carreadas. Em consequência 
disso, é grande a variedade dos produtos 
conduzidos e extensa a graduação dos seus valores 
unitários. No sistema tarifário vigente, semelhante 
ao da maioria dos outros países, a carga é 
distribuída em classes, de acôrdo com um critério 
em que se tomam em consideração vários fatores, 
entre os quais a gradação decrescente dos seus 
valores venais. Tais classes são oneradas com 
tarifas escalonadas em ordem, também, 
descrescente. 

Em virtude principalmente das variações de 
valor dos gêneros, é relativamente frequente a 
verificação de mercadorias mal classificadas, o que 
obriga a uma constante revisão da pauta. Os efeitos 
de tais discrepâncias são atenuados pela incidência 
da taxa ad-valorem, de modo que, em regra geral, 
os fretes totais das mercadorias são tanto mais 
baixos quanto mais baixos os seus valores 
comerciais. 

De acôrdo com o sistema vigente, algumas 
utilidades são transportadas por preços inferiores ao 
custo do serviço. O prejuízo decorrente de tal fato é 
coberto pelos preços compensadores que se 
cobram para as demais. Não raro, porém, a 
cobertura é insuficiente, do que resulta o 
desequilíbrio financeiro da ferrovia. Tal sistema visa 
facilitar o deslocamento dos gêneros alimentícios e 
matérias primas de baixo valor, e, de modo geral, 
impedir que, a expansão econômica das regiões 
seja prejudicada pela dificuldade de circulação dos 
produtos básicos que não suportam onus pesados. 

O sistema exposto foi concebido antes do 
incremento do transporte rodoviário. Este veio 
perturbar o plano de compensação, por isso que a 
tarifa do caminhão, quase independente da natureza 
da carga, passou a constituir um teto para a  
tarifa ferroviária nas regiões de concorrência, 
obrigando pois ao abaixamento dos fretes das 
tabelas mais altas, justamente aquelas que 
forneciam o excedente de compensação. Aliás, não 
foi apenas dêsse modo que as emprêsas 
ferroviárias tiveram o seu mecanismo financeiro afe- 
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tado pelo transporte rodoviário, pois que, como é 
sabido, certas facilidades oferecidas pelo caminhão 
constituíram fator ponderável do desvio de parte do 
tráfego que se fazia pelas ferrovias, independente 
de considerações de frete. 

Não obstante os precalços referidos, foi 
mantido nas estradas de ferro o aludido sistema de 
tarifação, o qual constitui, inegavelmente, uma 
modalidade de fomento econômico, que onera 
exclusivamente o serviço ferroviário, pois o 
rodoviário e o aquático não adotam tarifas de tal 
ordem. 

Consideremos agora a diferenciação da tarifa 
em correspondência com o percurso da carga, cuja 
abolição o documento em foco preconiza. 

O custo do transporte de uma tonelada de 
mercadoria, evidentemente, cresce em relação com 
a extensão do percurso. Não há porém uma 
proporcionalidade perfeita entre as várias extensões 
de percurso e os custos correspondentes, por isso 
que as despesas por ton-km, em igualdade de 
circunstâncias, são progressivamente menores, 
para distâncias progressivamente maiores, 
cumprindo porém notar que esta variação não é 
muito grande. (A causa principal do fenômeno é a 
incidência mais suave das despesas de terminais, 
no custo da ton-km, quando os percursos são 
maiores). 

No sistema vigente, a variação do preço 
cobrado pelo transporte acompanha 
aproximadamente a variação do custo do mesmo, 
mantendo-se abaixo ou acima dêle, conforme se 
trate de tarifa deficitária ou de compensação. Nesta 
conformidade, a curva de representação do preço 
do transporte é análoga à do custo, isto é, a 
ordenada cresce em correspondência com o 
aumento do percurso, sem manter 
proporcionalidade perfeita, de modo que os fretes 
da ton-km, em igualdade de circunstâncias, são 
progressivamente menores, para distâncias 
progressivamente maiores. 

Resulta do exposto que, em uma mesma 
estrada e para uma mesma mercadoria, a curva, 
geralmente adotada da variação da tarifa em função 
da distância do transporte, é semelhante a uma 
semi-parabola de eixo horizontal. Em casos 
especiais, são adotadas curvas de tipo um pouco 
diferente, sem porém afetar a preponderância 
acentuada do tipo geral. 

Abolir a diferenciação tarifária que 
corresponde aos diferentes percursos  
redundaria, por um lado, em grave injustiça para os 
usurários do transporte e, por outro, em fator de 
desorganização econômica, como vamos 
demonstrar. 

Estabelecer preços únicos para o transporte 
de cada gênero de mercadoria, independentemente 
do percurso, "tomando por base a média dos fretes 
mínimos" é a proposta apresentada na carta em 
foco. O que seja a "média dos fretes mínimos", não 
nos, foi possível compreender. Há, nas ferrovias, 
fretes mínimos, extremamente pequenos, que 
correspondem em cada tipo de carga, ao pêso 
mínimo que se admite para o mesmo efeito. De um 
modo geral, no caso de mercadorias, o frete  
mínimo é o frete de uma tonelada de 10 ou 20 
quilômetros de distância, às vezes menos. Não 
podem ser êstes os fretes mínimos a que se refere o 
missivista. 

Se fôsse estabelecida uma tarifa única, em 
substituição às tarifas variáveis em função do 
percurso, ela corresponderia à tarifa vigente para 
uma certa distância. Esta última não poderia ser 
muito pequena, do contrário a receita das estradas 
de ferro cairia, consideràvelmente, e os seus 
balanços financeiros se desequilibrariam, 
originando-se pesados difíceis ao referido percurso 
médio. A tarifa vigente para um percurso médio tal 
que a arrecadação se mantivesse inalterada, ou 
caísse muito pouco, resultaria uma operação  
maior de todos os transportes a pequena  
distância, de modo que, para distâncias  
muito inferiores ao referido percurso médio, as 
tarifas cresceriam enormemente. Os transportes e 
longas distâncias seriam feitos a preços baixos,  
com prejuízos para ase stradas, os quais  
seriam cobertos pelos despachos a percurso  
curto, que pagariam muito mais do que o custo  
dos serviços recebidos. Esta seria a injustiça  
para os usurários de transporte, a que nos 
referimos. 

Esta injustiça não é, porém, o único 
argumento contra o sistema proposto. Como atraz 
afirmamos, êle seria um fator de desorganização 
econômica. 

E' sabido que um dos aspectos desfavoráveis 
da nossa situação econômica é o custo elevado  
das utilidades produzidas no País. Cumpre en- 
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vidar esfôrços no sentido de remediar tal situação 
ou, pelo menos, não agravá-la. Por outro lado, é 
sabido que um dos recursos de compressão do 
custos dap rdoução, a diminuição das despesas da 
mão de obra seria um mal social, caso  
fôsse realizada mediante salário exageradamente 
baixo. E' por outros meios que ela deve ser 
conseguida. 

E' óbvio que a aludida compressão deve ser 
atingida mediante uma economia racional, que se 
baseie em três pilares essenciais: o aumento do 
trabalho humano; o maior rendimento do mesmo, e 
a supressão do trabalho supérfluo. 

O primeiro se obterá pela criação das 
condições sanitárias, culturais, psicológicas, etc. de 
que há tão vultosa carência, no Brasil. O  
segundo, pela nacionalização da produção, 
particularmente, o incremento da mecanização  
dos serviços em que tal providência já se  
justifica. O terceiro, finalmente, por uma série de 
medidas de orientação da produção, localização 
adequada da mesma e seleção de atividades mais 
adequadas à natureza dos recursos disponíveis. 
Entre estas medidas se incluem algumas que são 
de interêsse para o assunto que ora nos ocupa, 
pois, que redundarão na redução do custo do 
transporte. 

A redução do custo do transporte é realmente 
de grande interêsse econômico. 

Ela não decorre apenas da diminuição das 
resistências devidas às rampas e curvas,  
mediante a revisão dos traçados, ou da adoção de 
sistemas mais econômicos de tração, mas  
também, para cada mercadoria, da redução da 
distância média de transporte e do carreio  
apenas do pêso mais útil, em densidade 
relativamente alta, isto é, da eliminação prévia da 
"escória", parte não aproveitável, ou de valor muito 
baixo (seja-nos permitido o uso desta expressão, 
por analogia) e da redução a volumes de densidade 
alta. 

E' evidente que os aludidos fatores reduzirão 
o custo da produção da utilidade sôbre a qual 
incidam. Uma pequena distância média de 
transporte e um fator de tal evidência que  
dispensa comentários. A eliminação da "escória" 
reduz o pêso a transportar, para um mesmo 
"quantum" de utilidade, e o aumento da densidade 
elimina a perda da lotação oferecida em 
 

pêso, que pode resultar do esgotamento da 
capacidade espacial, no caso de mercadorias pouco 
densas. 

E' óbvio que uma tarifa independente da 
distância favoreceria a dispersão dos centros de 
produção, não só agrícola como industrial, 
acarretando, além do aumento das distâncias de 
transporte, dificuldades de várias ordens para a 
localização das instalações de beneficiamento dos 
produtos, das quais poderão resultar as demais 
circunstâncias favoráveis atrás referidas. Além 
disso, no caso dos gêneros perecíveis, a dispersão 
da produção a uma das duas seguintes 
providências: 1) dispêndio excessivo de capital em 
silos, por serem êstes requeridos em maior número; 
2) dispêndio excessivo de capital em material 
ferroviário, para que as safras fôssem transportadas 
prontamente dentro do período da conservação dos 
gêneros, ficando tal material inativo, entre safras. Do 
contrário, a produção ficará sujeita a pesadas 
perdas por deterioração. 

Parece-nos evidente que o oferecimento da 
tarifação do tipo em exame facilitaria a localização 
da produção longe dos centros de consumo, pois 
que os preços baixos da terra, da mão de obra e da 
matéria prima local seriam atrativos sedutores. 

Justamente para as mercadorias de baixo 
valor venal, em relação às quais o frete representa 
percentagem sensível do custo nos centros de 
produção é que mais acentuado seria tal fenômeno. 
Para as de alto valor, especialmente produtos 
industriais, as facilidades oferecidas pela 
proximidade dos grandes centros superariam as 
demais e a dispersão seria menos temida. 

Daí resulta que a medida pleiteada pelo 
expositor, no parecer dêste Departamento, 
redundaria no aumento do custo real da produção 
das utilidades básicas, embora se macarsse o fato 
pela cobrança de fretes deficitários. 

E' claro que o fenômeno está sendo 
focalizado do ponto de vista do interêsse global da 
nossa economia. Do ponto de vista da  
economia das ferrovias, poderia parecer que a 
dispersão da produção, resultando em  
maior movimentação do material rodante, lhes 
faroveceria a prosperidade, já que a baixa 
densidade do tráfego é um dos entraves à sua 
solidez econômica. Tal consideração seria 
inteiramente ilusória. E' a elevação da densidade 
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do tráfego resultante do aumento da produção, ou 
do aumento das riquezas negociadas nos mercados 
do País, que representa fator de prosperidade para 
as emprêsas de transporte. O aumento do trabalho 
de transporte, para movimentar a mesma 
quantidade de produção, apenas mais dispersa, 
embora aumentasse à densidade do tráfego,  
seria, pelo contrário, um fator de ruína, pois teria de 
ser coberta por uma sobrecarga de ônus que,  
em última análise, recairia, sôbre a produção.  
Esta, portanto, mais dificilmente poderia  
contribuir para as finanças das ferrovias,  
com as importâncias necessárias à sua 
manutenção, bôa conservação e renovação do seu 
aparelhamento, em tão ilusória situação de trabalho 
incrementado. 

E' verdade que existem vários exemplos, 
particularmente nos Estados Unidos, de fretes 
ferroviários independentes da distância. 

Não se trata, porém, de um sistema geral de 
tarifação, e sim do preço do transporte cobrado a 
determinadas espécies de carga. 

O frete único foi estabelecido para cargas, 
tais como o carvão mineral, embarcadas por 
grandes emprêsas, em restrito número de pontos. 
Não se trata de produção que pode ser  
realizada por pequenos particulares e localizada a 
seu bel prazer. Por isso, não existe no caso o  
perigo da ruinosa dispersão, a que nos  
referimos. Por outro lado, a situação dos Estados 
Unidos, de mais alta densidade demográfica, de 
intenso comércio interno, e mais homogênea 
distribuição dos centros de consumo e produção por 
tôda a área do País, é completamente diferente da 
nossa. 

O frete único foi estabelecido mediante 
acôrdos entre as emprêsas usuárias do transporte e 
as transportadoras, nos quais a justa remuneração 
do serviço prestado por êste àquelas pode ser 
estabelecido sôbre a base de dados globais 
estatísticos dos transportes realizados e do seu 
custo. O objetivo do frete único foi o de permitir 
estabilização do preço das mercadorias em questão, 
que se impunha pelo caráter básico da sua 
utilização na economia geral, e, ainda, o de 
simplificar o mais possível as operações comerciais 
de expediente, contabilidade e contrôle do 
transporte em questão. 

Nada justifica a invocação da analogia, para 
adotar-se o sistema do frete único em caráter geral. 

Passemos agora a outro ponto. 
O Govêrno, por seus órgãos competentes, 

exerce rigoroso contrôle sôbre as tarifas ferroviárias, 
de modo que nenhuma alteração, para mais, é 
estabelecida sem a sua prévia autorização. 

O público, nem sempre conhecendo êste fato, 
muitas vezes é levado a formular reclamações ao 
próprio Govêrno, na suposição de que os aumentos 
de tarifas são feitos ao bel prazer das emprêsas. 

Por isso, é sempre oportuno focalizar o 
prudente processamento, de que depende a 
realização de tais aumentos. 

Inicialmente, o D.N.E.F. estuda e informa 
detalhadamente as tarifas propostas, analizando a 
situação financeira da proponente e a incidência dos 
fretes nos preços das utilidades. Em seguida o 
Conselho de Tarifas e Transportes, órgão regulado 
por um decreto federal, as examina e debate. E é 
em face dos pareceres dêstes dois órgãos 
especializados que o Sr. Ministro da Viação 
delibera. Qualquer aumento de frete só entra em 
vigor depois de expressa autorização ministerial e 
de prévio aviso ao público. 

Durante a guerra recém-terminada foi 
estabelecido o contrôle governamental sôbre os 
preços de várias utilidades. Êsse contrôle ainda 
perdura e, mediante o tabelamento de certos 
produtos, visa a estabilização do custo da vida em 
níveis razoáveis. 

E' ponto pacífico que nos tabelamentos em 
causa, o Govêrno não pretende forçar a venda 
abaixo do custo e sim reprimir os preços 
exagerados. Em outras palavras, procurar-se obter 
a compressão dos preços, até justos níveis, por 
meio da eliminação de exageradas margens de 
lucro. 

Há, pedimos vênia para declarar, uma certa 
incompreensão na maneira como os fretes 
ferroviários, são tratados em conjunto com os 
demais preços de utilidade, usando-se em  
relação aos primeiros, por uma generalização  
que nos parece indébita, a mesma política  
de reação sistemática contra propostas de 
reajustamento e a mesma atitude de  
prudente cetiscismo, em face de alegações de 
dificuldade financeira, que foram adotadas 
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para com os demais casos, em que os percalços da 
verificação do custo de produção, as dificuldades da 
estimação do justo lucro, a dispersão e a 
consequente dificuldade de fiscalização do 
comércio, constituem fatores muito favoráveis às 
altas de especulação. 

Há que tomar em consideração quatro fatos 
essenciais: 1) que os fretes ferroviários, desde há 
dezena de anos, estão sujeitos à rigoroso contrôle 
governamental; 2) que o Govêrno acompanha em 
detalhe o mecanismo econômico e financeiro da 
quase totalidade das ferrovias; 3) que a margem de 
lucros das estradas de ferro, nos raros casos em 
que existe, é percentualmente muito baixa em face 
das admitidas para as demais atividades tabeladas; 
4) que a incidência dos fretes nos preços de varejo 
dos gêneros de primeira necessidade não é de 
ordem a onerá-los pesadamente. 

Detenhamo-nos na questão da situação 
financeira das emprêsas ferroviárias. 

No quadro anexo, referente ao exercício de 
1945, demonstra-se o déficit verificado na 
exploração do tráfego do conjunto das ferrovias 
brasileiras. Na exploração geral dos serviços, em 
que entram receitas e despesas extranhas ao 
transporte pròpriamente dito, verificou-se um saldo 
de cerca de 150 mil contos. 

A verdadeira situação é entretanto bem pior 
do que os resultados que o aludido quadro indicam, 
por quatro razões: 

Primeira porque, para um patrimônio que 
"grosso modo" podemos avaliar em mais de dez 
bilhões de cruzeiros, as necessidades mínimas de 
anuidade, para amortizar e remunerar muito 
moderadamente os capitais invertidos, subiriam a 
algumas centenas de milhares de cruzeiros 
anualmente. Como tal não ocorre, resulta que as 
demais atividades nacionais é que realmente 
suprem, por via indireta a vultosa carência dos 
recursos da arrecadação dos serviços ferroviários 
para a manutenção dos mesmos. 

Segunda, porque os dados apresentados  
são de 1945, antes do atingimento de alto  
nível do custeio ferroviário atual, resul- 
 

tante principalmente do aumento dos salários, fato 
que as revisões tarifárias não conseguiram 
compensar devidamente. Em 1946, não só o 
resultado do trafego, como o global da exploração 
foi de deficit. Observe-se que a E. F. C. E. que, no 
quadro, ainda apresenta equilíbrio financeira, 
fechou o seu balanço em 1946 com vultoso déficit 
que atingiu a casa de centena de milhões de 
cruzeiros. 

Terceira, porque, durante a guerra, as 
dificuldades de importação prejudicaram a 
conservação das ferrovias, obrigando-as a 
economias fictícias, pois a conservação postergada 
ficou transferida para exercícios futuros, de modo  
que os resultados observados durante o período 
apresentam saldos ilusórios, ou déficit menores do 
que os verdadeiros. 

Quarta, porque, mesmo em circunstâncias 
normais, antes da guerra mundial, grande parte das 
ferrovias brasileiras tinha conservação deficiente, e 
falta de reservas, para renovarão do material de 
vida limitada, de modo que, se computados os ônus 
correspondente a uma completa recuperação, maior 
seria a insuficiência da arrecadação para o efeito do 
equilíbrio financeiro. 

Vejamos, panorâmicamente, a situação das 
várias estradas. 

As emprêsas administrativas pela União 
apresentaram, em 1945, excluídas as autarquias, 
déficits que totalizaram Cr$ 70.139.518.00. 
Atualmente o total é muito maior. 

Das autarquias, a Central apresentou déficit 
em 1946. A Noroeste só consegue o equilíbrio 
financeiro com receitas extra tráficas. A Rede de 
Viação Paraná Santa-Catarina é a única que está 
bem equilibrada financeiramente. Não se pode, 
porém, interpretar como lucro o resultado da sua 
exploração, por isso que os saldos são todos 
reaplicados nos programas de obras e aquisições 
muito necessárias, pois, como é sabido, a rêde em 
questão está mal aparelhada e apresenta vários 
trechos em más condições técnicas. 

As grandes rêdes federais arrendadas  
a estados da Federação – Via- 
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ção Ferrea do Rio Grande do Sul e Rêde Mineira de 
Viação – estão em situação deficitária. 

A E. F. Vitória a Minas, da qual a União possui 
maioria de ações, está igualmente em situação 
deficitária. 

A Great Western e a Leopoldina Railway, de 
que se demonstram saldos no quadro em questão, 
estão na realidade em desequilíbrio financeiro, pois 
os referidos saldos são insuficientes para o serviço 
do capital. Já não nos referindo ao capital ações 
(pois há vários anos que não distribuem dividendos), 
mas considerando apenas a debêntures em 
circulação. 

A Ilhéos a Conquista, que apresentou saldo 
em 1945, já desequilibrou as suas finanças, com o 
incremento da concorrência rodoviária. 

Deixando de fazer referência a pequenas 
estradas em situação de superavit, e cujas tarifas 
não são elevadas, apreciemos agora as  
grandes ferrovias que também surgem no quadro em 
situação de superavit e que ainda não foram 
consideradas. 

A Mogiana, companhia particular, apresenta 
saldos relativamente moderados, que remuneram 
mediocremente o seu capital. E', porém ferrovia que 
enfrenta permanentes dificuldades econômicas, e só 
pode manter o equilíbrio financeiro à custa de uma 
política de severa compressão de despesas. 

A Santos a Jundiaí, recentemente encampada 
pela União, produzia lucros de certo vulto, que não 
chegavam a perfazer, entretanto 7% do capital 
reconhecido pelo Govêrno. Agora, porém, o saldo 
não é lucro líquido, pois corresponde a um pesado 
compromisso financeiro, qual seja o do serviço do 
custo de encampação. 

A Sorocabana, de propriedade e 
administração do Estado de São Paulo apresenta, 
um saldo apreciável. Não se poderá, porém 
considerá-lo lucro, pois que o Estado em questão 
não contabiliza na gestão da ferrovia as pesadas 
despesas de serviço do capital nela invertido. Se o 
fizesse, como qualquer emprêsa particular, em vez 
de fazer correr êstes ônus pelo Tesouro Estadual, o 
aparente lucro seria absorvido e conseguido, se 
tanto, apenas o equilíbrio financeiro. Trata-se no 
caso, porém, de uma ferrovia de tarifas muito baixas. 

Como grande emprêsa de transportes 
ferroviários, apenas a Cia. Paulista obtém um saldo 
que corresponde realmente a lucro compensador. 

Este fato, porém, aliado a certos fatores 
favoráveis, é a razão básica do ótimo serviço 
prestado ao público pela empresa em questão. A 
prosperidade da zona marginal e uma prudente e 
decidida política de compressão de custos 
conduziram a Paulista a esta situação excepcional. 
Entretanto, comparados com os lucros das emprêsas 
industriais, o do comércio em geral, os dividendos 
dos acionistas da Cia. Paulista podem ser 
considerados módicos, quando oscilam entre 8% e 
10%, que são os limites contratuais. 

Pretender alterar esta situação, reduzindo os 
lucros da Cia. em causa, seria um êrro deplorável, 
pois foi o estímulo representado pela sua próspera 
situação que resultou nos serviços modelares a 
preço baixo, prestados pela emprêsa. E' necessário 
observar que as tarifas da estrada em questão são 
das mais baixas do Brasil. 

Pelo visto, se conclue que é errônea a 
suposição de que as tarifas das estradas de ferro 
podem ser baixadas mediante a redução ou a 
supressão de supostos lucros auferidos. 

De um modo geral, a incidência do frete sôbre 
o preço das mercadorias é bastante módica, tendo 
pequena influência sôbre os preços do varejo. 
Sòmente fogem a esta regra, em alguns casos, 
mercadorias que são transportadas a distâncias 
muito longas, como o sal e o açúcar. Para a maior 
parte dos produtos, o transporte médio fica em torno 
de 400 quilômetros e, nêste caso, a incidência do 
frete sôbre o preço do varejo é tão reduzida que 
mesmo sua supressão total pouco viria alterar o 
preço de tais gêneros. Tomando como exemplo a 
Central do Brasil, por ser uma das estradas de tarifas 
mais elevadas do País, verifica-se o seguinte: 

Excluindo as tarifas especiais, em via de regra 
mais baixas do que as gerais, tôdas as mercadorias 
se enquadram em 15 classes cujos fretes, excluindo 
a taxa, ad-valorem, são para o percurso de 400 
quilômetros, os seguintes: 

C1 – Cr$ 680,00 ou Cr$ 0,680 p/quilo 
C2 – Cr$ 544,00 ou Cr$ 0,544 p/quilo 
C3 – Cr$ 485,00 ou Cr$ 0,485 p/quilo 
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C4 – Cr$ 451,00 ou Cr$ 0,451 p/quilo 
C5 – Cr$ 424,00 ou Cr$ 0,424 p/quilo 
C6 – Cr$ 374,00 ou Cr$ 0,374 p/quilo 
C7 – Cr$ 362,00 ou Cr$ 0,362 p/quilo 
C8 – Cr$ 320,00 ou Cr$ 0,320 p/quilo 
C9 – Cr$ 313,00 ou Cr$ 0,313 p/quilo 
C10 – Cr$ 270,00 ou Cr$ 0,270 p/quilo 
C11 – Cr$ 230,00 ou Cr$ 0,230 p/quilo 
C12 – Cr$ 210,00 ou Cr$ 0,210 p/quilo 
C13 – Cr$ 174,00 ou Cr$ 0,174 p/quilo 
C14 – Cr$ 151,00 ou Cr$ 0,151 p/quilo 
C15 – Cr$ 295,00 ou Cr$ 0,295 p/quilo 

 
Dos gêneros alimentícios de primeira 

necessidade, o açúcar e a banha são os 
classificados nas tabelas mais altas, a C6 e C7 
respectivamente; os demais entram quase todos nas 
tabelas C11 a C14, isto é, naquelas em que o preço 
do frete para um quilo, excluída a taxa ad-valorem, 
oscila entre Cr$ 0,23 e Cr$ 0,15. A taxa ad-valorem 
só afetará a segunda casa decimal dêstes preços, 
isto é, a casa das unidades de centavos, visto se 
tratar de uma taxa de 0,4% sôbre quantias inferiores 
a Cr$ 25,00 (preço máximo, na origem, de um quilo 
dessas mercadorias). 

A supressão total do frete permitiria uma 
redução de Cr$ 0,23 a Cr$............. 0,15 por quilo, 
insignificante em face do preço de varejo dêstes 
produtos. 

Em quadros anexos, são prestadas 
minuciosas informações a respeito. 

Conforme os números apresentados, os fretes 
incidem em percentagens insignificantes sôbre os 
valores de varejo dos principais gêneros de primeira 
necessidade. As flutuações correntes dêstes valores 
são maiores do que a totalidade dos fretes. 

Como se explica, porém, que durante o 
período de inflação, as majorações de tarifa foram 
sistematicamente apontadas como uma das mais 
importantes causas dos fortes aumentos dos preços 
de venda? 

E' claro que as majorações de tarifas serviam 
apenas de material argumentativo para a defesa 
menos minuciosa de tais aumentos. A complexidade 
do cálculo tarifário, e o fato de que o frete incide, em 
certos casos, sôbre a matéria prima do gênero de 
consumo, e não sôbre êste diretamente, tornam 
complicada a apuração do ônus real do frete sôbre 
os gêneros de primeira necessidade. Sem o exame 
cuidadoso dos aspectos quantitativos da questão, o 
público em geral e quaisquer pessoas que não 
tivessem oportunidade de apreciar tais aspec- 
 

tos, fàcilmente se deixavam convencer de  
que as alegações tinham fundamento. Assim, a 
campanha contra o aumento de tarifas é  
uma arma de defesa prévia, com a qual se  
prepara o terreno para substanciais elevações  
de preços, caso ocorra tal aumento, e  
também uma cortina de fumaça destinada a 
obscurecer a realidade em tôrno das aludidas 
elevações. 

Não são, porém, apenas os interessados  
na alta dos gêneros que defendem a redução dos 
fretes. 

Os fretes ferroviários são pagos na maioria 
dos casos, por intermediários entre os produtores e 
outros grupos de comerciantes. A margem de  
lucro que dá cada gênero é disputada pelos 
negociantes, da cadeia que vai do produtor ao 
varejista. Os fretes não são realmente  
percentagem do lucro dos responsáveis  
pelo seu pagamento. Estes responsáveis  
têm que cobrir os aumentos dos fretes, ou  
reduzindo os seus próprios lucros, ou  
passando adiante as mercadorias por preços  
mais altos. São por isso altamente interessados  
na congelação das tarifas, pois, para altear  
os preços de revenda, encontram sempre forte 
resistência. 

Não seria razoável que as estradas fôssem 
oneradas em consequência da situação descrita.  
Se os aumentos de tarifas tivessem sido 
descarregados sucessivamente, em proporções 
justas, até o produto chegar ao público, não seria 
êste prejudicado, conforme as demonstrações 
numéricas feitas. 

Com a congelação dos fretes dos  
gêneros alimentícios de primeira necessidade,  
em vigor no período de março de 1944 a  
outubro de 1946, as ferrovias faziam o  
transporte deficitário de grandes massas.  
Das dificuldades financeiras daí resultantes,  
duas foram de grave repercussão em  
tôda a vida nacional; 1) a resistência  
que as emprêsas fizeram ao reajustamento  
dos salários dos seus empregados,  
do que resultaram tantas greves, com o  
seu cortejo de males sociais, políticos e  
econômicos; 2) as forçadas economias no  
custeio e no aparelhamento, redundando  
em mau serviço, lentidão do escoamento  
das mercadorias, e, nos casos extremos,  
quase podemos dizer, na asfixia econômica  
da região servida. 
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Certamente que a compressão de custo do 
transporte, permitindo uma tarifação baixa, sem 
desequilíbrio financeiro seria a medida melhor, sob 
todos os pontos de vista. E' evidente, porém, que só 
a União e as ferrovias em boa situação  
econômica podem tomar providências nêsse setor, 
que exigem sempre pesadas despesas patrimoniais. 
As estradas que vivem em permanente dificuldade 
financeira estão impossibilitadas de custear 
programas eficazes para a compressão do custo do 
transporte. 

Atualmente, o recrudecimento do transporte 
rodoviário, que irá dentro em breve concorrer  
com o ferroviário numa escala sem precendentes, 
força as estradas a medidas de defesa, entre as 
quais se deve salientar a referida compressão de 
custo. 

Pedimos vênia para, com a experiência que 
êste Departamento tem sôbre o assunto, situar em 
alternativas a política que terá que ser usada, face 
ao problema, em nosso parecer, que, em outra 
oportunidade, já foi apresentado a um dos 
antecessores de V. Ex.ª. 

Ou se adota decididamente a tese de que o 
transporte ferroviário deve se enquadrar no papel de 
estimulante econômico, e viver com tarifas  
abaixo do custo do transporte, para as mercadorias 
de baixo valor venal e grande significação 
econômica, ainda que isto represente permanente 
situação deficitária, ou se reconhece que o 
transporte ferroviário é um serviço industrial 
assemelhável aos demais e que, por via de regra, os 
custos devem ser cobertos pelas arrecadações, de 
modo que os transportes deficitários sejam casos de 
exceção. 

Se, porém, se adotasse a primeira alternativa 
extendendo o conceito às ferrovias particulares, teria 
a União que assumir pesadíssimos, encargos, pois 
que precisaria subvencionar os serviços ferroviários. 
E êsses encargos, naturalmente, teriam de ser 
compensados por impostos, o que redundaria em 
cobrar, das atividades econômicas, por via indireta, o 
restante a cobrir do custo daqueles serviços. Se 
observamos que as estradas da União já vivem 
nêsse regime e que, de um modo geral estão muito 
mal aparelhadas, nos inclinaremos a considerar 
muito perigosa tal política. 

De fato, como é notório, o público é quem 
menos reage contra os aumentos dos preços. A 
reação do negociante comprador é sempre grande e 
só se aplaca com uma elevação do preço pelo qual o 
produto sai das suas mãos. 

A subvenção das emprêsas particulares faria 
provàvelmente com que estas se desinteressassem 
das economias no custeio e dos programas de 
melhoramento redundantesna compressão do custo 
de transporte. 

Por outro lado sempre que preponderasse 
uma política de estrita economia orçamentária, seria 
sacrificada a eficiência do serviço ferroviário e, 
portanto ameaçado o próprio funcionamento 
econômico do País. 

Por tudo, inclina-se êste Departamento pela 
segunda alternativa. O seu parecer é de que deve 
ser permitido ás estradas uma tarifação racional que 
lhes possibilite o equilíbrio financeiro, sem ônus para 
os cofres públicos. Devo lhes ser facultada a revisão 
dos fretes, sempre que isto fôr necessário ao 
reajustamento da sua economia. Uma política severa 
de retenção das tarifas afigura-se-nos de ilusória 
vantagem para o público e de perigosas 
consequências. Parece-nos que, só em último caso, 
deveria o Govêrno assumir os encargos financeiros 
de um serviço ferroviário deficitário. 

Por outro lado, as autoridades federais estão 
em permanente vigilância – e êsse Departamento 
tem dado o melhor do seu esfôrço nêste sentido – 
para que as emprêsas particulares protejam e 
executem, na forma já prevista pelos dispositivos em 
vigor, as obras e as aquisições tendentes à 
economia dos seus serviços. 

Dêste modo as tarifas baixas podem advir 
como uma manifestação de prosperidade e não 
como ameaça de ruína. 

A congelação das tarifas dos gêneros 
alimentícios, no período de março de 1944 a outubro 
de 1946, foi uma experiência parcial da primeira 
alternativa. As ferrovias foram obrigadas a 
transportar, com prejuízo, os gêneros de primeira 
necessidade, contribuindo para manter a margem do 
lucro dos intermediários, sem que com isso se 
conseguisse estabilizar o custo da vida. Essa 
congelação agravou a situação financeira de várias 
emprêsas, com a consequente inquietação do 
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seu pessoal e o sacrifício da eficiência dos seus 
serviços, tudo sem correspondentes vantagens de 
ordem geral. 

Parece a êste Departamento que os 
transportes ferroviários de fato, na situação que 
atravessamos, não estão dando à economia nacional 
a contribuição que seria desejável, e, de certo modo, 
estão amortecendo o ritmo da nossa vida econômica. 
Isto, porém, não tem como causa principal a tarifa 
alta e, sim, a falta de eficiente aparelhamento. O 
problema grave e urgente a solucionar, neste setor 
da economia, não é reduzir os preços do transporte 
que estariam onerando exageradamente a produção 
e, sim: 

1) remediar a retenção, ou o transporte lento 
da produção, que estão sendo produzidos pelas 
deficiências dos sistemas de transporte; 

2) facilitar a adptação das ferrovias à situação 
criada pela concorrência rodoviária, de modo a 
impedir os prejuízos para a economia do País, que 
podem resultar de uma competição ruinosa. 

O desvio da rota indicada por essa verdade 
fundamental poderá, no parecer dêste 
Departamento, perturbar a expressão da economia 
brasileira. 

Aproveito a oportunidade para reiterar a V. 
Ex.ª os protestos do meu alto aprêço e distinta 
consideração. 

Ao Exmo. Sr. Engenheiro Clóvis Pestana, M. 
D. Ministro da Viação e Obras Públicas. 

Arthur Pereira de Castilho, diretor geral. – 
Conferido: Seção Administrativa da D. O. em 21 de 
outubro de 1947. – Luiz Viriato Fonseca Galvão, 
chefe. 

E' lido e vai a imprimir o seguinte parecer: 
 

PARECER 
 

Nº 385 – de 1947 
 

Da Comissão de Trabalho e Previdência 
Social, o sôbre a proposição nº 29, de 1947. 

Relator – Sr. Hamilton Nogueira. 
A proposição nº 29 –1947, da Câmara dos 

Deputados, revogando o Decreto-lei nº 9.587, de 16 
de agôsto de 1946, que revigorou o Decreto-lei 
número 429, de 27 de abril de 1943, visa assegurar, 
aos empregados das Emprêsas Mútuas de Seguros 
de Vida, os direitos garantidos pela nossa legisla- 
 

ção trabalhista a todos os empregados. 
O aspecto jurídico da questão foi 

brilhantemente explanado pelos nobres Senadores 
Ferreira de Souza e Filinto Müller. O primeiro 
abordou a constitucionalidade da proposição, 
apresentando luminoso parecer, aprovado 
unânimemente pela Comissão de Constituição e 
Justiça. O segundo apresentou um substitutivo ao 
projeto aprovado na Câmara dos Deputados 
substitutivo êste, fundamentado em forte e erudita 
argumentação. 

Discutido o parecer Filinto Müller pela 
Comissão de Trabalho e Previdência Social opinou a 
Comissão pelo projeto-lei aprovado na Câmara dos 
Deputados, por entender que os Decretos-leis 
revogados pela proposição 29-1947 chocam-se  
com os dispositivos constitucionais, mesmo  
os da Constituição vigente no regime instaurado em 
1937. 

Diz bem o Sr. Ferreira de Souza no seu 
brilhante parecer: "o Decreto-lei número 5.429,  
de 27 de abril de 1943, negando a empregados  
das sociedades de seguros mútuos as garantias da 
legislação do trabalho, estava, quando foi  
baixado, inquinado de inconstitucionalidade  
evidente, clara, pois à Constituição de 1937, vigente 
ao tempo, repugnava tal solução. Era sem sombra 
de dúvida, um decreto nulo pleno jure. 
Consequentemente inconstitucional, também, foi a 
sua restauração pelo Decreto-lei nº 9.587, de 16 de 
agôsto de 1946, assim igualmente nulo de pleno 
direito. 

Se assim era sob o regime da Carta de 1937, 
muito mais o será sob o da Constituição atual, que 
ampliou os preceitos básicos da legislação do 
trabalho, prevendo a participação do lucro já previsto 
para as emprêsas de seguros mútuos pelo citado 
Decreto lei nº 2.088". 

Acresce ainda que, na Constituição atual, o 
critério para a designação dos empregados não tem, 
por assim dizer, nenhum limite, não prevalecendo 
por isso o argumento de que, pelo fato de estarem 
excluídos da legislação do trabalho os empregados 
domésticos, os trabalhadores rurais, os  
servidores públicos do Estado e das entidades 
paraestatais os servidores das autarquias 
administrativa, os empregados das emprêsas  
de propriedade da União, quando  
por esta administrada, se justifique a exclusão 
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dos empregados das emprêsas mútuas de seguro de 
vida da nossa legislação trabalhista. 

Por outro lado, se aos empregados acima 
excluídos se pode, por uma lei ordinária, estender o 
que já está asseguro na legislação do trabalho, o que 
não se pode, no entanto fazer, sem ferir o alto 
espírito de justiça que deve orientar a elaboração 
das leis, é retirar ou mesmo limitar o gôzo de um 
direito já garantido. 

E' o que reza a Constituição de 1946, art. 157, 
XII: "estabilidade na emprêsa ou na exploração rural, 
e indenização ao trabalhador despedido, nos casos e 
nas condições que a lei estatuir". 

Por essas razões opina a Comissão no sentido 
de ser aprovado o projeto-lei, constante da 
proposição nº 29 de 1947, da Câmara dos 
Deputados. 

Sala das Comissões, em 22 de outubro de 
1947. – Lucio Corrêa, presidente. – Hamilton 
Nogueira, relator. – Pereira Pinto. – Filinto Müller, 
vencido nos têrmos do voto em separado. 

 
VOTO EM SEPARADO 

 
I – A requerimento do Senador Salgado Filho, 

aprovado pelo plenário, veio à Comissão de Trabalho 
e Previdência Social a proposição nº 29, de 1947, 
que "dispões sôbre os direitos e garantias 
trabalhistas dos Empregados de Emprêsas Mútuas 
de Seguros de Vida". 

II – Sôbre esta proposição (Projeto de lei nº 
48-A, de 1947, da Câmara dos Deputados) já se 
havia manifestado a Comissão de Constituição e 
Justiça opinando pela sua aprovação. 

III – As sociedades mútuas de seguros, entre 
nós, têm a sua fiscalização e as suas operações 
disciplinadas pelo disposto no Decreto-lei nº 2.063, 
de 7 de março de 1940, modificando, 
sucessivamente, pelos Decretos-leis ns. 3.908, de 8 
de dezembro de 1941; 4.606 e 4.609, de 22 de 
agôsto de 1942; 5.429 de 27 de abril de 1943; 8.934, 
de 26 de janeiro de 1946; e, finalmente, 9.587, de 16 
de agôsto de 1946. 

Estes diplomas legais estão publicados, 
respectivamente, em "Leis do Brasil", vol. 7.1941-fls, 
607, vol. 5-1942-fls. 156. vol: 3-1943-fls. 114, 
 

vol. 1-1946-fls. 418, vol. 5.1945-fls. 114. 
IV – A proposição em exame visa revogar o 

Decreto-lei nº 9.587, de 16 de agôsto de 1946, que 
restabeleceu a vigência do Decreto-lei nº 5.429, de 
27 de abril de 1943, "cujos efeitos são declarados 
insuficientes". 

V – Do acurado exame dos decretos citados 
se deduz claramente que a preocupação maior do 
legislador era defender o patrimônio das sociedades 
mútuas, submetendo-as, a princípio, para êsse fim, a 
uma rigorosa fiscalização do Ministério do Trabalho 
e, mais tarde, garantindo subsidiàriamente "em favor 
dos segurados por contratos celebrados no território 
nacional, as reservas técnicas atuariais" das 
mesmas Sociedades. 

VI – Não foi outra preocupação, certamente, 
que levou o legislador a baixar os Decretos-leis  
ns. 5.429, e 9.587, em virtude dos quais  
ficaram excluídos das garantias das leis  
trabalhistas determinados servidores de sociedades 
mútuas. 

Trata-se, é patente, de medida ditada por 
importantes razões de ordem pública, visando 
assegurar a defesa de interêsse de "Segurados por 
contratos celebrados no território nacional" e 
resguardar as garantias subsidiárias estabelecidas 
pelo Govêrno Federal em favor daquelas 
sociedades. 

VII – Poderia o legislador ordinário, na 
vigência da carta de 1937, excluir determinados 
empregados "do âmbito da legislação do trabalho?" 

Parece-nos que sim. 
A Constituição de 1937 não conceituou nem 

definiu "empregador' e "empregado" deixando à lei 
ordinária fazê-lo. 

Ora, desde que a Constituição não definiu nem 
conceituou o empregado e o empregador, e à lei 
ordinária é que cabe defini-los e conceituá-los, e 
regular a existência ou não da relação de emprêgo, é 
lícito afirmarmos que não padece do vício de 
inconstitucionalidade o Decreto-lei número 5.429, de 
27 de abril de 1943. 

Para admitirmos o contrário teríamos, 
lògicamente, de inquinar de inconstitucional, 
também, o artigo 7 da Consolidação das Leis do 
Trabalho (Decreto-lei nº 5.452, de 1 de maio 
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de 1943) que exclui do amparo da legislação do 
trabalho os: 

a) empregados domésticos; 
b) trabalhadores rurais; 
c) servidores públicos do Estado e das 

entidades para-estatais; 
d) servidores de autarquias administrativas; 
e) empregados das emprêsas de propriedade 

da União, quando por esta ou pelos Estados 
administradas. 

Não negamos às sociedades mútuas a 
qualidade legal de emprêsas e as características de 
"empregador' nem sustentamos que diretores, 
gerentes, etc., que nelas exerçam suas atividades, 
não sejam empregados: 

A Consolidação define: 
"Considera-se empregador a emprêsa 

individual ou coletiva, que, assumindo riscos de 
atividades econômicas, admite, assalaria e dirige a 
prestação pessoal de serviços". 

"Considera-se "empregado' tôda pessoa física 
que prestar serviços de natureza não eventual a 
empregador, sob dependência dêste e mediante 
salário". 

O que a Constituição não proibia é que 
determinadso empregados fôssem deixados fora do 
âmbito das leis do trabalho. 

Tanto isto é certo que no seu artigo 7 
enumerou a Consolidação as exceções já citadas. 
Os empregados domésticos, os trabalhadores rurais, 
são, sem prestam "serviços de natureza não 
eventual a empregador, sob dependência dêste e 
mediante salário" e não têm, até hoje, o amparo da 
legislação do trabalho. E' que razões de ordem 
pública determinaram fôssem êles mantidos em 
situação de exceção. Tal situação foi definida em lei 
ordinária. 

Da mesma forma devem ser considerados os 
empregados de sociedades mútuas de seguros que 
a lei ordinária (Decreto-lei nº 5.429, de 27 de abril de 
1943) retirou do âmbito das leis do trabalho. 

Não há, pois, sob êsse aspecto, a nossa ver, 
inconstitucionalidade no referido decreto-lei. 

VIII) – O princípio constitucional constante  
do inciso I do artigo 122 da Carta de 1937,  
expresso no art. 141 parágrafo 1º da Constituição de 
... 1946, princípio que afirma a igualda- 
 

de de todos perante a lei, não foi, a nossa ver, 
desrespeitado. 

De fato, o Decreto-lei nº 5.429, de 27 de abril 
de 1943, excluiu do amparo da legalização 
trabalhista os dirigentes de tôdas as sociedades 
mútuas de seguro de vida. 

Situou-se assim, aquêle diploma legal, dentro 
da concepção de que "a igualdade perante a lei 
consiste em considerar desigualmente condições 
desiguais". 

Assim tem decidido o Supremo Tribunal do 
Trabalho em inúmeros julgados. 

Quando se arguiu, perante aquêle Tribunal, de 
inconstitucional o Decreto-lei nº 9.251, de 11 de maio 
de 1946 (referente à situação dos empregados de 
Casinos) em face do preceito estabelecido no nº I do 
art. 122 da Carta de 1937, afirmou aquêle Colendo 
órgão da Justiça Trabalhista que: no tocante à 
igualdade todos os proprietários de estabelecimentos 
congêneres foram tratados igualmente pelo 
impugnado decreto-lei". 

E mais: 
"... houve evidente paridade de condições, ou 

seja, tratamento igual para coisas iguais". 
E, finalmente: 
"Como se vê, a lei abrangeu do mesmo modo 

tôdas as pessoas da mesma categorias: a de 
proprietários de casinos. Não houve, assim 
desigualdade perante a lei..." 

(Processos T. S. T 8.621-46 e 9.937-46 – D. J. 
8.4-947, págs. 632-4 e 636-7). 

Para se poder, com base, no princípio de 
igualdade de todos perante a lei, fulminar de 
inconstitucionalidade o Decreto-lei nº 5.429, de 23 de 
abril de 1943, ter-se-ia, longinamente, que estender 
tal condenação à Consolidação das Leis do 
Trabalho, à lei ordinária, que trata desigualmente em 
relação a outros empregos, os domésticos, os 
trabalhadores rurais. 

Como elemento informativo da questão é de 
acentuar-se que constitui princípio pacífico da 
legislação trabalhista o disposto no artigo 499 do 
Decreto-lei nº 5.452, de 1 de maio de 1943 
(Consolidação) que reza: 

"Não haverá estabilidade nos exercícios dos 
cargos de diretoria, gerência, ou outros de confiança 
imediata do empregor". 
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Aqui, mais uma vez, a lei trata 
desigualmente pessoas colocadas em condições 
desiguais. 

Isto pôsto e partindo do princípio 
fundamental da exegesse constitucional de que 
deve prevalecer, em caso de dúvida; a "presunção 
da constitucionalidade", entendemos não deva ser 
aprovada, nos têrmos em que está redigida a 
proposição nº 29, de 1947. 

Considerando, entretanto, que a tendências 
da nossa civilização, humana e cristã, é ampliar,  
e jamais restringir o amparo da legislação  
social a todos os trabalhadores, e, atendendo a 
que a restrição imposta aos dirigentes de 
sociedades mútuas deveria ser temporária e não 
permanente e que, produzidos seus efeitos, deve 
ela cessar, oferecemos à consideração dos nobres 
senadores o seguinte substitutivo à proposição nº 
29 de 1947. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Fica revogado o Decreto-lei nº 9.587, 

de 16 de agôsto de 1946, que revigorou o Decerto-
lei nº 9.587, de 27 de abril de 1943. 

Art. 2º – Aos empregados de sociedades de 
seguros mútuos sôbre a vida, que hajam sido 
dispensados em virtude do que estatutiu o artigo 
1º do Decreto-lei nº 5.429, de 27 de abril de 1943, 
fica assegurada a readmissão nos cargos efetivos 
que exerciam. 

Sala das Comissões, em 14 de outubro de 
1947. – Filinto Müller. 

O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura 
do expediente. 

Não há oradores inscritos. 
O SR. CARLOS SABOYA: – Sr. Presidente, 

não tendo comparecido ontem a esta Casa, não 
pude, como pretendia, associar-me em nome da 
agremiação política que aqui represento e no meu 
próprio, às comemorações do dia do servidor 
público. 

Quero, agora, deixar aqui consignado o meu 
aplauso às manifestações de simpatia a êsse 
grande impulsionador da máquina administrativa 
do Estado, que é o funcionário público. 

Injustiçado o mais das vezes, a verdade é 
que o servidor público brasileiro, no seu modesto 
anonimato, tem sido um colaborador eficiente e 
valoroso da marcha ascencional do País, 
merecendo por isso tôdas as atenções e desvelos. 

E quero valer-me do ensejo para,  
desta tribuna, Sr. Presidente, fazer 
 

um apêlo ao Poder Legislativo, como ao Executivo, no 
sentido de que o servidor público tenha o seu abono de 
Natal – graça que lhe minorará um pouco os transes 
aflitivos de uma vida de poupança e sacrifícios. 

Não desconheço, como todos os que aqui se 
encontram não desconhecem, a situação do erário 
público. Mas, acima das aperturas financeiras do 
Estado, deve sobrepôr-se a justiça do mesmo para 
com seus fiéis servidores – colaboradores anônimos e 
devotados da grandeza e do progresso nacional. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem). 
Comparecem mais os Srs. Senadores: 
Filinto Müller. 
Andrade Ramos. 
Azevedo Ribeiro. 
Aloysio de Carvalho. 
Santos Neves. 
Durval Cruz. 
Arthur Santos. 
Marcondes Filho. 
Camilo Mércio. 
Roberto Simonsen. 
Bernardes Filho. 
Clodomir Cardoso (12). 
Deixam de comparecer os Srs. Senadores: 
Alvaro Maia. 
Severiano Nunes. 
Mathias Olympio. 
Ferreira de Souza. 
Walter Franco. 
Carlos Prestes. 
Pedro Ludovico. 
Alfredo Nasser. 
Roberto Glasser (9). 
 
O SR. PRESIDENTE: – Não havendo mais 

quem queria usar da palavra, na hora do expediente, 
passa-se à 
 

ORDEM DO DIA 
 

Segunda discussão do projeto nº 24 de 1947, 
que dispõe sôbre extinção de mandatos. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o 

Senador Augusto Meira, primeiro orador inscrito. 
O SR. AUGUSTO MEIRA: – Senhor Presidente, 

neste momento mesmo, de indisfarçável 
responsabilidade, eu me sentiria dispensado de tomar 
parte, mais uma vez, neste debate. Isto, se  
permitido fôsse silenciar, quando a 
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verdade constitucional ainda é posta em 
dúvida e afrontada da maneira mais extranha 
e mais inconcebível. Quando outros 
companheiros de ideais comigo pelejam, 
defendendo a grande luz que dimana de 
nossa lei maior, me não é possível ficar numa 
atitude impassível. Tomei o compromisso de 
defender a grandeza, a integridade, a honra 
do Brasil. Tomei o compromisso solene de 
respeitar a sua Constituição e fazê-la valer. 

Não me preocupa, Sr. Presidente, um 
interêsse pessoal. A minha opinião é 
impessoal. Defendo uma causa nacional, e 
de tal ordem que se tornou uma causa das 
Américas, uma causa da Democracia, no seu 
sentido o mais puro e, por isso mesmo, uma 
causa da dignidade, da tranquilidade coletiva, 
da amplitude grandiosa do espírito humano. 

Sr. Presidente, nesta Casa, em sessão 
anterior, foram pronunciados quatro dilatados 
discursos, que pareceram conjugados em 
afastar do debate o assunto principal em 
questão. Como que se visou deixar de lado o 
essencial, o que é capital, da pendência a 
resolver, para movimentar assuntos que só 
teriam vantagem de desviar o debate do 
ponto cujo exame importa, essencialmente. 
Uma ignoratio elenchi. Uma negaça verbal. 

É preciso, Sr. Presidente, colocar a 
questão, em exame, no seu lugar, como já o 
fizeram, altamente, os Senadores Pedrosa e 
Aquino, e ter em mãos o preceito 
constitucional que defendemos, o preceito 
constitucional que veda, que proíbe, que não 
permite, no Parlamento Nacional, na 
Representação Nacional, agentes de 
doutrinas exóticas, defendidas por partidos 
totalitários, como seriam o partido nazista, o 
partido comunista, o partido fascista e o 
partido integralista, todos propugnadores da 
ditadura. Êsses partidos, todos, desprezam 
os valores humanos. Por uma intimidação 
psicológica, querem fazer valer a vontade 
despótica de um chefe ou de um grupo, sôbre 
a consciência de cada um, sôbre a liberdade 
de cada pessoa humana, sôbre a 
personalidade e expontaneidade dos 
indivíduos. 

Há alguns anos ninguém poderia supor 
que as conquistas democráticas do espírito 
humano, alcançadas através de tantas 
vicissitudes e incontáveis sacrifícios, haviam 
de sofrer um recuo de proporções pavorosas. 

Apesar de todos os pesares, e da imperfeição 
imanente a tudo que é humano, acreditava-se que os 
princípios de 89, purificados através da Revolução 
Francesa, constituiriam um patrimônio definitivo das 
sociedades humanas. Os americanos do norte, fundando a 
grande Nação, que hoje constitui os Estados Unidos, 
trouxeram ao mundo a convicção inabalável de que haviam 
resolvido, pela Democracia, pelos regimes das leis, 
fundadas nos princípios de justiça universal, os mais graves 
problemas de ordem, de paz, de trabalho, de confiança no 
destino dos povos e do progresso humano. 

Assim pensavamos nós, no Brasil, através de nossas 
tradições, de nossa vida formosamente remansada, amante 
do trabalho honesto, da liberdade e da justiça. Quem quer 
que examine o nosso mais longinquo passado, verá que, 
mesmo na época colonial, sob o regime de soberanos, 
acima das constituições escritas, o sentimento de dignidade 
individual constituiu sempre um paradigma no sentir de 
nossos ancestrais, educados no cultivo do brio e do 
heroismo. 

Quem quer que examine as várias Constituições 
brasileiras, a começar pela primeira, consolidando a nossa 
independência e outorgada pelo primeiro Imperador, 
verificará que, em suas linhas fundamentais, em suas 
bases, em suas arcarias e arquitraves, as mesmas 
aspirações se argamassaram. Os princípios fundamentais 
estão por tôda parte, iluminando e engrandecendo as 
nossas construções constitucionais: representação popular, 
divisão de poderes, garantias ao judiciário e ao legislativo, 
legalidade de impostos, garantia dos direitos fundamentais 
do homem, legalidade das penas, habeas-corpus e outras 
grandes garantias, tudo isso se encontra seguidamente na 
marcha ascencional da vida brasileira. Tudo isso está na 
Constituição Imperial, na Constituição de 91, na de 34, 
mesma na de 37, apesar de suas lacunas e erros, e na 
Constituição atual. Pode-se dizer que em suas linhas gerais, 
o mesmo espírito anima a vida constitucional do Brasil: a 
segurança do direito, o amor à liberdade. 

Tôdas essas Constituições germinaram, cresceram, 
floriram e frutificaram em  
um ambiente, em que, de forma  
alguma, se poria em dúvida a vitalidade  
vitoriosa do regime democrático 
 

 



– 615 – 
 
e a valorização da dignidade e direitos do homem. 
Nestes últimos tempos, porém, ninguém nega que 
um perigo despontou nos horizontes. O nazi-
fascismo tomou como ponto de partida a destruição 
radical dêsses grandes princípios que felicitavam os 
povos e as nações. Quantos, entre nós mesmos, não 
vacilaram e não desertaram o campo sagrado das 
liberdades conquistadas! As Nações liberais se 
levantaram e fizeram face ao mais tremendo dos 
duelos humanos. Desde os helenos à Roma 
republicana, aos princípios de 89, a Washington, a 
Tiradentes passou, de mão em mão, o facho de 
Prometteu! 

Pequenas Nações foram juguladas e, quando 
a França heróica sentiu rompidas as barreiras de sua 
defesa titânica, um homem extraordinário, Winston 
Churchill, no seio da Inglaterra em alarma; sustentou, 
por um momento, com sua fé na liberdade, a grande 
luz guiadora dos destinos dos povos. Derrotado o 
nazismo, com o concurso de infinitos sacrifícios, em 
que não faltaram os sacrifícios brasileiros, quando se 
esperava que a paz baixaria sôbre a terra, novas 
sombras se levantavam, ameaçadoras, batem as 
plagas americanas; ideologias bárbaras se infiltram, 
por toda parte, envenenando, alarmando o 
continente, alarmando o mundo. 

A Constituição de 46, que nos rege, nasceu 
sob a pressão dêsse ambiente de ameaças e de 
insídios e a legislador constitucional, diferenciando a 
Constituição atual de tôdas as demais, colocou em 
seu seio uma segurança nova, um novo bastão, um 
aparelho de defesa legal, automático, que pudesse 
conter a fúria dos miasmas, dos vendavais 
deletérios. O art. 141 § 13 da Constituição atual a 
uma almenara de defesa as nossas instituições 
democráticas, às nossas tradições de trabalho, de 
ordem e de progresso na liberdade. É na defesa 
dêste artigo que estamos todos nós; que amamos 
lealmente a integridade da vida constitucional 
brasileira. Aqui, é que deve ser posta a questão. Não 
é lícito estar a revolver argumentos pulverisados, que 
de nada valem na solução do caso concreto. 

O artigo da Constituição a que nos  
vimos referindo marca, na vida constitucional 
brasileira, um direito novo, um novo signo, o direito 
fundamental de defesa, apropriado, mais justo e 
 

mais fecundo, mais tranquilo e mais seguro. 
A lei, no dizer de Carnelutti, é um comando 

vivo a observar os comandos vivos, quer dizer, 
observá-los na sua eficiência, fazendo-se obedecer 
por todos. 

Segundo êle, as leis são regras do agir jurídico 
e o agir jurídico importa e significa em aplicar as 
regras de direção, resolvendo-se isto, na pesquisa 
das regras, para fazer agir as regras de direito. 

Giacomo Perticòne afirma que o Estado  
é a organização do poder em vista de todos os  
fins da vida e diz que estes fins não são realizados 
senão através da regra, da regra jurídica. (La Teorie 
du Droit). 

Há por ventura, um jurista, um só no Brasil, 
nas Américas, na Europa, no mundo, .desde o mais 
remoto passado que afirme que a lei não é 
obrigatória? A obrigatoriedade da lei é um dogma 
jurídico, tão poderoso como os mais poderosos 
dogmas que possam existir. O artigo 141 § 13 da 
Constituição, consolidando a legislação eleitoral de 
45 e 46, tem de ser obedecido. Êle é obrigatório. Os 
pseudo representantes dos partidos totalitários não 
podem ser tal; faltam lhes títulos jurídicos, título legal 
à sua investidura. Êsses títulos, por ventura 
apresentados, são corpos de delito da violação às 
leis e à Constituição brasileira que é a grande voz da 
consciência e da soberania.nacional. 

Diz Paulo de Lacerda: 
"Da noção da lei decorre que o seu máximo 

efeito, ou, antes, verdadeiro efeito é a 
obrigatoriedade, que, filosòficamente, a uma idéia 
conceitual do instituto, e, cientificamente, um dos 
seus elementos essenciais. Lei sem obrigatoriedade 
um contra-senso, em tôdas as acepções da palavra, 
quer no mundo físico, quer no intelectual; nos fatos 
que estão sujeitos à vontade do homem, como nos 
que lhe escapam: seja na matemática, na 
astronomia, na física, na química, na biologia, na 
sociologia, na medicina, no direito, na economia 
política, em todos os ramos dos conhecimentos 
humanos. 

No direito, a obrigatoriedade da lei consiste no 
poder de regrar sôbre a vontade humana. 

A lei, pelo só fato de ser completa na sua 
integridade jurídica, adquire eficiência isto é, 
obrigatoriedade potencial, poder de obrigar. E, 
conser- 
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vada tal, como saiu da sanção e promulgação, 
guardará sempre em si mesma, essa virtude de 
obrigar, exatamente porque o seu conteúdo consiste 
numa regra sôbre a vontade humana. Para que, 
porém, adquira eficiência, isto é, obrigatoriedade 
efetiva, fôrça atual de obrigar, precisa da publicação, 
e, às vêzes, do advento de outras circunstâncias, 
algumas até de regulamentação". (Paulo de Lacerda, 
Manual do Código Civil Brasileiro, volume I, pág. 34). 

Cunha Gonçalves, em seu Tratado ensina: 
"Para ser um princípio de ordem o direito objetivo 
tem de ser necessariamente imperativo. O direito 
não aconselha, nem solicita: ordena. Êste caráter 
imperativo é a traduzido com energia nas leis 
romanas; "Ne facito", "sacer esto", "vim fieri, veto", 
"sacroe imitere veto", "interdicam". Por isso, a lei a 
declarada pela autoridade pública. 

Do caráter imperativo e social resulta que a lei 
é uma regra geral, abstrata e permanente. Geral e 
universal porque não se dirige a uma determinada 
pessoa nem visa um caso concreto, mas aplica-se 
uniformemente a todos os casos uniformes. 

"Lex est comune perceptum", como a definia 
Papiniano. 

Sendo o direito objetivo necessáriamente 
imperativo; segue-se que a lei e sempre obrigatória. 
Ela, repito, não se limita a dar conselhos, mas impõe 
deveres: pressupõe sempre uma vontade superior 
que manda, mas também uma vontade inferior, que. 
obedece". Tratado. 

Aubry e Rau doutrinam: 
1º) A ninguém e, considerado ignorar as leis 

regularmente promulgadas. 
2º) As leis regularmente promulgadas são 

obrigatórias, mesmo para aquêles que; de fato, 
ignorem suas disposições. 

3º) Ninguém pode ser admitido a invocar sua 
ignorância para se executar da sã obediência das 
leis. Traite: 

Segundo Espínola, citando Tima-cheff: "A 
legislação e do pertence ao número das invenções 
decisivas da humanidade, e citando Del Vechio, diz 
que "a lei é o pensamento jurídico deliberado e 
consciente, enunciado por órgãos especiais que 
representam a vontade preponderante da multidão 
associada". 

Segundo Collin e Capitant: 
"Na ordem jurídica, a expressão lei designa, 

lato sensum, tôda regra obrigatória. Mas, 
especialmente, uma lei e uma regra ou disposição 
obrigatória para os cidadãos, ditada pela autoridade 
soberana a geral em sua aplicação. O caráter de 
generalidade em sua aplicação é essencial". Tratado. 

Houve tempo, ,em que os partidos, sua 
organização sua existência, eram uma coisa entregue 
à mera atuação o livre dos cidadãos. Hoje, na 
organização brasileira, os partidos são instituições 
legais, são instituições que entram na vida jurídica e 
orgânica do País. 

É impossível haver eleições sem eleitorado  
legal, sem partidos legais, que apresentem legalmente 
os candidatos, legalmente possíveis à escolha do 
eleitorado. É banal e sem procedência a confusão que 
se tem feito a propósito de mandato. A Constituição 
deu a essa expressão um sentido constitucional e é 
nêsse sentido peculiar que o assunto deve ser visto. 
No regime que temos, o voto do eleitorado é o 
sistema de investidura nessa situação de 
representantes eleitos. Já, tivemos ocasião de dizer 
que os membros do Senado e da Câmara bem 
podiam ter uma investidura por nomeação, ou de 
outra origem, como acontece com o poder judiciário, 
muitas vêzes êle também, em certos países, a 
investido por eleição. A Democracia exige que essa 
espécie de nomeação, a investidura. das funções 
legislativas, se faça por meio da eleição pela escolha 
do poder, eleitoral. Essa eleição só pode recair em 
pessoas que não representem é não façam parte de 
partidos proibidos. Há necessidade de uma 
capacidade legal e de uma fórmula legal, para que se 
possa concorrer à votação do eleitorado. Os 
representantes totalitários, que apareceram no Brasil, 
resultam de uma violação formal às nossas leis, foram 
investidos de uma função a que não podiam 
concorrer, e não podiam, porque as leis o vedavam; 
a.Constituição o veda. 

O SR. SALGADO FILHO: – V. Ex.ª dá licença 
para um aparte? (Assentimento do orador) – Quando 
houve eleição e.êsses.deputados e senador foram 
sufragados, o Partido Comunista vista. era legal e a 
eleição decorreu do seu registro pelo Superior 
Tribunal Eleitoral? 
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O SR. AUGUSTO MEIRA: – Tanto não era 
legal que a ilegalidade foi verificada e decretada. 

O SR. SALGADO FILHO: – A ilegalidade foi 
reconhecida na ocasião do julgamento. Portanto, só 
posteriormente é que foi cassado o registro. 

O SR. IVO, D'AQUINO: – Mas a violação a 
qual da lei era anterior. 

O SR. SALGADO FILHO: – A lei a posterior 
ao registro. 

O SR. IVO D'AQUINO: – A sentença do 
Tribunal Superior Eleitoral tem efeito sôbre o registro 
anterior do Partido. É evidente. 

O SR. SALGADO FILHO: – O registro anterior 
produziu, todos os efeitos, e êstes não podem ser 
anulados pela decisão do Tribunal Superior Eleitoral. 

O SR. IVO.D'AQUINO: – Podem. 
O SR. SALGADO FILHO: – Na opinião de V. 

Ex.ª e não na prática jurídica. O registro não podia 
ter sido anulado; foi cassado, mas não anulado. Se 
tivesse sido anulado, poder-se-ia discutir que não 
viesse a produzir todos os efeitos. No entanto, o 
registro foi anulado a produziu tais efeitos. E os 
representantes comunistas, escolhidos em virtude de 
eleição e da existência de partido registrado fizeram 
a Constituição juntamente com os outros, eleitos na 
mesma ocasião. 

O SR. AUGUSTO MEIRA: – A Constituição 
atual, tem como princípio maior essa redação, que 
vale por uma defesa. Digamos com Reves, "uma 
guerra legal" contra a investida de ideologias 
deletérias, que vêm pertubar a tranquilidade 
brasileira, infinitamente sagrada. 

O SR. SALGADO FILHO: – Essa Constituição 
só pode regular as eleições futuras. Os 
representantes comunistas foram eleitos de acôrdo 
com os preceitos da Constituição que votamos. Sua 
eleição processou-se também de acôrdo com a lei 
que o permita e em obediência ao ato de um Tribunal 
que mandou registrar o partido. 

O SR. AUGUSTO MEIRA: – Não estou de 
acôrdo com V. Ex.ª. A Constituição prevalece sôbre 
tôdas as leis que a violem. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Àquela 
época não havia Constituição, nem Tribunal. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Tôda Constituição 
tem efeito retroativo. 

O SR. AUGUSTO MEIRA: – Para. Isso, os 
partidos foram legalizados, chamados à vida jurídica 
quando honestamente patrióticos, e vedados quando a 
Constituição entendeu vedar,. por uma necessidade 
fundamental de defesa própria da Nação, que assim o 
quis e determinou em sua soberania. Nós, que assim 
pensamos, não podemos admitir que se nos compare 
Ievianamente ingratamente, em estilo rural, a 
salteadores, nas voltas dos caminhos e como quem 
não trepidaria de segurar os braços da vítima, a própria 
Constituição,  para entrega-la inerme à fúria dos 
malfeitores. 

Sr. Presidente. A nossa Constituição admite, de 
modo peremptório, a impossibilidade de eleição de 
pessoas que não sejam apresentadas pelos partidos 
legalmente organizados, legalmente registrados e em 
funcionamento ilegal. A Constituição, fazendo tão 
formal proibição, não precisava dizer que perderia 
mandatos quem incorresse nessa violação. A 
Constituição não podia, desde logo, se referir a perdas 
de mandatos, em relação a quem não os pode ter. Se 
alguém os. conseguiu ilegalmente, a inexistência 
dêsses mandatos ou a sua extinção, deve ser 
verificada e proclamada, pelos vários poderes 
constitucionais, cada qual na sua esfera de ação. 

O art. 48 tem uma finalidade diferente e aplica-se 
precisamente a deputados e senadores eleitos 
legalmente e que permaneceriam nos seus postos, 
sem os incisos legais taxativos do artigo 48. – Solução 
posteriori. É fácil de compreender a perda ou extinção 
de mandato e de funções em relação a quem os tinha 
legalmente e, a perda, extinção e inexistência de 
mandatos por parte de quem não foi legalmente eleito, 
nem o podia ser, em face de uma vedação absoluta e 
incontrastável – Solução a priori. 

Haverá quem possa obstinar em não 
compreender uma coisa, tão simples, tão evidente, 
intuitiva e manifesta? Uma distinção tão radical? Tão 
fulminante? 

Nêste lance, não quero deixar passar em branca 
nuvem, a afirmação e, a sugestão do emérito Senador 
José Americo, de nome tão prestigioso, quando afirma 
que optaria, pela expulsão e pelo despejo dos 
comunistas e aqui, no Senado, do Senhor Luís Carlos 
Prestes, pelo inciso da falta de  decôro. Não posso 
compreender semelhante atitude e tão aberrante e im- 
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próprio modo de entender e de agir. Se o Sr. Luís 
Carlos Prestes aqui estivesse legalmente, se não 
fôsse proibida a organização, existência e 
funcionamento do partido que o elegeu, se pudesse 
candidatar-se, eu nunca chegaria à surpresa de 
sugerir e realizar o seu despejo, pelo fato de 
defender as suas idéias e sustentar qualquer 
ideologia. 

O SR. JOSÉ AMÉRICO: – Eu poderia 
expulsá-los pela porta da frente, aberta pela 
Constituição, e V. Ex.ª quer expulsa-los pela porta de 
trás. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Não apoiado. 
O SR. JOSÉ AMERICO: – Então V. 

Excelência quer forçar a abertura da brecha na 
Constituição. É a porta a que V. Ex.ª se refere. 

O SR. AUGUSTO MEIRA: – A opinião de V. 
Ex.ª valeria pelo travesseiro de Othelo (Riso)  

Êle teria o direito de fazê-lo, já porque os 
senadores e deputados têm inteira liberdade de 
opinião, no exercício de suas funções, já por que 
todo brasileiro tem essa liberdade, em qualquer  
domínio, sem restrição de espécie alguma. Por essa 
forma, qualquer maioria eventual despejaria 
ilegalmente da sua cadeira o representante legal do 
povo, legalmente eleito. Isto é que seria monstruoso, 
isso é que valeria por uma "curva de caminho" em 
noite silenciosa. Não jamais se me encontrará em tal 
lugar. A posição falsa dos representantes comunistas 
é diversa, está no fato de a Constituição Brasileira 
atual proibir a, eleição de pessoas não apresentadas 
ao eleitorado pelos partidos possíveis, legalmente 
organizados, legalmente registrados e em pleno 
funcionamento legal. Assim como a Constituição 
nega direitos políticos ao estrangeiro, Iimita a 
atuação dêsses direitos em relação às organizadores 
partidárias totalitárias, quaisquer que sejam. 

A falta de acôrdo tem um sentido técnico em 
nossa Constituição, tem um sentido que não pode 
ser ultrapassado, sem violência, sem astúcia, sem 
falta de decoro. 

O meditado discurso do eminente Senador Sr. 
José Americo, parece que foi vasado visando  
um debate na Constituição. Ai S. Ex.ª poderia 
aventar idéia perigosa de deixar, às soltas, a 
organização e funcionamento legal dos partidos 
totalitários. Estou certo de que S. Ex.ª teria a bravura 
precisa para enfrentá-los em campo razo. Era 
 

nas épocas mediaveis. A luta era corpo a corpo, a 
lanças e cimitarras. Mesmo assim, os guerreiros não 
se esqueciam de suas cotas de manha e defesas de 
ferro e dos remédios miraculósos que faziam nos 
ferimentos as curas instantâneas.Hoje não se pode 
agir assim. As armas de ataque são acompanhadas 
pari-passu pela necessidade de defesa, inteligente e 
capaz, de resultado seguro em uma Constituinte, S. 
Ex.ª podia bem desenvolver as idéias expostas. 
tàrdiamente em seu refletido discurso. 

S. Ex.ª. poderia forcejar por uma Constituição 
ingênua, sem defesas, e arrancar do projeto o art. 
141, § 13, ali posto como uma armadura defensiva 
da Nação, contra a investida insidiosa, mortificante, 
corrosiva de ideologias incompatíveis com as nossas 
tradições e nobres aspirações de futuro. 

O legislador Constituinte, por uma dessas 
surpreendentes felicidades do Brasil, entendeu o 
contrário e com a mais alta sabedoria, tornou 
possível, desde já, a defesa preventiva da ordem e 
tranqulidade do Brasil. Viu, desde logo, que os 
totalitarismos despóticos são incompatíveis com a 
democracia, em cujo seio temos vivido. 

Certa vez, Tourgueneff, se entretendo com 
Kropoktine lhe dizia: "Deve ter adquirido muita 
experiência da vida na convivência com os 
franceses, alemães e outros povos. 

"Nunca notou que há um abismo profundo e 
insondável entre um certo número de concepções 
desses povos e as nossas idéias russas, sôbre os 
mesmos assuntos, – pontos sobre os quais não nos 
podemos entender"? 

Kropoktine mesmo o confirma quando diz: 
"Há, na verdade, um verdadeiro abismo, entre as 
idéias que reinam na Rússia e na França sôbre o 
casamento, e isso tanto na classe média como entre 
os operários. Sôbre muitas outras questões existe 
quase que o mesmo abismo entre o ponto de vista 
russo e o das outras nações". 

A nossa Constituição visou nos premunir 
contra doutrinas que valem por um abismo entre nos 
e êles. 

Concedo, porém, que em uma Constituinte o 
eminente Senador José Americo tivesse  
pronunciado o seu discurso, defendendo o seu ponto 
de vista. Agora, chegou tarde e a atitude de S. Ex.ª 
lembraria o viajante que chegou à estação, quando o 
trem já havia partido. 
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Agora S. Ex.ª encontra, em sua firmeza 
inabalável, o art. 141, § 13, da Constituição. 

E' impossível apagá-lo. É impossível não 
contar com êle. A Constituição atual apercebeu-se 
da temperatura dos tempos novos e deixou aos seus 
defensores o dever maior de a defender e assegurar 
os seus efeitos salutares como uma conquista 
suprema da consciência nacional. Legem habemus. 
(Muito bem) . 

No me anima nenhuma má vontade contra a 
Rússia. Acostumei-me sempre a ver o Brasil como 
um povo amigo de tôdas as Nações. Aqui, tôdas elas 
se abrigam em paz. Admiro a Rússia através da 
estima e do aprêço a seus grandes escritores e a 
vejo como uma Nação secularmente martirizada pelo 
despotismo. As democracias devem convergir em 
seu auxilio, para que o grande País colabore na 
tarefa ingente da libertação de todos os seus povos. 
É uma Nação dolorosamente sacrificada por um 
despotismo tentacular de séculos. A Rússia precisa, 
afinal, libertar-se da sanha de um sistema de 
govêrno que não está, que não pode estar, acorde 
com as suas mais profundas aspirações. Na Rússia, 
são aparelhos e instrumentos de govêrno:  
os calabouços, a fôrça, o fuzilamento, o massacre, o 
confisco e a Sibéria; guardas que se obstinam  
e alternam para impedir o sono aos encarcerados  
em células intempestivamente cheias d'água, onde 
os ratos, para evitarem afogar-se, procuram refúgio 
nos ombros a nas cabeças dos prisioneiros 
vilipendiados. 

Entre os argumentos aqui desenvolvidos, 
sôbre esta matéria; há um, do eminente Senador 
Attilio Vivacqua, que não pode ficar sem o 
necessário exame. S. Ex.ª, afastando-se de 
argumentos estanques, se referiu ao sentido 
histórico e interpretativo do. art. 141, § 13, da 
Constituição. Disse S. Ex.ª que emendas foram 
apresentadas na Constituinte, determinando, de um 
modo explícito, a perda do mandato, ao violador 
dêsse artigo. Essas emendas foram desprezadas. 
Daí procura S. Ex.ª tirar argumento em favor do 
ponto de vista, em que colocou a questão. 

Em primeiro lugar, devo dizer que o  
emérito Senador Atilio Vivacqua tem inteligência 
esclarecida e formosamente lúcida para  
não interpretar as belezas de uma estátua,  
iluminada à luz do gênio, que a concebeu, pelos 
 

esparsos detritos de seu atelier de trabalho. Antes da 
formação da lei, há dúvidas, incertezas, vacilações, 
temores, cruciantes anseios, mas uma vez formulada, e 
saída afinal perfeita, do cadinho em que se elaborou, 
ela vale por si mesma: é o imperativo da consciência, 
que lhe deu vida. Os detritos e vacilações valerão como 
erudição; apenas. 

Em segundo lugar, é de notar, que as emendas 
em questão nem chegaram a uma discussão plena e 
morreram no âmbito das comissões, como estrelas 
filantes, ou fogos fátuos que desaparecem. 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: –  V. Ex.ª permite 
um aparte? 

O SR. AUGUSTO MEIRA: – Com todo o prazer. 
O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Tôdas essas 

emendas, como V. Ex.ª bem o sabe, foram objeto de 
estudo na Grande Comissão Constitucional por parte 
dos representantes de todos os partidos e de tôdas as 
correntes de idéias. Assim, essas emendas foram 
apreciadas pela Grande Comissão. 

O SR. AUGUSTO MEIRA: – Não chegaram a 
plenário. 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Por uma razão 
uma explicação. 

Tôdas as emendas chegaram a plenário, pois, 
tendo em vista o sistema adotado pela Constituinte, foi 
o projeto submetido, à discussão e considerado 
aprovado, desde que não surgiu qualquer restrição, 
conseqüente à recusa das emendas: 

Quero, no entanto, salientar que se tornou 
pacífico; no seio da Grande Comissão Constitucional, o 
pensamento de rejeitar as emendas e por isso mesmo 
nada tive a objetar. Entenderam no seio daquela 
comissão que as emendas deveriam ser rejeitadas. 

O SR. AUGUSTO MEIRA: – Agradeço o 
esclarecimento prestado pelo nobre colega. 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Generosidade de 
V. Exª. 

O SR. AUGUSTO MEIRA: – Vossa Excia. 
merece dias do que isso. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Permite o nobre orador 
um aparte? 

O SR. AUGUSTO MEIRA: – Com. todo.o 
prazer. 

O SR. IVO D'AQUINO: –  Devo dizer, 
preliminarmente; que o nobre colega expôs o assunto 
de maneira brilhante. Permito-me, no entanto, 
acrescentar que, na interpretação da lei, hoje em 
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dia, o plenário não se pode atar ao elemento 
histórico. Como explicou muito bem Carlos 
Maximiliano, muitas vêzes essas discussões são 
fruto de paixões partidárias, pois o verdadeiro 
elemento histórico e comparativo se situa a 
tradição de uma lei e a outra. 

Mesmo que se pudesse argumentar  
com a emenda, êsse argumento teria valor muito 
relativo na interpretação da Carta Magna. Deve, 
pois, ser sistemático e histórico, mas sobretudo 
sistemático. 

O SR. AUGUSTO MEIRA: – Agradeço o 
brilhante aparte do nobre colega. 

Em terceiro lugar, muitas vêzes, essas 
emendas encontram resistência e caem, porque 
são redudantes, porque a matéria nelas contida, 
outras vêzes, já está no trama da Constituição, 
que se quer emendar. Assim a repulsa da emenda 
não pode dar lugar a interpretações pouco 
razoáveis, de caráter decisivo. Ela, em todo caso, 
previu uma solução pragmática. 

A propósito, é instrutivo lembrar o seguinte: 
quando se votou a Constituição de 91, houve  
uma ou mais emendas determinando  
a possibilidade de voto conferido à mulher:  
Essas emendas, expressas e absolutamente 
claras, foram rejeitadas e por vêzes invocadas  
em discussões sôbre a matéria. Quem  
poderia afirmar que a refeição dessas emendas, 
só por si, indicasse a impossibilidade do  
voto conquistado pela mulher? A Constituição 
Brasileira determinava, naquele tempo, quais eram 
os cidadãos brasileiros, em alguns dos seus 
artigos, a em outros determinava que seriam 
eleitores os cidadãos brasileiros maiores de 21. 
anos, que soubessem ler e escrever. É patente 
que a mulher, entrando no gênero "cidadãos 
brasileiros", a que soubesse ler e escrever, 
entraria na espécie ou na classe dos eleitores. 
Coube ao Rio Grande do Norte dar vida prática à 
Constituição e reconhecer um direito, da mulher, 
constantemente sofismado, pela chicana de 
muitos. 

A mulher do Rio Grande do Norte foi a 
primeira a votar no Brasil, e cheguei a conhecer 
uma senhora, de alta capacidade, que foi eleita 
para dirigir a Prefeitura de uma das cidades do 
Estado. É fácil de ver do expendido, que o exame 
histórico da questão em nada altera a luz inapa- 
 

gável do preceito capital do art. 141, § 13, da 
Constituição Brasileira. 

Outro exemplo: Ao tempo do govêrno no 
Bernardes, fêz-se uma reforma constitucional. Visou-
se restringir o uso do habeas-corpus. O reformador 
constitucional não foi fiel ao seu propósito. A reforma 
determinava que "dar-se-ia o habeas-corpus" para 
proteger a livre locomoção. Isto era imperativo para os 
Estados que o não podiam restringir, mas os Estados 
tendo, então, o direito processual, o podiam alargar. 
ou manter o estatu quo da constituição  reformada. 
Isso só seria impossível, retirando aos Estados a 
competência de regular o processo ou colocando no 
novo inciso da reforma a expressão "só". Isto é, "só se 
concederá o habeas-corpus", etc. "Isto não se fêz e a 
reforma era legalmente inconseqüente. Assim, ela deu 
lugar, felizmente, à criação do mandando de 
segurança para proteger os direitos desamparados. 
Como deputado do Estado apresentei, no Congresso 
do Pará, o primeiro projeto que acudiu a essa 
necessidade. Há imperativos reais  da vida que não 
podem ser aluídos pelo arbítrio dos homens. 

Devido ao exposto, Sr. Presidente, não posso 
compreender a atitude dos eminentes Senadores, tão 
distintos todos êles; tão acerados no amor, ao direito, 
que perdem tão bela oportunidade de servir à Pátria, à 
República; fazendo valer, acima de tudo, o império 
integral de sua Constituição. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO:– Há duas 
formas de servir à Pátria. 

O  SR.AUGUSTO MEIRA: – De tôda maneira, 
V. Ex.ª a servirá bem. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Uma, 
respeitando a Constituição. É a única maneira, aliás. 
Outra, violando a Constituição, portanto, servindo à 
Pátria, acima e sentença embargo da Constituição. 
Com a devida vênia, é a maneira de Vossa 
Excelências. 

O SR. IVO D'AQUINO: – A outra maneira que 
não está explicada, é cumprindo superiormente a 
Constituição. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Nêste 
caso, teríamos de ir ao dicionário, para verificar o que 
significa"superiormente". 

O SR. IVO D'AQUINO: – E facilmente o 
verificamos. Acabaríamos todos de acordo com a 
maneira de interpretar. 

O SR.. ALOYSIO DE CARVALHO: – Eu me 
refiro só ao adverbio "superiormente". 
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O SR. AUGUSTO MEIRA:– Senhor, 
Presidente, o discurso do eminente Senador José 
Américo me surpreendeu particularmente. A Paraíba é 
a terra de Negreiros, de Henrique Dias e Peregrino, 
sombras magníficas que velam pela grandeza 
nacional. Esperava de S. Ex.ª uma. meditação segura, 
profunda, sôbre matéria de tão singular gravidade. S. 
Ex.ª preside à ação de um partido e todos se deviam 
congraçar conosco em um só pensamento. S. Ex.ª 
terá suas razões pessoais para pensar em contrário, 
em um caso que devia ser impessoal. 

O SR JOSÉ AMÉRICO: – V. Ex.ª se refere ao 
projeto? Que razões pessoais seriam essas – as 
ditadas pelo travesseiro de Otelo? 

O SR AUGUSTO MEIRA:– Vossa Ex.ª 
declarou, em seu discurso, que seu pensamento era 
pessoal. 

O SR, JOSÉ AMÉRICO: – Desenvolvimento 
opinião individual; dei o meu depoimento pessoal. 

O SR. AUGUSTO MEIRA: – Sendo individual, 
é pessoal. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – O sentido 
das palavras do Sr. Senador José Américo foi o de 
que externava a opinião de um representante da 
Nação e não de um representante de partido no 
Senado. 

O SR. AUGUSTO MEIRA: – Não as discuto, 
mas tenho o direito de consignar, na memória dêste 
dia, que S. Ex.ª perdeu e fez perder um grande 
momento, um daquêles momentos decisivos que, não 
aproveitados, se vão como as águas, que não voltam. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – No Brasil, 
é o contrário: as águas voltam. 

O SR. AUGUSTO MEIRA: – O discurso de S. 
Ex.ª devia ser como um íris de aliança e ter o alcance 
e fulguração dos fanais sôbre os oceanos. 

O SR. JOSÉ AMÉRICO: –  Isso é literatura. 
O SR. AUGUSTO MEIRA: – Quero ser 

perfeitamente colega de V. Ex.ª (Riso). 
O SR. AUGUSTO MEIRA: – (lendo) – O 

discurso de S. Ex.ª faz lembrar.que trocou o seu anjo 
da guarda pelo vulto de uma sombra aziaga. E lá se 
vai o seu discurso, lá vai, êle, tempo em fora, como 
uma alma em fumo, o fumo perdido de um barco que 
sossobrou. 

O SR. JOSÉ AMÉRICO: – Repito: Isso sim, é 
literatura. (Riso) . 

O SR. AUGUSTO MEIRA: – Para pôr em 
relêvo a atitude de V.. Ex.a 

O SR. ANDRADE RAMOS: – Literatura contra 
literatura. 

O SR. AUGUSTO MEIRA: – Tenho concluído. 
(Muito bem; muito bem. Palmas. O orador é 
cumprimentado) . 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o 
Senador Hamilton Nogueira, segundo orador inscrito. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Sr. 
Presidente, o projeto n° 24 tem sido objeto, nesta 
Casa, de admiráveis discursos. Podemos dizer que o 
debate tem se mantido, e acredito que continuará a 
manter-se; num plano elevado. 

Tenho para mim que, do ponto de vista 
jurídico, o projeto nº 24 não pode mais subsistir. 

Não sendo jurista, evidentemente não vou 
fazer um discurso nessa esfera de atividade do 
pensamento, mas apresentarei parecer de um dos 
mais notáveis juristas brasileiros, uma das 
mentalidades mais democráticas que, por sua 
atuação, tem sido um exemplo de patriotismo e de 
coragem cívica, o Sr, Heraclito Sobral Pinto. 

Embora tenha que me apoiar, várias vêzes, 
nesse documento, quero manter o meu discurso 
principalmente no terreno em que foi pôsto pelo 
nobre Senador e meu eminente amigo, Sr. Ivo 
d'Aquino. S. Ex ª, conforme disse, colocou a matéria 
no terreno político, na mais alta expressão do têrmo, 
no seu sentido lato. Nêste sentido, procurarei 
demonstrar que o projeto de S. Ex.ª não pode subsistir 
dentro das realidades políticas, dentro da realidade 
brasileira e, sobretudo, da realidade brasileira atual. 

O SR IVO D'AQUINO: – V. Ex.ª me permite 
um aparte? (Assentimento do orador) – V. Ex.ª 
expressou a verdade do meu pensamento. Mas 
expressou-a em parte. Meu objetivo não é apenas de 
ordem política, embora superior. 

SR. HAMILTON NOGUEIRA:– Perfeitamente. 
O SR. IVO D'AQUINO:– Meus argumentos 

estão dentro da ordem jurídica e constitucional. 
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: É  

claro. V. Ex.ª é essencialmente um 
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jurista. Mas V. Ex.ª terminou dizendo que o projeto é 
principalmente político. 

O SR. IVO D'AQUINO:– V. Ex.ª tem razão na 
afirmação. Apenas, quis deixar bem claro o meu 
pensamento. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Ora, 
primacialmente para passar a considerações 
políticas, temos que partir de conceitos elementares, 
de conceitos fundamentais, porque os êrros, os 
desvios de pensamento não decorrem tanto da 
argumentação, em que o debate se desencadeia, 
mas principalmente do esquecimento de conceitos 
elementares. 

A verdade é que não foram admitidos os 
conceitos fundamentais. E é preciso que haja um 
ponto de partida comum, para que a discussão tenha 
razão de ser. O conceito fundamental, a meu ver, é o 
de democracia no sentido real, ontológico, digamos 
assim, para quem crê na substância dessa 
democracia, definida por Lincoln em palavras 
simples, mas cheias de verdade, de substância 
"democracia é o govêrno do povo, pelo povo e para 
o povo".É dêste conceito que deve partir tôda a 
nossa argumentação. 

Para aceitar, entretanto, esta democracia, 
realizada no mundo, muito antes de Lincoln, pela 
grande República de Atenas, que durou dois séculos, 
no período áureo da evolução da cultura. helênica, 
como também já foi e continua a. ser realizada pela 
democracia suissa, cujas raízes se perdem na 
cristandade da Idade Média e que permanece de pé 
nêste mundo convulso e no centro de tôdas as idéias 
contraditórias, para aceitar essa democracia, que se 
realiza na Inglaterra, nos Estados Unidos, que há de 
solidificar, queira Deus, nas terras de Santa Cruz, 
impõe-se- acreditar primeiro, no povo – no povo 
como realidade, que vai ter a sua ação viva, direta, 
na participação dos negócios.públicos. 

Talvez, não tenha eu entendido bem uma 
expressão do meu nobre amigo Senador Ivo 
d'Aquino. Se, porventura interpretei-a de modo 
diferente, está claro que voltarei atrás, depois de 
receber a interpretação autêntica. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Não  
será tão fácil assim interpretar o pensamento  
do Senador Ivo d'Aquino, porque, infelizmente,  
o discurso de S. Ex.ª, não foi ainda  
publicado no "Diário do Congresso". De modo que 
 

V. Ex.a tem que se prevalecer de uma publicação 
feita em jornal diário. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Bem, mas 
S. Ex.ª está presente e poderá dar a explicação, que 
julgar necessária. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Vou dar a 
explicação. Realmente, o "Jornal do Comércio" – 
aliás, honrando-me muito – procurou publicar, no dia 
seguinte o meu discurso. Êste, entretanto, não foi 
revisto, tem como é natural, incorreções, pelas quais 
não sou responsável. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Pode ter, 
até, multas inconveniências. (Riso). 

O SR. IVO D'AQUINO: – Para demonstrá-lo, 
basta-me citar o que se deu com uma frase latina, 
por mim proferida. Disse eu que o "Digesto" tinha o 
seguinte preceito "mandatum solvitor morte" e saiu 
no jornal o seguinte: "more solvit mandato". Quer 
dizer que, em latim, o que parece correto, saiu 
exatamente ao contrário, isto é, que o mandato é que 
resolve a morte. Por esta e outras citações, V. 
Excelência poderá ver quantas incorreções há. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Quer 
dizer que o latim não saiu certo Agora o português 
também não saiu certo. Saiu muita coisa errada. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Saiu muita coisa 
errada. 

O .SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Por essas 
razões é que, antecipadamente, já disse que o meu 
julgamento viria depois da definição do nobre 
Senador Ivo d'Aquino. Porque, de fato, entre os 
apartes dados – meus e de outros nobres Senadores 
– há expressões que, prefiro crêr, não representam o 
pensamento dos nobres aparteantes como, por 
exemplo, o do Sr. Senador Carlos Saboya, em que 
S. Ex.ª declara que considera o povo átomo e o 
partido molécula. 

O SR. CARLOS SABOYA:– Eu disse muito 
mais. Considero o indivíduo como átomo e o partido 
como molécula. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Assim Sua Ex.ª 
acabará na bomba, atômica. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Nós 
debateremos êsses lapsos, com o espírito de 
fraternidade, de fellowship de companheiragem, que 
caracteriza a verdadeira democracia. 

O SR. IVO D'AQUINO: – V. Ex.ª diz muito 
bem. 
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O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – 
Continuando, quero referir-me ainda, quando se fala 
em povo, a um aparte do nobre Senador José 
Américo, em que S. Ex.ª pergunta ao orador em nome 
de quem êle fazia o juramento. O Sr. José Américo 
fez a indagação, e o Sr. Ivo d'Aquino com a agilidade 
intelectual que todos lhe reconhecem... 

O SR. JOSÉ AMÉRICO: – Em que têrmos fazia 
o juramento? 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – ...respondeu 
que o povo era uma ficção de ordem jurídica. 

No meu entender, ficção não é realidade; ficção 
é fantasia; ficção é símbolo. Assim, o juramento teria 
caráter simbólico e não caráter real. 

Ora, tenho para mim que povo não é ficção de 
ordem jurídica, povo é realidade. Tenho para mim que 
juramento não é um símbolo: é compromisso da maior 
responsabilidade. 

Eis porque necessito dos esclarecimentos do 
nobre Senador. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Vou explicar. Quando 
tratei da matéria a que Vossa Excelência se  
refere, frizei a seguinte distinção:– o conceito de  
povo em direito público e o conceito de povo no 
sentido comum. O que disse foi que, quando se 
afirmava que os deputados eram representantes do 
povo, havia e há – aí uma ficção de ordem jurídica e 
política... 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: –  No caso da 
representação. 

O SR. IVO D'AQUINO: ... porque, realmente, 
somos eleitos, por um eleitorado qualificado e o 
representamos. Citei, nêste recinto, uma entrevista do 
Professor Sampaio Dória, na qual o eminente jurista 
distingue a matéria com muita lucidez e precisão. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – 
Compreendo: 

O SR. IVO D'AQUINO: – Diz S. Ex.ª que o 
"povo tem o seu sentido orgânico e o seu sentido 
inorgânico. Povo orgânico é aquêle que é 
representado quantitativamente – vamos dizer, é o 
eleitorado, são os partidos – e povo inorgânico é a 
massa geral dos indivíduos pensantes, de tôda a 
população do país, compreendendo homens, 
mulheres, nacionais, estrangeiros, menores, maiores". 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Compreendo 
perfeitamente o pensamento de V. Ex.ª. 

O SR. IVO D'AQUINO: – E acrescento o 
seguinte: quando prestamos aqui, juramento em nome 
do povo, usamos de expressão consagrada, mas, ao 
mesmo tempo, representando uma ficção. E isso é o 
que quis explicar. Aliás, muitas vêzes vivemos mais das 
ficções do que das realidades. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Quer dizer 
que, agora, por exemplo, a maioria está vivendo da 
ficção e a minoria está vivendo a realidade do 
momento. 

O SR. IVO D'AQUINO: – A minoria está 
inteiramente fora da realidade. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Sr. 
Presidente, tenho a dizer que discordo do conceito de 
representação expendido pelo nobre Senador Ivo 
d'Aquino. Estou convencido de que a explicação de S. 
Ex.a é real, porquanto no mesmo dia, fêz essa 
justificação, para dizer que o representante não era do 
povo, e, sim, do partido, com a mesma argumentação 
de que as crianças não votam, os analfabetos não 
votam, as praças de pré não votam, os estrangeiros 
não votam. 

Há, nêste ponto, uma distinção a fazer: a 
distinção entre multidão e povo. 

O SR. IVO D'AQUINO: – V. Ex.a dá licença para 
um aparte? 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Peço a V. 
Ex.a permita concluir meu pensamento. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Pois não. Depois 
apartearei V. Ex.ª. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – É preciso 
fazer a distinção entre multidão e povo; repito entre 
massa e povo, distinção que já foi feita por Aristóteles, 
quando distinguia o que chamava colocracia de 
democracia. A colocracia aristotélica resultava da 
participação de todos, inclusive dos estrangeiros, 
indistintamente, para delegar poderes, o que vem a dar 
numa verdadeira anarquia... 

O SR. IVO D'AQUINO: – Demagogia. 
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – ... demagogia, 

ao passo que, a democracia, é a participação do povo. 
Agora que é povo? Povo é tôda essa  

parte consciente e que pode deliberar da população  
é a parte integrada na vida nacional. Por isso,  
os analfabetos não votam; por isso, os estrangeiros, 
que não estarão integrados na nacionalidade,  
não podem votar. Mas vota a parte da população, que 
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participana sua vida intima, a parte que trabalha: o 
industrial, o comerciário, o intelectual, o artista, o 
homem de pensamento, o agricultor Toda essa gente 
que trabalha, que sofre – e sofre angustiadamente – 
participa da coletividade. 

Mas, se tôda ela não vota, toda ela é 
representada – e isso está no artigo 58 da, 
Constituição. Ai tem V. Ex.ª um xeque-mate. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Vamos ver se o 
problema tem mais de uma solução. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – O artigo 58 
da Constituição diz o seguinte: 

"O número de deputados ser fixado por lei, em 
proporção que não exceda de um para cento é 
cinqüenta mil habitantes até vinte deputados e, além 
dêsse limite um para cada duzentos e cinqüenta mil 
habitantes". 

Por conseqüência, todo o povo está 
representado pelos deputados. Todo povo tem 
representação. 

O SR. IVO D'AQUINO: – V. Ex.a não tem 
razão. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Por que 
não? 

O SR. IVO D'AQUINO : – Porque os 
representantes, chamados do povo, são eleitos por 
um eleitorado qualificado. Quando diz, na proporção 
de um por tantos mil habitantes... 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Mas não 
são, porque é tôda a massa que é representada. Um 
deputado representa, de fato, tôda a população. 

O SR. IVO D'AQUINO: – ... há uma diferença 
o número de deputados o que é fixado em cada 
Estado, nessa proporção. Agora, os deputados são 
eleitos proporcionalmente ao eleitorado e não ao 
povo. Essa é;a distinção. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA (dirigindo-se 
ao Senador Carlos Saboya): – É o caso de V. Ex.a, 
que já vou responder. Está na ordem cronológica é a 
molécula e o átomo. 

O SR. CARLOS SABOYA:– No caso que V. 
Ex.ª admite, teria um representante sem escolher. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Não.  
A questão é a seguinte: uma vez que o 
representante recebe voto, do povo, não representa 
a vontade de um indivíduo nem à vontade somada 
 

de cento e cinqüenta mil representantes da Nação. 
O SR. CARLOS SABOYA: – É um critério. 
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Não é uma, 

soma atômica, assim como não é soma de tôdas  
as vontades particulares, assim como não é a  
soma de tôdas as vontades individuais, mas sim a 
vontade da Nação, tomada como um todo. Aqui,  
não representamos os nossos partidos, mas a  
Nação brasileira, e defendemos os altos interêsses do 
País. 

O SR. IVO D'AQUINO: – É exatamente a 
distinção que fiz. Por uma ficção de ordem política e 
jurídica, nós representamos a Nação, quer dizer, o 
conjunto de senadores e deputados representa a 
Nação. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – É difícil 
separar Nação, de povo e povo de Nação. 

Sr. Presidente, a maioria dos constitucionalistas 
não faz outra afirmação senão esta, de que o 
representante do povo, senador ou deputado, 
sobretudo deputado, é representante da Nação e não 
do partido. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – O 
professor Sampaio Dória pensa que o parlamentar 
representa a soberania da Nação, a soberania do 
povo. 

O SR.HAMILTON NOGUEIRA: – A soberania 
do povo, é claro. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Há duas 
proporções: uma, tirada sôbre tôda a população do 
país e através da qual são fixados os deputados, com 
o seu número, e outra sôbre os partidos que 
inscrevem os candidatos. Esta é a proporção eleitoral. 
A outra é proporção populacional. A Constituição, 
portanto, reconhece as duas proporções. 

O. SR. HAMILTON NOGUEIRA: – É claro. 
O SR. IVO D'AQUINO: – V. Ex.a veja como isso 

está farto da realidade somos eleitos pelos nossos 
Estados não pela Nação inteira. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Não. O 
Estado representa o povo. 

O SR. IVO D'AQUINO: – V. Ex.ª dá licença que 
termine meu pensamento? 

O SR: HAMILTON NOGUEIRA: – Pois não. 
O SR. IVO D'AQUINO: – O  

conjunto de senadores e deputados representa 
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a Nação; somos eleitos pelos nossos Estados. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – O Estado é 
pessoa jurídica, representando os habitantes. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Aí é que está a 
ficção. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Isso não é 
ficção. O Estado é pessoa jurídica, representando a 
população. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Somos 
representantes eleitos por Estado, por uma ficção  
de ordem jurídica, mas, realmente,  
somos representantes da Nação, eleitos pelos 
Estados. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – O Estado 
é apenas a circunscrição eleitoral. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – V. Ex.ª pode me 
informar qual o regime em que o sistema 
representativo não é uma ficção? Seria então uma 
Democracia direta. Todo regime representativo gira 
em tôrno dessa ficção. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Vou responder ao 
aparte de V. Ex.ª (dirigindo-se ao orador). V. Ex.ª 
desculpe-me estar tomando parte do tempo 
destinado à sua oração e, anti-regimentalmente, 
estar respondendo ao nobre Senador Arthur Santos, 
que se dirigiu a mim. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Ao 
contrário, estou aprendendo. 

O SR. IVO D'AQUINO: – O caso é o seguinte: 
há países, ou melhor, há Estados em que a 
representação nacional é processada pelos eleitores 
de tôda a Nação. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – É uma ficção, 
também, porque os deputados e senadores eleitos 
representam a Nação. 

O SR. IVO D'AQUINO: – V. Ex.ª confirma o 
que digo: é simples ficção. Agora, no sistema 
federativo, a representação é de cada um dos 
Estados. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – É a Democracia 
direta a única em que não há ficção. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – O partido é 
condição e não causa. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Dê o 
nobre aparteante um exemplo de sistema dessa 
natureza. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Não. Vossa Ex.ª vai 
desculpar (dirigindo-se ao orador) que eu responda 
mais uma vez ao Senador Arthur Santos. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – É claro. 

O SR. IVO D'AQUINO: – V. Ex.ª e eu somos 
advogados e juristas. Vossa Ex.ª, ilustre professor de 
Direito Constitucional e eu, humilde professor da 
mesma cadeira. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – Não apoiado. V. 
Ex.ª é brilhante professor de Direito. Sou apenas 
advogado. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Há uma diferença 
entre a representação direta e a representação 
atualmente adotada em tôdas as nações. A 
democracia direta era aquela que se processava 
pelo povo diretamente deliberando. Era o sistema 
romano, dos comícios, das tribus, era sistema o 
germânico, na idade média, e era o conhecido 
sistema ateniense. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – E' claro, lógico. 
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Pedira 

licença aos nobres aparteantes para retornar á 
argumentação que eu vinha desenvolvendo. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Permita-
me o nobre orador uma interrupção. Tomemos o 
exemplo de um país em que não haja divisão por 
circunscrições eleitorais. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – É uma tertúlia. 
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 

Entendendo que a circunscrição eleitoral é simples 
processo de divisão para facilitar a eleição. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Não há dúvida; 
mostrei mais de uma vez que é ficção. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Aí, não é 
ficção é realidade. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Não pode 
ser ficção. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – No Brasil, 
por exemplo, não era possível processar-se a eleição 
em todo o território sem que, como pelo sistema 
antigo, dividíssemos os próprios Estados em 
distritos. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Nêsse ponto, tem 
razão; é necessária a divisão em circunscrições. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Nem por 
isso o nosso regime deixa de ser uma democracia 
representativa. Dividimos os Estados em tantas 
circunscrições quantas as necessárias. 

O SR. IVO D'AQUINO: – V. Ex.ª está 
abundando nas minhas considerações. Somos 
eleitos pelo voto todo? Não somos eleitos pelo 
Estados. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: –  
Pediria a SS. Ex.ª que me deixassem 
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retomar o fio das considerações que vinha expendendo. 

O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os 
tímpanos): – Atenção! Está com a palavra o Senador 
Hamilton Nogueira. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Sr. Presidente, 
fico muito agradecido aos ilustres aparteantes que muito 
me esclareceram, mas tenho ainda muita cousa a dizer. 

Sr. Presidente, como vinha dizendo, a verdade é 
que o eleito é representante do povo. Consultemos a 
história. Na elaboração de tôdas as Constituições e 
projetos, a afirmação é a mesma. Tomemos, por 
exemplo, o projeto apresentado pelo Marquês de 
Lafayette, em 1793, sôbre a declaração dos direitos do 
homem. 

Encontramos a mesma informação: 
"Todos os homens nascem com direitos inaliáveis 

e imprescritíveis tais são a liberdade de tôdas opiniões, a 
preservação de sua honra e de sua vida, a disposição 
total da sua pessoa e de sua indústria, de tôdas as suas 
faculdades, a comunicação, de seus pensamentos por 
todos os meios possíveis, a procura do bem estar e a 
resistência à opressão. O exercício dos direitos naturais 
não têm limites senão aqueles que asseguram o gôzo 
dos mesmos direitos, aos membros da sociedade. 
Nenhum homem pode submeter-se senão às leis 
consentidas por êle ou seus representantes, 
anteriormente promulgadas e legalmente aplicadas". 

E esta parte final: 
"O princípio de tôda soberania reside na Nação. 

Nenhum corpo, nenhum indivíduo, pode ter outra 
autoridade que não emane expressamente do povo". 

É a afirmativa do Marquês de Lafayette, já em 
1793. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – A nova 
Constituição Francesa afirma o princípio da soberania 
residindo na totalidade do povo. E declara que nenhum 
indivíduo tem uma parte da soberania. Ela é uma e 
indivisível. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: –  
Permitam, agora, os nobres colegas que eu leia  
parte do parecer do Dr. Heráclito Sobral  
Pinto. Dada a sua extensão, não o posso ler na integra, 
 

mas peço a V. Ex.ª, Sr. Presidente, determinar que o 
mesmo conste, em anexo, do meu discurso. 

O SR. PRESIDENTE: – V. Ex.ª será atendido. 
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Na parte em 

que se refere à representação do povo diz o seguinte: 
"Quanto ao primeiro aspécto, urge 

estabelecer, desde logo, que não existe na 
Constituição Federal um só têxto que declare que o 
mandato dos membros dos Corpos Legislativos da 
União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 
Territórios e dos Municípios tem o caráter de 
representação dos partidos políticos registrados". 

O SR. JOSÉ AMÉRICO: – Representação do 
povo é expressão consagrada pela técnica 
constitucional. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – É claro. 
(Lendo). 

Entretanto, vários são os artigos da mesma 
Constituição que afirmam categoricamente que o 
mandato dos membros dêsses Corpos Legislativos 
são ou de representação do povo ou de 
representação de pessoas jurídicas de Direito 
Público. 

Os senadores federais, por exemplo, não são 
representantes do povo, mas dos Estados e do 
Distrito Federal, cuja união indissolúvel forma a 
Federação Brasileira. O art. 60 da Constituição é 
claro e positivo: 

"O Senado Federal compõe-se de 
representantes dos Estados e do Districto Federal, 
eleitos segundo o princípio majoritário". 

Ante êste texto, de significação indiscutível, o 
senador da República não representa o partido que o 
indicou, mas sim o Estado da Federação cujo povo o 
elegeu pelo voto da maioria. Clara e insofismável é a 
fórmula verbal em que se traduz a definição da 
Constituição Federal. Por ela, o mandato de senador 
tira a sua legitimidade diretamente da "pessoa 
jurídica" do Estado, e, indiretamente, do povo que 
nêste habita. 

O parágrafo 1º desse art. 60  
fortalece, de maneira decisiva, o 
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texto as Constituição acima transcrito, por isto que 
estabelece: 

"Cada Estado, e bem assim o Distrito, Federal, 
elegerá três senadores". 

É assim, através do mandato dos senadores, 
que os Estados são no regime federativo, igualados 
jurídica e politicamente. Dando ao Senado o cunho 
de Assembléia de Estados, com representação 
numericamente igual para cada um, a Constituição 
Federal faz do senador um delegado do Pode 
Autônomo do seu Estado, e não do partido que 
Ievantou a sua candidatura, afinal vitoriosa nas urnas. 

Encarando, agora, o mandato dos membros da 
Câmara do Deputados para definir-lhe-a natureza, é 
impossível deixar de reconhecer que, em face da 
Constituição Federal, êsse mandato e essencialmente 
popular, afastada dêste modo, tôda e qualquer 
possibilidade de encará-Io como de natureza 
partidária. Para isto, basta ler o art. 56 da 
Constituição: 

"A Câmara dos Deputado compõe-se de 
representantes do povo, eleitos, segundo o sistema 
de representação proporcional pelos Estados, pelo 
Distrito Federal e pelos Territórios". 

Verifica-se, assim, que o deputado é 
proclamado, pela própria Constituição, representante 
do povo e não, representante de partido. 

Os textos constitucionais, acima transcritos, não 
permitem que seja desvirtuada a natureza de 
representação exercida, no seio da Federação, pelo 
senador e pelo deputado. Enquanto aquêle é, com 
efeito, declarado, pela Constituição Federal, 
representante do Estado, êste é, por sua vez, 
proclamado representante do povo. 

Pretender, então, definir em lei federal, o 
senador e o deputado como desempenhando, pela 
Constituição Federal um mandato de partido, importa 
em sustentar que a palavra "povo" é sinônima da 
mesma palavra "partido". 

Evidentemente ninguém ousará por certo 
sustentar com serenidade tamanho contrassenso. 

Não param aqui os textos da Constituição 
Federal que justificam de maneira decisiva esta 
argumentação, que me parece irrespondível. 

Realmente, ao tratar da Organização Federal 
a Constituição estabeleceu no art. 36: 

"São Poderes da União o Legislativo o 
Executivo e o Judiciário, independentes e 
harmônicos entre si". 

determinando, logo a seguir, no art. 37: 
"O Poder Legislativo é exercido pelo 

Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos 
Deputados e do Senado Federal". 

O senador e o deputado Federal são portanto 
membros de um Poder da República, participando, 
por isto, da atividade pública consubstanciada pela 
feitura das leis, que é função de pura soberania. 
Não há, em Nação nenhuma, atividade que com 
essa se compare. O poder de fazer leis é portanto, 
entre todos o mais alto e o mais importante que é 
dado ser exercido no seio dela. 

Ora, a Constituição Federal preceitua no seu 
art. 1º: 

"Os Estados Unidos do Brasil mantém sob o 
regime representativo, a Federação e a República. 
Todo poder emana do povo e em seu nome será 
execido". 

Se o mandato legislativo dos membros do 
Senado Federal e da Câmara dos Deputados 
outorga, então, necessariamente, ao senador e ao 
deputado o poder de participarem, normalmente, da 
feitura, das leis reclamadas pelo bem público da 
Nação, é indubitável que Esse mandato emana do 
povo e em seu nome é exercido. 

Querer, entretanto, declarar por lei federal,  
que a cassação do registro de um partido  
acarreta, automàticamente, a extinção do mandato 
do senador e do deputado por Eles escolhidos, é afir- 
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mar que tal mandato emana do partido e em seu 
nome é exercido. 

Inadmissível é semelhante conclusão, porque 
a Constituição Federal ligou, essencialmente, o 
mandato legislativo ao conceito de representação 
popular. O art. 58 dessa Constituição é, a este 
respeito, formal.e categórico, quando diz: 

"O número de deputados será fixado por lei, 
em proporção que não exceda um para cada 150 mil 
habitantes até 20 deputados e, além desse limite um 
para cada 250 mil habitantes". 

A explicação dêste artigo é apresentada, em 
têrmos precisos e claros, por Hamilton, quando 
sustenta que tal regra 

"tem por base os direitos pessoais do povo, 
com os quais está em equação natural e universal". 
(Le Federaliste – Trad. franc., 1902, pág. 451). 

É assim absolutamente indiscutível que o 
deputado está em equação tão sómente com o povo 
de toda a República. Por fôrça dessa regra, o 
deputado não se acha ligado unicamente ao cidadão, 
mas sim ao habitante que pode até não ser cidadão. 
Pela Constituição, o deputado representa os 
múltiplos grupos de pessoas que atuam e labutam na 
comunidade nacional, razão pela qual ele é 
representante do povo e não dos eleitores do partido 
Sr. Presidente, foi citado aqui, numa das belas 
orações proferidas, o nome de Duguit, como tendo 
afirmado a representação partidária do deputado e 
não a representação da nação ou do povo. 

Nêsse parecer, Sobral Pinto nos oferece duas 
magnificas citações do referido autor, nas quais 
mostra precisamente contrário, isto é, que o 
representante é mandatário do povo, e não do 
partido. 

Assim é que afirma Duguit: 
"O mandato é conferido, não pela 

circunscrição eleitoral do deputado que ela  
elegeu, mas pela nação inteira à assembléia  
que foi eleita por ela e esta representa a  
nação isto é, em virtude do mandato que  
ela recebeu. A vontade que exprime é considera- 
 

da como sendo a própria vontade da Nação. 
Esta teoria da representação é, muitas vezes, 

denominada teoria do mandato representativo. Ela 
significa que o deputado não é o mandatário da 
circunscrição que o elegeu, a qual não é constituída 
senão em consequência da impossibilidade material 
de estabelecer, para todo o país, um só colégio 
eleitoral. Se o deputado fôsse mandatário da sua 
circunscrição e preso pelas instruções que ela lhe 
dá, ela imporia a sua vontade a tôda a coletividade 
da qual o deputado é encarregado de exprimir a 
vontade. Tôdas as instruções dadas por uma 
circunscrição a um deputado são portanto, nulas e 
inexistentes e o deputado não estaria preso por uma 
renúncia dada prèviamente e em branco, aos seus 
eleitores. É a proibição do mandato imperativo". 
(Traité. de Droit Constitutionnel – 2ª ed., 1923, vol. 
2º, págs. 501-502). 

E, mais adiante, no outro livro de Comentários, 
continua Duguit: 

Muitas constituições e leis eleitorais 
estrangeiras contêm disposições análogas às do 
Direito francês. Eu citarei, por exemplo, o art. 21 da 
Constituição alemã de 1919. Os deputados são 
representantes de toda, povo. Êles não dependem 
senão da sua consciência e não estão presos por 
nenhum mandato o .art. 32 da Constituição belga de 
1831, revista em 1892-1893 e em 1919-1921. 

"Os membros das duas Câmaras representam 
a nação e não unicamente a província ou a 
subdivisão. de província que os nomeou" o art. 91  
da Constituição suíça de 1874: "Os membros  
dos dois Conselhos votam sem instruções"  
o art. 56 da Constituição austríaca de 1920:  
"Os membros do Conselho Nacional e do  
Conselho Federal não podem estar presos por 
nenhum mandato". A maioria das leis eleitorais  
ou das Constituições dos Estados da União 
Americana proíbem o mandato imperativo. Na 
Inglaterra não existe texto mas é regra essencial, 
consoante foi parecer dos juristas ingleses, que os 
deputados têm inteira independência, liberdade ab- 
  



– 629 – 
 
soluta, e, no fim do século XVIII, Blackstone  
já escrevia: "Cada membro, ainda que escolhido  
por uni distrito particular, uma vez eleito, é 
representante de todo o reino" (Commentaires 
éditions françaises – 1822 – I, pág. 227) .(IBD. – pág. 
503). 

Sr. Presidente, tenho para mim, como doutrina 
clara, que nós representamos o povo, a Nação e não 
os partidos que integramos. 

Foi afirmado aqui, ou senão afirmado, pelo 
menos insinuado, que, politicamente, o partido como 
que preexiste ao eleitorado. Não. O partido, na 
verdadeira acepção do têrmo, tal como deve ser 
compreendido dentro de uma democracia, 
representa uma corrente de idéias. E como, numa 
nação democrática, há diversas correntes de idéias, 
existe, por isso, a variabilidade de partidos, para que 
êles possam, de fato, representar a nação, não com 
pensamento uniforme, mas com a mentalidade de 
diversos grupos e regiões. 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Aliás, o 
conceito de partido, no sentido de formador de 
opiniões, que V. Ex.ª muito bem expressa, encontro-
o nas próprias instruções do Tribunal Superior 
Eleitoral. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – 
Perfeitamente. 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – O partido  
é uma forma de organização das correntes de 
opinião. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: –  
Ninguém o nega. E, no Brasil, quem  
melhor descreve o mecanismo partidário é o 
professor Sampaio Dória no Curso de Direito 
Constitucional. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – O partido 
não é a causa, é a condição da manifestação do 
poder, como este candelabro não é o gerador da luz 
que irradia, a qual procede da energia transmitida 
através do mesmo. 

Convertido ao parlamentarismo, aqui trago, 
como num estalo da cabeça e pedindo desculpas 
aos nobres colegas, uma confissão pública. Depois 
de ouvir o discurso magnífico do Sr. Aloysio de 
Carvalho, e já com o espírito preparado pelo do 
ilustre Deputado Raul Pila, na Assembléia 
Constituinte, cheguei a admitir o parlamentarismo. 

Tenho. para mim que, dentro  
do parlamentarismo, onde os partidos 
 

exercem ação fundamental no govêrno ainda assim os 
componentes das organizações políticas representam o 
povo. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Vossa Ex.ª 
dá licença para um aparte? (Assentimento do orador) – 
Ainda o outro dia, o Senador Waldemar Pedrosa citava 
um constitucionalista francês cujo enunciado se refere 
particularmente ao regime parlamentar. Podia, portanto, 
ser contestado sob o ponto de vista do regime 
presidencial, que é o nosso. 

O SR. SALGADO FILHO: – V. Ex.ª permite um 
aparte? 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Com muito 
gosto. 

O SR. SALGADO FILHO: - Ouvi, com muito 
prazer, as palavras de V. Ex.ª e estou com a corrente de 
idéias segundo a qual o eleitor precede o partido, e êste 
só se pode formar por um determinado número de 
eleitores. Assim, o partido é a consequência dos seus 
elementos e não êste último conseqüência, daquêle. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: - É o caso do 
átomo e da molécula; lembrado pelo Senador Carlos 
Saboya. 

O SR. CARLOS SABOYA: – O individuo é o 
átomo, e a molécula, o partido. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – E o povo é 
a matéria. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Assim seria, se 
o partido fôsse a soma das idéias e das vontades 
individuais dos membros que o representam. Mas tal 
não acontece. Do mesmo modo o bem comum não é a 
soma dos bens particulares, o partido não é o conjunto 
das idéias dos membros que o constituem, mas a média 
dêsses pensamentos. 

O SR. IVO. D'AQUINO: – A moderna doutrina 
sociológica ensina que o povo não é a soma das idéias 
dos homens. E, quando há exagêro da doutrina, chega-
se ao fascismo. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – O partido é 
necessário faz parte da vida da democracia é condição 
formadora da mentalidade democrática, pela ação 
educativa. 

O SR. VESPASIANO MARTINS: – É o elemento 
aglutinador. 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – É instrumento de 
garantia das minorias. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: –  
E' nêsse sentido que Jacques Maritais,  
no admirável livro "Política Humanis- 
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tica", descreve êsse aspecto do partido, que V. Ex.ª 
acaba de acentuar multo bem. 

"Acrescentamos que a liberdade de construir 
partidos políticos – afirma Jacques Maritain – sendo 
sua com o direito dos cidadãos de participarem 
ativamente na vida política, o número dêsses 
partidos não poderia ser de antemão delimitado pela 
lei. Se, em certos países, nos defrontamos com dois 
partidos sómente é isto mero resultado de fato 
devido às circunstâncias históricas e, de modo 
nenhum, a uma exigência de direito. Fôra 
diretamente avêsso aos princípios democráticos 
pretender impôr, constitucionalmente, a um país um 
sistema a dois ou três partidos". 

Deve representar a multiplicidade que há de 
existir entre os habitantes dêsse país. 

O SR. CARLOS SABOYA: – Através dos 
partidos é que se representam as correntes de 
opinião. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Todos 
estamos de acôrdo, tanto que pertencemos a 
partidos. 

O SR. CARLOS SABOYA: – Ou melhor, estou 
concordando com V. Ex.ª. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Todos 
estamos de acôrdo com os partidos. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – E' Jacques 
Maritain quem responde ao nobre aparteante. Assim, 
o aparte é dado a Maritain. 

(Lendo): 
"O sufrágio universal não tem por escôpo 

representar simplesmente opiniões e vontades 
atômicas, mas dar forma e expressão, segundo sua 
respectiva importância, às correntes comuns de 
opinião e de vontade que estão em ato na Nação". 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: - Quanto 
aos partidos, estamos todos de acôrdo. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – O poder 
que o partido possa ter, não parte dêle. 

(Lendo) 
"A linha política de uma democracia  

deve ser franca e decididamente determinada  
pela maioria desempenhando os  
partidos que compõem a maioria, o papel tam- 
 

bém fundamental, de elementos críticos, numa 
oposição não destrutiva mas, tanto quanto possível, 
construtiva e cooperadora. Assim, a maioria e a 
minoria exprimem a vontade do povo de dois modos 
opostos mas completa e igualmente reais". 

Isto é pacífico, não é ficção. No caso, o têrmo 
ficção é substituído pela palavra realidade. 

Sr. Presidente poderia entrar em novas 
considerações sôbre a existência dos partidos. 
Primeiramente, entretanto, penetremos um pouco na 
realidade brasileira. 

O projeto n° 24 não é um projeto acadêmico, 
para ser discutido como tem sido se fôsse 
acadêmico não provou o tal ardor nos debates. É de 
fato, político, dentro da realidade brasileira. 

Aparteando o nobre Senador Ivo d'Aquino, 
afirmou o Sr. Ferreira de Souza que o projeto do líder 
da maioria visava a cassação dos mandatos 
comunistas, tendo aquêle retorquido que era 
genérico, atingindo, assim, a tôdas as agremiações 
políticas consideradas totalitárias. Mas é claro, que, 
na realidade o projeto alcançará apenas um partido, 
dentro do qual existe ou melhor, existia a 
mentalidade totalitária. 

Essa cooperação, Sr. Presidente, é o Partido 
Comunista e conseqüentemente, na sua 
objetividade, o projeto é pela cassação dos 
mandatos comunistas, e o discurso do seu ilustre 
autor foi, evidentemente, nêsse sentido. 

Sr. Presidente, encaremos, agora, a realidade, 
partindo, sem a menor dúvida de um ponto comum. 

Existe o perigo comunista no mundo? 
Claro que sim. E' a coisa mais evidente. Existe 

o perigo comunista no mundo, aliás a maior ameaça 
à civilização do Ocidente, à civilização cristã. 

Existe o imperialismo comunista no mundo? 
Existe. 
E outra coisa não temos feito nós da União 

Democrática Nacional, desculpem-me particularizar, 
pela doutrina e pela ação, senão combater o 
comunismo. 

Preciso dar esta explicação pessoal, porque, 
como disse Laet, em. admirável conferência sôbre a 
imprensa, o povo não lê o "Diário do Congresso". 
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Creio que como então, hoje ainda é a mesma 
coisa. O povo não lê nosso Diário. 

O SR. SALGADO FILHO: – Mesmo porque 
não o encontra. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Ainda que o 
encontrasse, não acredito que o lesse, a não ser as 
partes interessadas. Assim, repito, ninguém lê o 
Diário do Congresso. 

O SR. IVO D’AQUINO: – Os maiores jornais 
do Brasil, não têm tiragem superior a cem mil 
exemplares. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Não é 
nêsse sentido que falo. 

O povo não lê jornal, de maneira que os 
debates parlamentares e as opiniões políticas são 
vistas através do temperamento dos jornalistas, 
melhor diria, das emprêsas jornalisticas, pois é 
preciso distinguir, jornalistas de emprêsas 
jornalísticas. Muitas destas representam grandes 
organizações capitalistas e, por conseguinte, 
deturpam as intenções, as palavras e os fatos. Eu, 
como todos os Senadores aqui presentes, somos 
desvirtuados no nosso pensamento, de acôrdo com 
os temperamentos e as idéias defendidas pelos 
jornalistas ou pelas emprêsas. 

Por isso, tenho necessidade de recordar certos 
fatos históricos. Primeiro, em relação à Rússia. 

Em outubro do ano passado, nesta Casa, o 
nobre Senador Carlos Prestes requereu à Mesa que, 
consultado o plenário, o Senado enviasse 
mensagem de congratulações com as Repúblicas 
Soviéticas, pela data da revolução russa. Êsse voto 
teve parecer favorável da Comissão de Relações 
Exteriores e, em plenário, só dois votos contra: o do 
nobre Senador Levindo Coelho, que leu sua 
justificação, e do orador que ora ocupa a tribuna, que 
teve ocasião de pronunciar dois discursos rebatendo 
longamente tôda a doutrina comunista, 
demonstrando que o comunismo é uma ditadura e 
não uma democracia, fazendo sentir a ausência do 
direito no regime comunista, que não pode haver 
democracia que não se fundamente no direito. 

Êsses discursos constam dos Anais do 
Congresso e podem ser lidos. 

Várias vêzes, em debates não muito amáveis 
com o Senador Carlos Prestes, nesta Casa, enfrentei 
Sua Excelência. 

Mas não é por isso. Ainda em relação à 
Rússia, no começo dêste ano, quando um diplomata 
brasileiro foi agredido em Moscou, tomei a defesa 
dêsse funcionário. Pela atitude, então assumida, fui 
caluniado por tôda a imprensa comunista, e a boa 
imprensa, como se diz, silenciou completamente. 

Mais tarde, veio a nota insultuosa do 
embaixador Suritz. Dêste mesmo local, desta 
bancada, protestei contra essa nota. Entendi que era 
motivo de não mais considerarmos “persona grata” o 
Sr. Suritz. 

Pois bem: tôda a imprensa, que hoje louvá, 
com tôda razão, a ruptura de relações diplomáticas 
com a Rússia, disse que eu não compreendia a alta 
finura de nossa diplomacia. A ,verdade, porém, é 
que, entre as razões que motivaram êsse 
rompimento de relações diplomáticas, estão os que 
eu apontava naquêle instante. 

Poucos dias antes da ruptura de relações, dei 
ao Diário da Noite uma entrevista, publicada na 
primeira página, mostrando a necessidade de 
cessarmos relações com os soviets. 

Por conseguinte, posso dizer que tenho 
enfrentado constantemente as calúnias e iras dos 
jornais comunistas, como também as iras e calúnias 
da imprensa reacionária. 

Mas eu não estou aqui para agradar ou 
desagradar a esta ou àquela imprensa, a esta ou 
àquela corrente. Estou no Senado para cumprir 
dignamente o mandato que recebi do povo, e 
continuarei a fazê-lo; prosseguirei defendendo os 
interêsses fundamentais da Nação. 

Não foi, porém, sòmente pela palavra que 
enfrentei o comunismo. Fí-lo também pela ação. 

Todos os meus colegas são testemunhas, 
porque eu não estava só. 

Tive a honra de presidir, por delegação de 
meus companheiros, a comissão encarregada de 
estudar a questão dos trabalhadores da Light. Não 
ficamos nos bastidores, nem simplesmente nas 
reuniões. Fomos a todos os locais de trabalho, pois 
sabíamos que a greve esplodiria em determinado 
dia. Enfrentamos a greve e os comunistas – porque a 
greve foi desencadeada por êles – e conseguimos 
afastar centenas de trabalhadores do comunismo. 
Quando houve o plesbicito naqueIa Companhia, contra 
o qual o Partido Comunista pôs tôdas as suas fôr- 
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ças, foram os comunistas derrotados 
fragorosamente. Foi a maior derrota imposta aos 
comunistas pelos meios legítimos e legais que 
devem ser postos em ação. Isto foi feito pela 
Comissão Parlamentar da qual fui um dos auxiliares. 
E’ não ficou aí nossa ação. Constantemente estou 
em contacto com os operários, procurando resolver 
os seus problemas de justiça social. Por 
conseqüência, sinto-me perfeitamente tranqüilo para 
pronunciar-me contra a cassação de mandatos. 

O comunismo é uma ameaça ao mundo e 
como tal deve ser combatido; mas é preciso não cair, 
também, no êrro oposto, como disse muito bem 
Tristão de Ataíde, num artigo admirável, publicado 
domingo último no “Diário de Notícias”. Quando fala 
sôbre a Igreja e a ordem social, êle coloca a questão 
em têrmos irespondíveis. O comunismo é uma 
ameaça. Devemos enfrentá-lo, mas é preciso, antes 
de tudo, enfrentar o medo, porque leva à posição 
errada; êle faz com que se acredite que tudo quanto 
é anti-comunismo é bom. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – V. Ex.ª 
permite um aparte? 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Com prazer. 
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – E esta é 

a explicação de surto fascista no mundo. O que 
determinou o fascismo italiano e até o nazismo 
alemão foi o medo, o terror pânico do comunismo. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – O Padre 
Ducatillon. Quer dizer; é o medo que cria, porque vai 
apoiar o capitalismo; e, no entanto, êste está no 
mesmo plano de monstruosidade do comunismo. 

Gostaria que as vozes que se levantam contra o 
comunismo – e devem levantar-se sempre, porque é 
doutrina herética e condenável – se façam ouvir contra 
o capitalismo, contra as injustiças sociais, e sigam o 
que está traçado nas Enclíclicas Rerum Novarum de 
Leão VIII e Quadragésimo ano” de Pio XI. 

O SR. JOSÉ AMERICO: – V. Ex.ª permite um 
aparte? (Assentimento do orador) – V. Ex.ª como 
bom católico, pode dizer essa verdade, sem correr o 
risco de ser abandonado pelo seu anjo da guarda, na 
expressão piedosa do Senador Augusto Meira. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – E eu,  
que acredito nêle, posso dizer que, 
 nunca me abandonou, nem aban- 
 

donará, e estou certo de que me ajudará a enfrentar, 
tanto o comunismo, quanto a brutal desigualdade 
social criada pelo capitalismo, que se mantém de pé. 

E’ preciso conter o comunismo, mas sem criar 
terreno, nem meios propícios às manifestações 
facistas, como as que presenciamos há poucos dias. 
Para combater o comunismo, não se deve cometer o 
crime de esquecer os princípios de justiça, sem os 
quais é impossível a vida de uma democracia. 

Se retirarmos a justiça do mundo, nada 
poderemos realizar: E é uma injustiça o que se quer 
praticar casando mandatos que foram legitimamente 
conquistados. Enfrentemos o comunismo no terreno 
da doutrinação, como muito bem disse o Senador 
José Americo; enfrentemos o comunismo com as 
armas que a Constituição permite, mas nunca 
mutilando, nunca ferindo a soberania do povo, que 
teve confiança em nós, quando nos delegou poderes 
para organizar a Carta Constitucional, que deve ser o 
roteiro do nosso regime. 

Não temos vocação para o suicídio, Sr. 
Presidente, mas se votarmos esta lei, estaremos 
caminhando para o suicídio do regime representativo 
e preparando a queda da democracia, Se tivermos 
de morrer, que o seja de outro modo, não pelo 
suicídio que é atitude de covardia e de 
irresponsabilidade. 

Sr. Presidente, há um terceiro ponto, em cujo 
arbítrio nos encontramos, precisamente; relativo ao 
projeto da cassação de mandatos. Êle é vívamente 
discutido e admiràvelmente explanado pelo jurista 
Dr. Sobral Pinto. 

Peço licença ao Senado para ler essa página 
realmente magistral de sua autoria: 

“Quando medidas legislativas são 
apresentadas sob a declaração formal de que visam 
satisfazer às exigências políticas da Nação, a 
segurança individual e coletiva dos cidadãos começa 
a periclitar. É o caminho do arbítrio que o legislador 
se esforça por abrir para a sua soberania ilimitada. E’ 
a sombria teoria do fato consumado que tenta 
adquirir no seio de uma ordem jurídica instável e 
vacilante, fóros de legitimidade. 

Os critérios políticos, quaisquer que  
êles sejam, para que possam servir de  
fundamento de uma lei do Brasil têm de se ajustar, ri- 
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gorosamente, aos preceitos da Constituição Federal, 
sob pena de, assim não acontecendo, a 
transformarem num farrapo de papel, como tantas 
vêzes acontece, funestamente, no seio da vida 
nacional, quer sob o regime imperial, quer sob o 
regime republicano. 

E’ mister proclamar que “soberania não 
significa volunturismo puro, fora de tôda regra de 
fundo ou de competência; numa palavra, arbítrio. 
Soberania significa direito de dispor sòzinho em 
última instância, mas não com desprêzo de tôda 
regra, por aplicação e em virtude de uma regra 
invertida. Esta regra, é a que rege o Estado e 
tôdas as atividades que estão ao serviço do 
Estado, isto é, o bem público temporal. O bem 
público temporal, que justifica a soberania do 
Estado, dela determina por isto mesmo o sentido e 
o limite. Desde então, não pertence ao  
Estado “fixar êle próprio o domínio de sua  
ação”; êste domínio é prefixado pelo fim  
do Estado, que não tem nenhum poder para 
estendê-lo, restringi-lo ou dele se afastar” (Jean 
Dabin – Doctrine Générale de L’État – 19,9 – pág. 
129). 

E’ uma citação de Jean Dabin. 
“Não há, assim, razão política, por mais forte 

que pretenda ser, capaz de justificar a procedência 
teórica ou prática de um projeto de lei, se êste, nas 
suas determinações normativas, fere algum preceito 
da Constituição Federal. O objetivo essencial de tôda 
e qualquer Constituição, costumeira ou escrita, é 
criar para os governantes do país, que exercem 
funções diretamente ligadas aos três Poderes da 
República, limites intransponíveis à sua ação política 
e administrativa arbitrária. Quando os povos 
reclamam Constituição é porque a experiência de 
todos os dias mostra que o governante é, em  
cada minuto da sua atividade ininterrupta, 
solicitado pela tentação irressistível de confundir 
os seus ideais pessoais, a doutrina do seu  
partido, e os interêsses dos seus correligionários 
com as altas e superiores exigências do  
bem público. As constituições são, então, 
 

construídas, ou pela longa ação dos costumes, ou pela 
rápida votação de uma Constituinte, exatamente para 
que sejam definidas, perante o país, e com o caráter de 
permanente, as diversas categorias do bem público que 
vão servir de muralhas sólidas e inabaláveis à expansão 
apaixonada dos governantes que, pelo voto popular, 
foram elevados aos postos de direção da coisa pública. 

Sr. Presidente, não podemos, de maneira 
alguma, ser cúmplices de uma cassação de 
mandatos legitimamente conquistados. Não estamos 
legislando para nós mesmos, mas sim para o futuro; 
e, se bem que êsse projeto envolva todos os partidos 
totalitários, não há nenhuma discriminação do que 
seja partido totalitário. E a nossa experiência 
demonstra que tal interpretação pode ser dada a 
qualquer partido, que uma determinada e eventual 
maioria, num momento dado, julgar conveniente. 

Mas é, principalmente, para evitar mutilações à 
nossa Constituição, que não devemos aceitar o projeto. 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – V. Ex.ª dá 
licença para um aparte? 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Com todo 
o prazer. 

O SR ATTÍLIO VIVACQUA: – Aliás, a medida 
não é só contra os partidos totalitários. A disposição 
do § 12 do art. 11 abrange também todos os Estados 
em que haja qualquer violação dos direitos 
fundamentais do homem. Como sabe V. Ex.ª, ainda 
não se definiram completamente tais direitos. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – 
Perfeitamente. O fato é mais grave ainda porque 
acarreta perigos que estão iminentes. 

Entretanto, Sr. Presidente, dentro da atual 
realidade brasileira, o projeto em discussão não tem 
mais razão de ser. Se êle não se justifica juridicamente, 
não pode subsistir, sequer politicamente, no alto 
sentido em que foi posto, nem no sentido estritamente 
político em que deve ser colocado. 

O que vemos é o mesmo partido, que toma a 
iniciativa da cassação de mandatos, conceder, nas 
eleições municipais, mandatos a vereadores 
comunistas. E por que razão? Para aproveitar esses 
destroços, que vão agir muito mais perigosamente nos 
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municípios do que nas grandes cidades. 

Por outro lado, que vemos no caso da vice-
governança de São Paulo? vemos claramente, – e o 
digo sem nenhum interêsse de fazer intriga – um dos 
candidatos, o Sr. Cirilo Júnior, cidadão paulista, líder 
da Câmara dos Deputados do partido majoritário que 
elegeu o Sr. Presidente da República, aceitar a 
adesão do Partido Comunista, cujos representantes 
assinaram a proclamação, nesta Casa, pelo nobre 
Senador Euclydes Vieira. 

Assim, é o mesmo partido, que deseja a 
cassação de mandatos, que se apoia nos elementos 
do antigo Partido Comunista. E’ realmente 
contraditório. 

Ainda há mais: vemos a proclamação do 
Partido Trabalhista. Nada mais compreensível que 
esta agremiação, que tem peculiar orientação, apoiar 
determinando candidato. Mas, na justificação da 
mensagem elaborada pelo Senador Getúlio  
Vargas, observa-se uma oposição sistemática ao 
Govêrno. 

Não me cabe, aqui, defender o Govêrno. 
Apenas registro um fato; na mensagem hoje 
publicada, há graves acusações. 

O homem que lidera o partido majoritário na 
Câmara dos Deputados, a agremiação que defende 
a cassação de mandatos, recebe a apôio dos 
comunistas, e a adesão de uma partido que é, 
realmente, de oposição. E tudo sucede com o 
aplauso, o beneplácito, do Sr. Costa Neto, que por 
incrível que pareça, ainda é Ministro da Justiça. 

O SR. JOSÉ AMERICO: – E há 
ultramontanos, como o Senador Augusto Meira, que 
não vêm o “iris dessa aliança”. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Era o que 
tinha a dizer. (Muito bem, muito bem. Palmas. O 
orador é cumprimentado). 

PARECER DO SR. HERACLITO SOBRAL 
PINTO, A QUE SE REFERE, EM SEU DISCURSO, 
O SENADOR HAMILTON NOQUEIRA. 

O exame do projeto e da sua justitificação 
demonstra que tríplice é a base sôbre a qual 
assentaram os seus redatores. 

A primeira base consiste no  
pressuposto de que, pela Constituição Fe- 
 

deral, o mandato legislativo é substancialmente 
representação política de puro caráter partidário. 

A argumentação do projeto, nessa parte, sem 
ser explícita, assim se desenvolve: os membros dos 
Corpos Legislativos da União, dos Estados, do 
Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios são 
simples representantes dos partidos políticos. 

Os partidos políticos só poderão eleger 
representantes seus quando registrados no Tribunal 
Superior Eleitoral. 

Logo, a cassação, pelo Tribunal Superior Eleitoral, 
do registro de um partido político, importa na extinção 
necessária do mandato dos seus representantes nos 
Corpos Legislativos da União, dos Estados, do Distrito 
Federal, dos Territórios e dos Municípios. 

A segunda é formada pelo seguinte raciocínio: 
o funcionamento e a ação dos partidos políticos se 
exercem tanto pelos seus diretórios e comissões 
quanto pelos seus representantes nos Corpos 
Legislativos da União, dos Estados, do Distrito 
Federal, dos Territórios e dos Municípios. 

Ora, a cassação do registro do partido, pelo 
Tribunal Superior Eleitoral, acarreta a proibição do 
seu funcionamento e da sua ação. 

Logo, a cassação do registro do partido 
importa na extinção tanto dos poderes 
administrativos dos seus diretórios e comissões 
quanto do mandato dos seus representantes nos 
Corpos Legislativos da União, dos Estados, do 
Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios. 

A terceira e última base é constituida pela 
seguinte teoria: as leis de natureza política devem 
ser encaradas à luz de critérios puramente políticos, 
processando-se, por isto, a sua votação dentro de 
finalidade exclusivamente política. 

Pois bem, o projeto nº 24 é lei de natureza 
política, ligada à consolidação do regime 
democrático no Brasil. 

Portanto, o projeto nº 24, deve ser encarado à 
luz de critérios puramente políticos, processando-se 
assim, a sua votação dentro dos objetivos políticos 
que êle visa alcançar. 

Nenhuma destas três bases oferece 
 a menor solidez, sendo, por isto,  
incapazes de sustentar qualquer constru- 
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ção jurídica e política digna de aprêço e 
consideração. 

A primeira base pode e deve ser apreciada 
debaixo de dois aspectos: e dos próprios textos da 
Constituição Federal e o dos princípios e regras que 
formam o Instituto da Representação regido pelo 
Direito Constitucional das Democracias do Ocidente. 

“Quanto ao primeiro aspecto, urge estabelecer, 
desde logo, que não existe na Constituição Federal um 
só texto que declare que o mandato dos membros dos 
Corpos Legislativos da União, dos Estados, do Distrito 
Federal, dos Territórios e dos Municípios, tem o caráter 
de representação dos partidos políticos registrados. 
Entretanto, vários são os artigos da mesma 
Constituição que afirmam, categòricamente, que o 
mandato dos membros dêsses Corpos Legislativos 
são, ou de representação do povo, ou de 
representação de pessoas jurídicas de Direito Público. 

Os Senadores Federais, por exemplo, não são 
representantes do povo, mas dos Estados e do 
Distrito Federal, cuja união indissolúvel forma a 
Federação Brasileira. O art. 60 da Constituição 
Federal é claro e positivo: 

“O Senado Federal compõe-se de 
representantes dos Estados e do Distrito Federal, 
eleitos segundo o princípio majoritário”. 

Ante este texto, de significação indiscutível, o 
Senador da República não representa o partido que 
o indicou, mas sim o Estado da Federação cujo o 
povo o elegeu pelo voto da sua maioria. Clara e 
insofismável é a formula verbal em que se traduz a 
definição da Constituição Federal. Por ela o mandato 
de Senador tira a sua legitimidade diretamente da 
“pessoa jurídica” do Estado e, indiretamente, do povo 
que nêle habita. 

O § dêsse art. 60 fortalece, de maneira 
decisiva, o texto da Constituição acima transcrito, por 
isso que estabelece: 

“Cada Estado, e bem assim o Distrito Federal, 
elegerá três Senadores”. 

E’, assim, através do mandato dos Senadores, 
que os Estados são, no regime federativo, igualados 
jurídica e politicamente. Dando ao Senado o cunho 
de Assembléia de Estados, com representação 
numèricamente igual para cada um, a Constituição 
Federal faz do Senador um delegado do  
Poder Autônomo do seu Estado, e não do 
 

partido que levantou a sua candidatura, afinal 
vitoriosa nas urnas. 

Encarando, agora, o mandato dos membros 
da Câmara dos Deputados, para definir-lhe a 
natureza, é impossível deixar de reconhecer que, em 
face da Constituição Federal, êsse mandato é 
essencialmente popular, afastada, dêste modo, tôda 
e qualquer possibilidade de encará-lo como de 
natureza partidária. Para isto, basta lêr o art. 56 da 
Constituição: 

“A Câmara dos Deputados compõe-se de 
representantes do povo, eleitos segundo o sistema 
de representação proporcional, pelos Estados, pelo 
Distrito Federal e pelos Territórios. 

Verifica-se, assim, que o Deputado é 
proclamado, pela própria Constituição, representante 
do povo,e não representante do partido. 

Os textos constitucionais, acima transcritos, 
não permitem que seja desvirtuada a natureza da 
representação exercida, no seio da Federação, pelo 
Senador e pelo Deputado. Enquanto aquele é, com 
efeito, por sua vez, proclamado, representante do 
povo. 

Pretender, então, definir, em lei federal, o 
Senador e o Deputado, como desempenhando, pela 
Constituição Federal, um mandato de partido, 
importa em sustentar que a palavra “Estado” é 
equivalente à palavra “partido” e que a palavra 
“povo” é sinônimo da mesma palavra “partido”. 

Evidentemente, ninguém ousará, por certo, 
sustentar, com serenidade e imparcialidade, 
tamanho contra-senso. 

Não param aqui os textos da Constituição 
Federal que justificam, de maneira decisiva, esta 
argumentação que me parece irrespondível. 

Realmente, ao tratar da Organização Federal, 
a Constituição estabeleceu no art. 36: 

“São Poderes da União o Legislativo, o 
Executivo e o Judiciário, independentes e 
harmônicos entre si”, determinando, logo a seguir, no 
artigo 37: 

“O Poder Legislativo é exercido pelo 
Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos 
Deputados e do Senado Federal”. 

O Senador e o Deputado Federal são, 
portanto, membros de um Poder da República, 
participando, por isto, da atividade pública consubs- 
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tanciada pela feitura das leis, que é função de pura 
soberania. Não há, em Nação nenhuma, atividade 
que com esta se compare. O poder de fazer leis; 
portanto, entre todos, o mais alto e o mais importante 
que é dado ser exercido no seio dela. 

Ora, a Constituição Federal preceitua no seu 
artigo 1º: 

“Os Estados Unidos do Brasil mantêm, sob o 
regime representativo, a Federação e a República. 

Todo poder emana do povo e em seu nome 
será exercido”. 

Se o mandato legislativo dos membros do 
Senado Federal e da Câmara dos Deputados 
outorga, então, necessàriamente, ao Senador e ao 
Deputado, o poder de participarem, normalmente da 
feitura das leis reclamadas pelo bem público da 
Nação, é indubitável que êsse mandato emana do 
povo e em seu nome é exercido. 

Querer, entretanto, declarar, por lei federal, que a 
cassação do registro de um partido acarreta, 
automàticamente, a extinção do mandato do Senador e 
do Deputado por êle escolhidos, é afirmar que tal 
mandato emana do partido e em seu nome é exercido. 

Inadimissível é semelhante conclusão, porque 
a Constituição Federal ligou, essencialmente, o 
mandato legislativo ao conceito de representação 
popular. O artigo 58 dessa Constituição é, a êste 
respeito, formal e categórico, quando diz: 

“O número de Deputados será fixado por lei, 
em proporção que não exceda um para cada 150 mil 
habitantes até 20 Deputados, e, além dêsse limite, 
um para cada 250 mil habitantes”. 

A explicação dêste artigo é apresentada, em 
têrmos precisos e claros, por Hamilton, quando 
sustenta que tal regra 

“tem por base os direitos pessoais do povo, 
com os quais está em equação natural e universal” 
(Lê Federaliste – trad. franc., 1902, pág. 451). 

E’, assim, absolutamente indiscutível que o 
Deputado está em equação tão sòmente com o povo 
de tôda a República. Por fôrça dessa regra, o 
Deputado não se acha ligado ùnicamente ao 
cidadão, mas sim ao habitante, que pode até não ser 
cidadão. Pela Constituição, o Deputado re- 
 

representa os múltiplos grupos de pessoas que 
atuam e labutam na comunidade nacional, razão 
pela qual êle é representante do povo e não do 
partido. 

Para que a letra e, do artigo 1º do projeto nº 24 
pudesse vir a ser considerada com constitucional, 
necessário se tornava, então, que os artigos 60, 56, 
1º e 58 da Constituição Federal, em vez de terem 
sido construídos da forma por que o foram, 
apresentassem, pelo contrário, a seguinte  
estrutura: 

o primeiro: 
“O Senado Federal compõe-se de 

representantes dos partidos registrados no Tribunal 
Superior Eleitoral e eleitos segundo o princípio 
majoritário”. 

o segundo: 
“A Câmara dos Deputados compõe-se de 

representantes dos partidos registrados no Tribunal 
Superior Eleitoral, e eleitos segundo o sistema de 
representação proporcional pelos Estados, pelo 
Distrito Federal e pelos Territórios; 

o terceiro: 
“Os Estados Unidos do Brasil mantêm, sob o 

regime representativo, a Federação e a República. 
Todo poder emana dos partidos políticos e em 

seu nome será exercido”. 
e o quarto: 
“O número de deputados será fixado por lei, 

em proporção que não exceda um para cada 150 mil 
membros de partidos, e, além dêsse limite, um para 
cada 250 mil membros de partidos”. 

Desde que os textos constitucionais, que 
constituem os artigos 60, 56, 1º e 58, não falam em 
“partidos” mas sim em Estado”, em “povo” e em 150 
mil habitantes”, é claro que alguém só terá o direito 
de sustentar a constitucionalidade do projeto nº 24, 
na parte a que se refere a consulta, se ousar 
defender as seguintes equações verbais: “partido = 
Estado”, “partido = “povo” e “partido = 150 ou 250 mil 
habitantes”. 

Sob o aspecto dos textos da Constituição 
Federal, a primeira base do projeto nº 24, é, pois, 
absolutamente insustentável. As fórmulas verbais que 
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a Constituição emprega, para definir a natureza do 
mandato de Senador e de Deputado, não permitem 
classificá-lo como delegação do partido que dêle 
propiciou a conquista. Tais fórmulas constitucionais, 
depois de empregarem a palavra “representantes” 
para caracterizar a função dos que receberam 
semelhante mandato, usam as palavras “Estado” e 
“povo” para indicar aquêles que o outorgam, sem se 
permitirem, entretanto, utilizar nessas definições, a 
palavra “partido”. 

Passando, agora, ao segundo aspecto que 
apresenta a primeira base do projeto, é necessário 
acentuar que os princípios e regras que foram o 
Instituto da Representação Política repelem a 
afirmação de que os Corpos Legislativos da União, 
dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e 
dos Municípios, nada mais retratam do que simples 
representação partidária. 

A doutrina que vigora no Brasil sôbre o 
Instituto da Representação Política não nasceu no 
seio do nosso pensamento cultural. Ela nos veio, 
como a civilização cristã que nos enobrece e 
dignifica, do ambiente superiormente adiantado dos 
povos da velha Europa. As ciências sociais, de que o 
Direito Público e a Democracia Representativa são 
instituições autônomas, transplantaram-se para o 
território brasileiro depois de terem atingido, nas fontes 
que lhes deram vida, gráu de alta e extensa perfeição. 
Os rumos e princípios que, nessas instituições, 
dominam e regem a vida política dos povos 
democráticos da velha Europa, têm de ser seguidos e 
obedecidos pelo povo brasileiro se êle quizer, como 
exigem as suas tradições cristãs, organizar, 
democràticamente, os quadros sociais do seu futuro. 

Consoante, então, os princípios que regulam o 
govêrno representativo, o Deputado é representante 
do povo, muito embora tenha sido eleito sob a 
legenda de um partido. Firme e decidida é, a tal 
respeito, a orientação da ciência jurídica dos tempos 
modernos. Tratando especificamente desta matéria, 
Duguit mostra que: 

“O mandato é conferido, não pela circunscrição 
eleitoral do deputado que ela elegeu, mas, pela nação 
inteira, à assembléia que foi eleita por ela; e está 
representa a nação, isto é, em virtude do mandato, que 
ela recebeu, a vontade que exprime é considerada 
 

como sendo a própria vontade da nação. 
Esta teoria da representação é, muitas vêzes, 

denominada teoria do mandato representativo. Ela 
significa que o deputado não é o mandatário da 
circunscrição que o elegeu, a qual não é constituída, 
senão em conseqüência da impossibilidade material 
de estabelecer para todo o país um só colégio 
eleitoral. Se o deputado fôsse mandatário da sua 
circunscrição e prêso pelas instruções que ela lhe 
dá, ele imporia a sua vontade a tôda a coletividade 
da qual o deputado é encarregado de exprimir a 
vontade. Tôdas as instruções dadas por uma 
circunscrição a um deputado são, portanto, nulas e 
inexistentes; e o deputado não estaria prêso por uma 
renúncia, dada prèviamente, e em branco, aos seus 
eleitores. E’ a proibição do mandato imperativo”. 
(Traité De Droit Constitucionnel – 2º ed., 1923, vol. 
2º. pág. 501-502). 

Empenhado em demonstrar que a democracia 
representativa exige a concepção de que os 
legisladores representam a Nação e não a pessoa 
dos seus eleitores, o saudoso decano da Faculdade 
de Direito da Universidade de Bordeaux recorre, 
mais adiante, à legislação comparada, que é 
decisiva: 

“Muitas constituições e leis eleitoras 
estrangeiras contém disposições análogas às do 
Direito francês. Eu citarei, por exemplo, o art. 21 da 
Constituição alemã de 1919: “Os deputados são 
representantes de todo povo. Êles não dependem 
senão da sua consciência e não estão presos por 
nenhum mandato”; o art. 32 da Constituição belga de 
1831, revista em 1892-1893 e em 1919-1921: “Os 
membros das duas Câmaras representam a nação e 
não ùnicamente a providencia ou a subdivisão de 
província que os nomeou”; O art. 91 da Constituição 
suíssa de 1974: “Os membros dos dois conselhos 
votam sem instruções”; o art. 56 da Constituição 
austriaca de 1920: “Os membros do Conselho Nacional 
e o Conselho Federal não podem estar presos por 
nenhum mandato”. A maioria das leis eleitorais ou das 
Constituições dos Estados da União Americana 
proibem o mandato imperativo. Na Inglaterra não  
existe texto; mas é regra essencial, consoante o 
parecer dos juristas ingleses, que os deputados 
 têm inteira independência, liberdade absoluta, 
  



– 638 – 
 
e no fim do século XVIII, Blackstone já escrevia: 
“Cada membro, ainda que escolhido por um distrito 
particular, uma vez eleito, é representante de todo o 
reino” (Commentaires – éditions françaises – 1822 – 
I, pág. 227)” (Ibid. – pág. 503)”. 

No seio, assim, do pensamento jurídico das 
modernas nações democráticas, os membros dos 
Corpos Legislativos, escolhidos pelos partidos 
políticos a que se filiaram, e eleitos pelas 
circunscrições eleitorais que a lei estabelece, não 
representam os seus eleitores, estejam ou não 
filiados a um partido, mas representam jurídica e 
politicamente, tôda a Nação. Esmein fixa esta 
verdade nos seguintes têrmos categóricos: 

“Os representantes não tiram as seus poderes, 
em direito, do colégio eleitoral que os elegeu, mas de 
tôda a nação. Êles participam, com efeito, do 
exercício da soberania. Ora, esta “pertencendo à 
nação, nenhuma seção do povo, nem indivíduo 
algum, pode dela se atribuir o exercício” (Const. de 
1791, art. 1º, Tit. III), e menos ainda delegá-lo. Esta 
verdade foi expressa na Constituição de 1791, por 
uma fórmula feliz, repetida, desde então, por muitas 
constituições: “Os representantes eleitos nos 
departamentos não serão representantes de um 
departamento particular, mas de tôda a nação, e não 
lhes poderá ser dado nenhum mandato”. 

Resulta disto que o deputado eleito não 
poderia ser considerado mandatário de seus 
eleitores” (Elments de Droit Constitucionnel – 5ª ed., 
1.909 – pág. 260). 

Ampliando, com mais outros argumentos 
decisivos, esta sua definição de mandato legislativo, 
o mesmo Esmein explica, mais adiante: 

“Na França moderna o direito de sufrágio 
político tem por base a soberania nacional. É da 
nação só que procedem os poderes dos deputados, 
como todos os outros poderes: Sieyes o dizia à 
Assembléia Constituinte: “Aqui, os falsos princípios 
tornam-se extremamente perigosos, êles levam 
simplesmente a dividir a França numa infinidade de 
pequenas democracias, que se uniram em seguida 
pelos laços de uma Confederação geral”. 

Se o deputado eleito não tira, em 
 direito, os seus poderes dos seus eleitores,  
disto segue necessàriamente que êstes 
 não podem juridicamente lhe im- 
 

por o que se chama um mandato imperativo” (IBID). 
– pág. 262). 

A Constituição Federal de 1946, foi construída 
na base destes principles. que dominam e regem a 
vida pública das Democracias Ocidentais. O nosso 
Direito Constitucional resulta da influência que 
exercem sôbre a pensamento dos nossos homens 
públicos as normas governamentais e políticas da 
Inglaterra parlamentarista, dos Estados Unidos 
presidencialistas, e da Alemanha social-democrata. 
Em todos êsses regimes, o mandato legislativo 
deriva do povo e no nome dêle é exercido, podendo-
se, por isso, aplicar a cada um dêles esta afirmação 
do maior constitucionalista argentino Juan A. 
Gonzalez Calderon: 

“O corpo legislativo há de ser a expressão 
prática e exata dos grandes interesses da Nação e 
das suas fôrças vivas, desenvolvidas no curso da 
história”. (Derecho Constitucional – Volume 2º, 2ª ed. 
1923 – pág. 339). 

Dêste principio geral faz o eminente jurista, 
derivar esta conseqüência: 

“A Câmara dos Deputados é a representação 
do povo, enquanto que o Senado é a representação 
das autonomias provinciais. Êste é o princípio nos 
Estados Unidos, na Suíça, no Brasil, no México, na 
Venezuela, na Austrália... A respeito do nosso 
sistema, como do norte americano, pode-se dizer; 
com Bryce, que esta regra e não sòmente simples, 
mas também natural, isto é, fundada sôbre as 
condições políticas e acordes com elas” (IBID) 

Verifica-se, assim, que os princípios e regras 
do Direito Constitucional do governo representativo 
das democracias ocidentais não permitem que o 
mandato legislativo possa e deva ser considerado 
como representação dos partidos que figuram no 
seio dos Corpos Legislativos através de Deputados e 
Senadores eleitos sob legenda partidária. 

Desde que, portanto, o mandato legislativo 
não a representação política de caráter partidário, a 
primeira base sôbre que o projeto nº 24, que 
pretende erguer a sua construção legislativa, tem de 
se desagregar como monte de areia, destituído de 
consistência e de solidez. 

Entretanto, agora, na segunda  
base do mencionado projeto, cumpre 
 acentuar que ela foi lançada em virtude 
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de numerosas e lamentáveis confusões doutrinárias. 
Com efeito, conforme fixei de início, o projeto parte 
do pressuposto de que a ação dos membros dos 
Corpos Legislativos, no exercício das suas funções, 
é mera atividade partidária, idêntica, em tudo e por 
tudo, à atividade dos diretórios e comissões dos 
partidos dêsses membros dos Corpos  
Legislativos. 

Ora, esta premissa é absolutamente falsa, não 
podendo se sustentar em face das afirmações da 
ciência política moderna, feitas sôbre a observação 
direta dos fatos. 

O membro de um Corpo Legislativo exercer a 
sua atividade, não em nome do seu partido, mas, em 
nome do interesse nacional, tal como a visto pelo 
seu partido. Êle discute e vota, não em função do 
interêsse do partido que o elegeu, mas, em função 
do interêsse nacional, que, para ele, só o seu partido 
interpreta verdadeiramente. O governo 
representativo tem de ser erguido nesta base, 
porque, como diz W. Ivor Jennings 

“A Democracia se funda no suposto de que 
são diferentes as opiniões sôbre a política que o 
Estado deveria seguir. Nenhum homem tem 
honradamente direito de supor que esta política a 
melhor do que aquela; tudo o que pode dizer é que 
esta lhe parece melhor. De um modo geral, ver-se-á, 
que o crítico que afirma serem necessários os 
partidos, o que faz na realidade, é acreditar que a 
sua própria opinião é a certa, e sua crença é tão 
profunda que nem sequer percebe que ela é uma 
opinião partidária”. (El Regime Constitucional Inglês 
– trad. hesp, 1943, págs. 45-46). 

Por força desta realidade, que o bom sensor 
proclama fundado na experiência de cada dia, o 
ilustre publicista contemporâneo afirma: 

“O verdadeiro democrata leva em conta a 
possibilidade de que nem sempre a razão está com 
êle, e por isto é tolerante para com as opiniões 
alheias. Com maior fundamento, não existindo uma 
instância de apelação, capaz de resolver uma 
controvérsia, aceita que isto se faça pelo sistema de, 
contagem de votos. Uma maioria pode não ser a 
mais capaz de determinar o que é bom para a 
Humanidade, porém, provàvelmente, o será mais do 
que a minoria, se se trata de determinar o que é bom 
para a maioria; assim, se a maioria é tole- 
 

rante, procurará não molestar a minoria mais do que 
é inevitável” (IBID, – pág. 46). 

Os Corpos Legislativos das democracias 
modernas não são assembléias de partidos, mas 
são, na realidade tangível e concreta, assembléias  
do povo. E como êste não apresenta, na nossa 
época, um todo único no que se refere aos ideais 
políticos alimentados pelos milhões de homens que o 
constituem, é indispensável que tal diversidade de 
ideais se reflita no seio dos Corpos Legislativos. Esta 
é a característica fundamental do regime 
democrático que vigora entre as nações ocidentais, 
como adverte, com firmeza, o notável publicista 
norte-americano. A. Lawence Lowell: 

“Todo govêrno representativo repousa sôbre o 
pressuposto de que uma eleição é expressão mais 
ou menos fiel da opinião pública; as pessoas eleitas 
não tem, talvez, exatamente as mesmas idéias que 
os seus eleitores sôbre tôdas as questões que se 
apresentam, mas, entretanto, a imagem que elas 
dão, das tendências gerais da opinião do corpo 
eleitoral e da fisionomia de seus partidos políticos, se 
aproxima da verdade, (L’ Opinion Publique et 
Gouvernement Populaire – trad, française de 
Albertine Jèze – 1924, pág. 113). 

Surge aquí a questão crucial e que outra não é 
senão o significado das palavras “representação” e 
“povo”. Estimulado pela preocupação de ver a 
realidade tal qual se apresenta, Lowell diz que 

“mister... perguntar o que se entende por “o 
povo” e por “a representação”. Numa palavra, 
devemos tentar formar uma concepção 
perfeitamente nítida do povo que é representado, e 
da relação que existe entre esta representação e o 
próprio povo” (IBID). – pág, 115). 

Fixada, com a precisão necessária, a questão 
fundamental, o grande publicista norte-americano 
esclarece: 

“Foram propostas, sob forma mais ou menos 
sistemática, diversas teorias contraditórias. Inicialmente, 
encontram-se duas que repousam sôbre a questão de 
saber qual é o povo representado; por outras palavras, 
cada membro de um corpo legislativo representa a 
Nação em seu conjunto, ou sómente o colégio eleitoral 
particular que o elegeu” (IBDI.). 

Encarando, com sereidade, o panorama político 
do mundo contemporâneo, Lowell começa por 
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"perguntar se, nos nossos dias, existe um, 
exemplo de assembléia da qual os membros são 
presumidos, em princípio, não representar senão os 
seus respectivos colégios eleitorais, por oposição 
com o conjunto do país; ou, pelo contrário, .se 
existem assembléias das quais os membros 
representam, na prática a nação em seu conjunto, 
sem consideração para com os seus colégios 
eleitorais".(IBID. – pág, 116). 

Descendo ao que se passa; cotidianamente, 
no seio dos Corpos Legislativos, o eminente 
publicista da América do Norte declara, sem temer 
contestação imparcial, que os membros das 
Assembléias Legislativas 

"não se consideram, em parte alguma, na 
obrigação de seguir os sentimentos ou os interêsses 
de uma, com exclusão dos outros. Em parte alguma, 
um representante quereria declarar-se livre de não 
fazer nenhum caso da prosperidade nacional, se ela 
está em, conflito com a dos seus eleitores, se ela é 
contrária à da Nação. E' o que se produz, 
ordinàriamente, mesmo nos corpos que representam 
expressamente os Estados que integram uma 
Federação. Isto é verdadeiro tanto para o Senado 
americano quanto para a Câmara dos 
Representantes. Nenhum membro de qualquer das 
Câmaras do Congresso se arriscaria a declarar, 
abertamente, que um projeto de lei é nocivo à 
Nação, mas favorável ao seu Estado e que, por 
conseqüência, êle o sustentará com o seu voto .Mas 
êle não representaria fielmente as opiniões de seus 
eleitores se após estas declarações, êle votasse 
contra êste projeto de lei. Êle se esforçará por 
encontrar boas razões para supô-lo vantajoso, tanto 
à Nação quanto ao seu Estado". (IBDI) – páginas 
116 e 117). 

Após diagnosticar, com precisão e verdade; a 
orientação dos membros dos Corpos Legislativos 
das democracias modernas, Lowel chega a esta 
conclusão exata e, a meu ver, indiscutível; 

"E' impossível determinar se uma 
legislatura moderna representa o conjunto do 
país, pelo fato de que cada um dos seus 
membros, embora eleito por um distrito, ocupa 
um pôsto nacional; ou se ela representa o; 
conjunto do país porque, ainda que cada 
membro não represente senão o seu distrito, 
ela reflete as opiniões conjun- 
 

gadas do conjunto do país. Nem um princípio nem o 
outro pode ser afirmado de maneira absoluta, e nem 
refutado completamente. Na realidade, o 
representante tem dois papéis a desempenha em 
face das suas funções. Êle não os ,separa no seu 
espírito e, mui felizmente, êles não se opõem 
bastante para obrigá-lo a fazer essa separação, mas, 
notar-se-á que se considera como prova de enorme 
patriotismo que êle fale, em público, nos seus 
deveres para com a Nação". 

O mandato legislativo é exercido, assim, pela 
inspiração e sob a influência de dois sentimentos 
fortes e imperiosos: o que resulta do zêlo pelo bem 
comum da Nação e o que decorre da fidelidade ao 
partido. Ao desempenhar as suas atribuições de 
legislador, ao membro de um Corpo Legislativo vota 
como representante da Nação, mas orienta o seu 
voto como delegado do seu partido, porque êle está 
convencido de que a prosperidade da Nação está na 
dependência da realização pelos Poderes Públicos, 
do programa do seu partido. 

Êste fato não autoriza a que se sustente a 
doutrina de que o membro dos Corpos Legislativos é 
representante do seu partido e não do povo. 
Semelhante afirmação revela desconhecimento, o 
mais completo, do que seja a natureza da 
Democracia representativa. Nesta a fonte do Poder é 
o povo, não passando os partidos senão de mera 
condição para chegar ao Poder. A causa do Poder 
inherente ao mandato legislativo é a soberania do 
povo. A condição para a conquista dêste mandato é 
a filiação a um partido. E' mister não confundir,  
em matéria de tamanha gravidade, causa com 
condição. 

Neste debate, estas duas noções vêm sendo 
permanentemente embaralhadas, com grave 
prejuízo para a soberania dos nossos Corpos 
Legislativos. Todos sabem que 

"a causa pròpriamente dita ou eficiente é uma 
fôrça, um poder. E' diz Platão, o poder de fazer 
passar para o ser o que antes não o era. O efeito,é 
aquilo que é produzido; a causa o que produziu 
alguma coisa. 

E' mister não confundir a noção de causa com 
as noções: 

"b) De condição: a condição tira  
o obstáculo à atividade da causa:  
exemplo, para que o sol clareie um 
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quarto é mister que os postigos estejam abertos; é a 
condição necessária para que a luz entre; mas a 
causa da luz é o sol." (Sortais – Traité de Philosophie 
– vol. 1º, págs. 386-387). 

Na matéria de que estou tratando, a causa do 
mandato legislativo é a soberania do povo, e a 
condição para a sua conquista é a eleição por um 
partido. O mandato não derive, assim, do partido, 
mas do povo. O exercício dêste mandato, pelo 
período fixado na Constituição, se funda, quanto à 
sua legitimidade, na soberania do povo. O exercício 
dêsse mandato, pelo período fixado na 
Constituição, se funda, quanto à sua legitimidade, 
na soberania do povo, e nunca na existência 
permanente do partido ou na fidelidade do 
representante para com o programa ou a direção 
dêsse partido. A razão disto é que o exercício do 
mandato tem a sua causa na soberania do povo e 
não na existência do partido. 

Um exemplo servirá para ilustrar, de maneira 
decisiva, essa distinção fundamental: a presença da 
água potável nas casas do Rio de Janeiro tem como 
causa o curso volumoso das águas dos rios Ribeirão 
das Lages, Douro, Xerém e outras fontes 
permanentes dêsse líquido. Tal presença está, 
porém, condicionada à canalização dessas águas 
das suas fontes diretas para os numerosos 
reservatórios que foram construídos em diferentes 
eminências desta capital. Acumuladas, durante dias 
seguidos, nesses diversos reservatórios, as águas 
são, em seguida, distribuídas, pelas numerosas 
casas desta cidade. Se um acidente determinar a 
ruptura da canalização que conduz a água de  
suas fontes permanentes para os respectivos 
reservatórios, as casas desta cidade não ficarão  
sem água no decurso de muitos dias se, por ocasião 
do acidente, os reservatórios estiverem 
completamente cheios. Neste exemplo, a causa da 
presença da água são os mananciais fornecem a 
água para os reservatórios. A condição para  
essa presença é a canalização entre os mananciais e 
os reservatórios. O efeito daquela causa é a 
distribuição, pelas casas, da água acumulada nos 
reservatórios. 

Pois bem, ajustando-se o caso da consulta  
a êste exemplo, verifica-se que a soberania  
popular é o manancial dos mandatos legislativos,  
o partido político é a canalização para a 
 

sua conquista, os Corpos Legislativos são os 
reservatórios onde a soberania popular se acumula, e 
a lei é o efeito do exercício da soberania popular 
pelos Corpos Legislativos. Constituídos êstes, em 
vez de ficarem providos de soberania apenas por 
semanas, como no caso dos reservatórios d'água, 
êles são investidos de um poder legislativo de quatro 
anos, que é o período da duração dos mandatos, nos 
têrmos do art. 57 da Constituição Federal. A 
cassação do registro do Partido, atuando como 
acidente que imaginei, não esgota o poder legislativo 
dos representantes da Nação, da mesma maneira 
como a ruptura da canalização que liga os 
mananciais aos reservatórios dágua a êstes não 
esgota. 

Dentro, assim, dos princípios que regem a 
ciência política moderna não é possível considerar, 
com justiça e serenidade, os membros dos Corpos 
Legislativos constitucionais, como recebendo o seu 
mandato dos partidos políticos que lhes patrocinaram 
a candidatura. Tais mandatos êles receberam do 
povo, organizado em partido, e é em nome dêste que 
exercem. 

O projeto nº 24 desnatura, no caso da 
consulta, a finalidade dos partidos, pretendendo fazer 
dêles a fonte soberana de onde o representante tira, 
diretamente, o seu poder de coperar, na feitura das 
leis nacionais. O projeto, pela justificação em que se 
apoia, chega ao extremo de equiparar os 
representantes do povo, eleitos sob a legenda de um 
partido para os Corpos Legislativos, aos diretores e 
as comissões que as assembléias gerais dêsse 
partido elegem pare a sua direção. A função 
legislativa, inerente indissolùvelmente ao mandato do 
representante do povo, é confundida e identificada, 
dêste modo, com a função partidária dos 
representantes de uma associação privada, como 
são os partidos políticos, e que nenhuma participação 
podem ter, enquanto tais, na feitura das leis. 

Cumpre, por isso, esclarecer que: 
"Segundo a formula muito conhecida de 

Edmundo Burke, um partido é, "um corpo de  
homens que se unem, para porem os seus esforços 
comuns ao serviço do interêsse nacional, sôbre  
a base de um princípio ao qual todos aderem".  
Por mais elástica que seja esta definição, dada  
pelo grande campeão do sistema de partidos,  
ela estabelece para o partido limites mui- 
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to precisos: o partido é agrupamento particular, a sua 
base é o acôrdo sôbre determinado princípio, e o seu 
fim é a realização de um ou muitos objetos de 
interêsse público. Êstes limites foram ultrapassados 
na prática. As lutas que se teve de sustentar na 
Inglaterra em prol da liberdade, antes que o regime 
representativo se tivesse tornado uma verdade, tanto 
quanto as rivalidades das grandes famílias, 
suscitaram a formação dos partidos, levando-se a 
fazer da posse do Poder o seu objetivo. O exercício 
do Poder pelo partido vitorioso não se destinava 
sòmente a dar satisfação às ambições e as cobiças, 
mas êle se impunha como único meio de fazer 
triunfar, na realidade, a concepção política que êste 
partido representava. O antogonismo entre as 
concepções, que incarnavam os partidos, atingia às 
próprias bases da sociedade política; era tão 
profundo; e as paixões dos partidos eram, por 
conseqüência, tão violentas e tão irreconciliáveis  
que, mesmo depois da vitória, em tempo de paz  
por assim dizer, era preciso defender a conquista 
como nos tempos de guerra; era preciso que um  
ou outro dos dois partidos ocupasse a cidadela do 
Estado para manter em respeito o adversário e  
para aplicar, sem obstáculos, os princípios 
fundamentais da ordem pública que êle favorecia. 
Mas logo que êstes princípios foram reconhecidos 
por todo mundo, êles não corriam mais perigo da 
parte de qualquer partido, pois êles tinham entrado 
na consciência nacional e estavam protegidos por um 
novo Poder, nascido nestes entrementes, e para o 
qual todos os partidos apelavam, desde então, 
humildemente: o poder da opinião. Ao mesmo tempo 
que a nova ordem constitucional garantia a cada 
cidadão o gôzo da liberdade, ela punha à sua 
disposição os meios de perseguir reivindicações 
políticas e de atingí-las, sem que houvesse 
necessidade, para conseguí-las, de ascender ao 
poder: bastava apelar para a opinião e conquistá-la 
para a sua causa" (M. Ostrogorki – La Democracie  
et L'Organisation des Partis Politiques – vol. 2ª,  
págs, 612-613). 

Os partidos políticos, embora influam 
decisivamente na orientação da vida política  
das democracias modernas, exercendo poderosa 
ação sôbre os representantes do povo com  
assento nos Corpus Legislativos, e que fazem 
 

parte dos seus respectivos quadros não podem ser 
colocados, pelo nosso Direito Constitucional, em 
categoria muito mais importante do que a que é 
desempenhada pelos Corpos Legislativos da União, 
dos Estados, dos Territórios, do Distrito Federal e dos 
Municípios. Se um membro dêsses Corpos 
Legislativos perde o mandato que a soberania 
nacional lhe confiou, só porque o partido a que 
pertence teve o seu registro cassado pelo Tribunal 
Superior Eleitoral, a condição de membro dêsses 
Corpos Legislativos vale muito menos do que a de 
membro de um partido político. 

De tal modo a paixão vem perturbando a visão 
clara e lúcida de ilustres homens públicos brasileiros 
que, o eminente Relator do projeto nº 24 na 
Comissão de Justiça, não vacilou em afirmar, apesar 
de sua costumeira clarividência: 

"Em remate: não é, portanto, o povo que elege 
representantes aos Corpos Legislativos. São os 
partidos, porque o nosso sistema político e o de 
representação proporcional partidária. 

Logo, os cidadãos eleitos são representantes, 
são mandatários dos partidos que os elegem. Se, 
pois, um partido desaparece, por incompatível com o 
regime democrático, e tem vedado o seu 
funcionamento, claro é que já não pode ter 
representantes nos Corpos Legislativos, porque já 
não tem existência legal para mantê-los. 
Desapareceu o mandante; o mandato ficou sem 
objetivo; os mandatários, ipso fato, ipso jure, não têm 
mais função porque, desaparecendo o mandante, 
cessou o mandato. 

"E tanto são os partidos que elegem os 
representantes que só se apura os votos dados aos 
candidates dos partidos. Se as urnas se encherem do 
nome de um cidadão que não tenha sido inscrito e 
registrado como candidato de um partido, êsses 
votos são nulos, não se apuram, nada significam". 

Tôda esta argumantação se funda em 
pressupostos absolutamente improcedentes. O 
sistema proporcional nada tem que ver com a  
teoria da soberania popular. Aquêle e esta estão  
em planos diferentes e se referem a questões 
totalmente diversas. A soberania popular diz respeito 
à origem de poder. O sistema proporcional é  
uma forma de eleição, que tem por fim permitir  
uma expressão mais justa da soberania nacional. A 
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questão já foi expressamente elucidada por Duguit, 
quando diz que a representação proporcional designa 
"o sistema eleitoral que visa assegurar, em cada 
circunscrição, aos diferentes partidos, que contam 
certo número de membros, um número de deputados 
que varia segundo a importância numérica de cada 
um. A expressão de representação proporcional não 
é inteiramente exata, porque parece implicar que, 
neste sistema, o deputado se torna o representante 
do partido que o elege. Ora, a adoção dêsse sistema 
não implica na aceitação de qualquer teoria especial 
sôbre a representação política, nem a teoria do 
mandato imperativo, nem a do mandato 
representativo, nem a do deputado, e o sistema se 
adapta sem dificuldade a cada uma destas teorias. 
Assim, deverse-ia dizer, mais exatamente, à eleição 
proporcional". (Traité de Droit Constitucionnel – vol. 
2º, 2ª ed., pág. 571). 

Basta examinar com ânimo sereno e coração 
calmo, a essência da teoria da soberania popular  
e o tecido orgânico do sistema proporcional, para  
que se verifique, sem possibilidade de desvio,  
que a aceitação dêste não pode levar, de modo 
algum, à rejeição daquela. A soberania popular  
é instituto doutrinário, que visa dar determinada  
base teórica ao funcionamento racional do poder, ao 
passo que o sistema proporcional é mera técnica 
eleitoral, que tem por fim apurar, de maneira mais 
próxima da realidade, a multiplicidade dos ideais 
políticos que se formam no seio de uma Nação. Com 
isto elucida todos os assuntos sôbre os quais 
concentrou a sua atenção, Duguit explica em termos 
lapidares: 

"Parece-me fácil estabelecer que o sistema de 
representação proporcional é perfeitamente 
compatível com o princípio da soberania nacional, 
una e indivível, e a concepção francêsa do mandato 
representativo. 

Desde que se admite a existência de  
uma vontade nacional soberana, a existência de  
uma pessoa-nação que dá um mandato representativo 
a uma pessoa-parlamento que opinará por ela,  
o problema que se impõe à arte política é o de 
organizar um modo de eleição que permita ao 
Parlamento exprimir, tão exatamente quanto possível, 
a vontade da pessoa-nação. Ora, é marchar contra a 
evidência, o sustentar que, um Parlamento eleito pelo 
 

puro sistema majoritário, exprime mais exatamente a 
vontade da nação do que um Parlamento, no qual os 
diversos partidos políticos, que existem no país, têm 
os seus representantes. Se a própria nação, 
exprimisse diretamente a sua vontade, tal seria a 
nação composta de seus diferentes partidos. Mas; 
não é a nação quem quer; é o seu representante, o 
seu mandatário, o Parlamento que quer; é o seu 
representante, o seu mandatário, o Parlamento que 
quer em seu lugar. E' mister, então, que o 
Parlamento seja composto dos mesmos elementos 
que a Nação e que os partidos que existem em 
Nação se encontrem no Parlamento". (IBDI. – págs. 
373-374). 

Também, entre nós, o assunto foi versado com 
admirável clareza, do que resultou ser estabelecida 
conclusão inteiramente oposta à do ilustre Senador, 
que relatou o projeto nº 24 no seio da Comissão de 
Justiça. Gilberto Amado, no seu magnífico livro 
Eleição e Representação, fixou, em exemplo 
felicíssimo, a finalidade justa e democrática que o 
sistema representativo visa atingir. Ei-lo: 

"A representação proporcional é o sistema 
eleitoral que se destina a garantir a cada partido, que 
possua uma certa base numérica de membros, um 
mínimo de representantes correspondente àquela 
base. Distingue-se do sistema de maioria, em que, 
neste, tôda a representação é atribuída à maioria dos 
sufrágios. Naquele, na proporcional, são 
apresentadas, no parlamento, tantas opiniões 
quantas existam em número suficiente para formar 
uma base mínima constituída em partido. No regime 
de maioria o país é sempre representado, no mínimo, 
pela metade e mais um dos membros do corpo 
eleitoral. Para bem compreender a diferença entre os 
dois sistemas, imaginemos uma circunscrição de 
70.000 eleitores tendo de eleger 7 deputados. 
Dividem-se os eleitores, por hipótese, em três 
partidos: o partido A, o partido B e o partido C.  
O partido A, reuniu, na hipótese, 25.001 votos, o 
partido B, 23.999 votes, e o partido C, 10 mil votos. 
Pelo sistema de maioria, o partido A, que obteve  
a maioria de votos, isto é, metade e mais um, elegeu 
todos os 7 deputados. E' o que vemos todos os  
dias. No exemplo dado – 35.001 votos elegem  
7 deputados; 34.499 votes não elegem um  
só deputado! As minorias que constituem me- 
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tade menos um dos eleitores da. circunscrição, 
representam, em conseqüência do regime de 
maioria, uma soma de sufrágios .que vale 
pràticamente zero. As passo que, no sistema de 
representação proporcional, o partido A, que 
possui mais da metade do eleitorado, terá um 
pouco mais de metade dos deputados, terá três 
sôbre 7; o partido B, que representa cêrca de 2/3 
dos eleitores terá dois deputados; o partdio C, que 
representa 1/7 do eleitorado, terá um deputado. 

Como é evidente, a proporcionalidade não 
será matemática, mas aproximativa. O exemplo 
que figuramos, e que tão flagrantemente mostra a. 
desigualdade a que dá lugar o sistema de maioria, 
é ainda o que mostra, a melhor luz, o mesmo 
sistema: é um exemplo em que admiramos a 
maioria absoluta em favor de um partido". (pág.  
77-78). 

Longe, portanto, de significar repulsa ao 
princípio da soberania popular, de que deriva a 
doutrina do mandato representativo, o sistema 
proporcional é, pelo contrário, a consagração 
legítima dêsse princípio. Onde êle fôr aplicado sem 
hipocrisia e livre de qualquer dos dirigentes da 
sociedade civil, dos Corpos Legislativos, serão aí 
fiel e exata miniatura do povo, sem exclusões 
opressivas e injustas. Da mesma maneira como 
convivem, na comunidade civil, crentes e 
incrédulos, intelectuais e trabalhadores, sábios e 
ignorantes, autoritários e liberais, individualistas e 
comunistas, assim também, no Parlamento que 
tem e precisa de ser o espêlho político dessa 
comunidade civil, devem conviver os partidos que 
representam todos êsses tipos de cidadãos. O 
sistema proporcional vem sendo adotado na 
totalidade das Nações verdadeiramente 
democráticas porque, entre todos, os que a técnica 
eleitoral inventou, é o único que permitiu, até hoje, 
atingir, aproximadamente, tão nobre e superior 
ideal. 

Inadmissível é, portanto, que se pretenda 
transformar, em nome do sistema proporcional, os 
Corpos Legislativos da União, dos Estados, dos 
Territórios, do Distrito Federal e dos Municípios, 
em assembléias representativas dos partidos 
políticos fazendo-se perder o seu caráter de 
órgãos, do Poder Legislativo, cuja autoridade 
emana do povo e em nome dêle é exercida. 

E' mister não se perder nunca, na esfera da 
vida constitucional, a noção de que o partido é um 
instrumento de organização política do povo, e não 
uma fonte jurídica de poder político. Êle surgiu 
como um meio de disciplinar vontades rebeldes, de 
coordenar esforços dispersos e de unificar ações 
desencontradas. Sem a sua formação, numerosos 
cidadãos cujos ideais são idênticos, não poderiam 
atuar solidàriamente na vida política do país, 
porque lhes faltaria o organismo que os 
aproximaria, uns dos outros, na empreitada, em 
que estariam empenhados, de lutar em prol dos 
seus interêsses comuns. 

Nos regimes em que a representação se 
expressa através de Deputados e Senadores, 
eleitos sob legenda partidária própria do sistema 
proporcional, e mediante sufrágio universal 
obrigatório, o eleitorado comparece às urnas 
revestido de duas qualidades simultâneas, 
nitidamente distintas: a da sua cidadania e a da 
sua ideologia. Pela primeira, tem a obrigação de 
investir alguém, e em cooperação com outros 
cidadãos, na função de representantes do povo; 
pela segunda, é-lhe facultado o direito de escolher, 
juntamente cora outros partidários seus, e dentre 
os candidatos a Deputados e a Senadores, 
aquêles que forem indicados pelo partido político a 
que se filiou. 

A qualidade de cidadão precede a de 
partidário e não está jamais na dependência desta 
última. Quando por circunstâncias políticas ou 
legais, alguém perde a sua qualidade de partidário, 
não perde, entretanto, e automàticamente, a de 
cidadão. 

Coisa absolutamente idêntica ocorre com o 
Deputado e o Senador. Êles são, a um tempo, 
representantes do cidadão e do partidário. No 
exercício do seu mandato, êles falam, 
simultâneamente, como legisladores e como porta-
vozes do partido que os elegeu. Se, então, por 
circunstâncias políticas ou legais, o seu partido 
desaparece, êles perdem a sua qualidade de 
porta-vozes do seu partido mas não perdem a sua 
qualidade de legisladores. 

Estas são noções correntias no  
Direito Constitucional moderno, consoante  
recorda, com firmeza, Gilberto Amado,  
repetindo, aliás, afirmações de Duguit: 
  



– 645 – 
 

"Há uma situação bilateral: o govêrno tem 
necessidade que se vote, para que o regime 
representativo manche; do seu lado, tudo faz  
para que .o voto se exerça; o eleitor, por seu  
lado, deve fazer tudo por votar (Hauriou –  
Precis Elementaire de Droit Constituonnel –  
págs. 208-209). Outros se exprimem desta maneira: 
"O eleitor é ao mesmo tempo titular de um direito  
e investido de uma função; o eleitorado é ao  
mesmo tempo um direito e uma função. O direito  
é o direito reconhecimento de qualidade de cidadão, 
direito de que decorre o poder de votar se a 
qualidade de cidadão é acompanhada das  
outras qualidades exigidas pela lei positiva inerente  
à competência conferida para poder votar. A  
função é inerente à competência conferida a um 
certo indivíduo para exercer uma certa autoridade 
pública que se chama voto. A conseqüência principal 
que resulta de que o eleitorado é uma função,  
é que o eleitor é obrigado a votar como  
todo funcionário é obrigado a desempenhar-se  
da função de que é investido". DUGUIT, Traité 
 de Droit Constituonnel – 2ª edição, vol. 2º,  
págs. 477-448)". (Eleição e Representação –  
pág. 65). 

O sistema proporcional não altera, assim,  
a teoria da soberania, por fôrça da qual o  
mandato legislativo traduz uma representação  
do povo e nunca uma representação de  
paridos. 

A cassação do registro de um partido, levada  
a efeito pelo Tribunal Superior Eleitoral, não pode  
ter, portanto, a conseqüência que o projeto  
nº 24 pretende tirar dêsse fato, porque, se o mandato 
não é partidário, mas, popular, impossível é 
estabelecer nexo causal entre aquele fato e esta 
conseqüência. Prevalecendo, então, o projeto, como 
pretendem os seus relatores, a conseqüência será 
muito mais ampla do que as premissas, situação 
esta que repugna a todo e qualquer raciocínio 
legítimo. 

Além disto, êsse projeto nº 24 restringe,  
de maneira absolutamente insustentável,  
a ação dos partidos políticos. Consoante os  
motivos que invoca, os partidos políticos  
limitam a sua açoã; no seio das nações moder- 
 

nas, tão só, à disputa de eleições, com a finalidade 
única de colocar representantes seus nos Corpos 
Legislativos da União, dos Estados, do Distrito 
Federal, dos Territórios e dos Municípios. Daí a 
conclusão que tira de que, extinto o partido, por 
decisão do Tribunal Superior Eleitoral, extintos 
devem ser, também, os mandatos dos 
representantes que elegeu sob a sua legenda. 

Semelhante conseqüência é, tal qual a 
anterior, igualmente viciosa, por isto que se funda 
noutra premissa errada. 

A ação dos partidos políticos não se exerce com 
o só fim de organizar o seu corpo eleitoral, de que êles 
têm imediata necessidade para concorrer às eleições 
onde visam conquistar lugares nos Corpos Legislativos 
da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 
Territórios e dos Municípios. O recenseamento dos 
seus partidários é função importantíssima dos partidos. 
Mas, acima dêle está a difusão da sua doutrina, pois de 
sua aceitação, pela maioria dos cidadãos, é que vai 
depender a sua escalada do Poder. A educação das 
massas dentro da doutrina política do partido é a 
atividade principal dêste. A maior autoridade nestes 
assuntos Ostrogorsyi, após referir-se à tarefa de 
alistamento a que os partidos se entregam, adverte 
com a sua velha experiência. 

"O recenseamento dos amigos e dos inimigos 
tendo sido feito, trata-se de converter, se possível, os 
últimos; de manter e de consolidar os primeiros nas 
boas disposições; e de decidir os "perplexos" e os 
vacilantes. Pode-se chegar a isso honestamente 
fazendo entrar nos seus espíritos a crença e a fé no 
partido, na excelência de suas doutrinas e na 
superioridade de sua conduta sôbre a dos partidos 
rivais. Os esforços que são precisos despender 
neste sentido constituem a segunda grande missão 
dos partidos (Des Association), a da educação 
política do corpo eleitoral. 

As Organizações dos partidos oferecem tal 
educação sob três formas: os comícios públicos e 
outras grandes reuniões, as conferências, e a 
literatura política, distribuída gratuitamente". (La 
Democratie et L'Organisation des Partis Politiques – 
vol. 1º, páginas 355-356). 

A cassação do registro de um  
partido pilítico, pelo Tribunal Superior 
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Eleitoral, pode ter limitado efeito sôbre esta ação que 
o partido desenvolvia com o fim de expandir-se. 
Declarado ilegal, o partido não poderá mais, como 
partido político, promover comícios e conferências, 
muito embora os comunistas, individualmente, 
tenham o direito de fazê-lo, escudados nos §§ 5º e 
11º do art. 141 da Constituição Federal. O julgado 
veda, apenas; é que, constituídos em associação 
política, os comunistas se entreguem à semelhante 
aço. E isto porque, neste campo, quem estaria 
agindo seria um partido político que foi declarado 
ilegal. Mas, em relação ao mandato legislativo dos 
representantes, nenhum efeito pode ter o julgado do 
Tribunal Superior Eleitoral, porque êsse mandato 
decorre, na sua parte essencial, do voto que o eleitor 
deu na sua só qualidade de cidadão, sôbre a qual 
nenhuma influência exerce ou pode exercer aquele 
julgado. 

"Examinando, finalmente, a terceira e última 
base que sustenta o projeto nº 24, sinto-me no dever 
de estranhar que, no seio de uma civilização que se 
declara cristã, legisladores merecedores do maior 
aprêço se permitam justificar uma proposição de lei 
em nome de critérios puramente políticos". 

Quando medidas legislativas são 
apresentadas sob a declaração formal de que visam 
satisfazer às exigências políticas da Nação, a 
segurança individual e coletiva dos cidadãos começa 
a periclitar. E' o caminho do arbítrio que o legislador 
se esforça por abrir para sua soberania ilimitada. E' a 
sombria teoria do fato consumado que tenta adquirir, 
no seio de uma ordem jurídica instável e vacilante, 
foros de legitimidade. 

Os critérios políticos, quaisquer que êles 
sejam, para que possam servir de fundamento de 
uma lei do Brasil, têm de se ajustar rigorosamente 
aos preceitos da Constituição Federal, sob pena de, 
assim não acontecendo, a transformarem num 
farrapo de papel, como tantas e tantas vêzes 
aconteceu, funestamente, no seio da vida nacional, 
quer sob o regime imperial, quer sob o regime 
republicano. 

E' mistér proclamar que 
"soberania não significa "voluntarismo" puro, fora 

de tôda regra de fundo ou de competência; numa 
palavra, arbitrário. Soberania significa direito de dispor 
sòzinho em última instância, mas não com desprezo de 
 

tôda regra, por aplicação e em virtude de uma regra 
invertida. Esta regra é a que rege o Estado e tôdas 
as atividades que estão ao serviço do Estado,  
isto é, o bem público temporal. O bem público 
temporal, que justifica a soberania do Estado, dela 
determina, por isto mesmo, o sentido e o limite. 
Desde então, não pertence ao Estado "fixar êle 
próprio o domínio de sua ação": êste domínio é 
prefixado pelo fim do Estado, que não tem nenhum 
poder para estendê-lo, restringi-lo ou dêle se afastar" 
(Jean Dabin – Doctrine Genérale de L'éat – 1939 – 
pág. 129). 

Não há, assim, razão política, por mais forte 
que pretenda sêr, capaz de justificar a procedência 
teórica ou prática de um projeto de lei, se êste, nas 
suas determinações normativas, fere algum preceito 
da Constituição Federal. O objetivo essencial de toda 
e qualquer Constituição, costumeira ou escrita, é 
crear. para os governantes do país, que exercem 
funções diretamente ligadas aos três Poderes da 
República, limites intransponíveis à sua ação política 
e administrativa arbitrária. Quando os povos 
reclamam Constituição é porque a experiência de 
todos os dias mostra que o governante é, em cada 
minuto da sua atividade ininterrupta, solicitado pela 
tentação irresistível de confundir os seus ideais 
pessoais, a doutrina do seu partido, e os interêsses 
dos seus correligionários com as altas e superiores 
exigências do bem público. As Constituições são, 
então, construídas, ou pela longa ação dos costumes 
ou pela rápida votação de uma Constituinte, 
exatamente para que sejam definidas, perante o 
país, e com o caráter de permanente, as diversas 
categorias do bem público que vão servir de 
muralhas sólidas e inabaláveis à expansão 
apaixonada dos governantes que, pelo voto popular, 
foram elevados aos postos de direção da cousa 
pública. 

Invocar critérios políticos como base da 
votação de uma lei, quando tal critério desrespeita, 
flagrantemente, textos constitucionais, parece-me 
procedimento que retardará, mais uma vez, o 
trabalho difícil, em que estão empenhadas as 
gerações atuais, de inaugurarem, entre nós, uma 
vida política que se processe no âmbito sereno de 
unia ordem jurídica estável. O legislador brasileiro 
precisa dar, para benefício do país, mais atenção 
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aos depoimentos de estrangeiros, honestos e 
capazes, que nos têm visitado. Alheios às lutas 
partidárias que se travam dentro das nossas 
fronteiras, êsses homens falam com a autoridade 
que lhes dá o seu desinterêsse e a sua experiência. 
E' para um dêstes depoimentos que volto, neste 
instante, as minhas vistas. Siegfried, após visitar-
nos, bem como a outros povos latinos-americanos, 
assim define a nossa atividade política: 

"Tocamos aqui no ponto realmente malsão do 
organismo político sul-americano: a falta de respeito 
à legalidade. Em nenhuma parte, entretanto, fala-se 
mais abundantemente, mais eloquentemente, mais 
sàbiamente mesmo, do Direito, da Lei, da 
Constituição" (Amérique Latine – 1934 – página 99). 

Pois bem, o projeto nº 24, – invocando, na  
sua justificação e para fundamentar alguns dos  
seus textos, critérios puramente políticos, sem 
indagar se êles se harmonizam com todos os outros 
textos que, conjugados, formam a Constituição 
Federal, – é mais um exemplo dêste desrespeito à 
legalidade que forma, por assim dizer, a natureza 
dessa nossa mentalidade política que tão 
justificadamente escandalizou o ilustre publicista 
francês que nos visitou. Tenho a impressão de que 
êsse projeto, apresentando tal justificação, é a 
corporificação daquela autoritária exclamação de 
Gambeta: "Não se governa senão com o seu 
partido". 

Mas, o próprio Gambeta repudiou, 
posteriormente, tão infeliz fórmula, e Ostrogorski, 
fixando o episódio, adverte: 

"Com efeito, como se poderá, dóra em  
diante, justificar a máxima segundo a qual "não  
se governa senão com o seu partido"? A missão  
do govêrno compreende duas funções: fazer as  
leis e executá-las. A aplicação das leis escapa,  
por sua própria natureza, a tôda divergência  
dos princípios políticos, pois, nela não pode  
haver muitas concepções, nem muitas maneiras  
de executar as leis sob um regime que, não é  
um regime de arbítrio. Lá onde reina a liberdade,  
o advento de um partido no poder, qualquer  
que êle seja, nada pode ajuntar nem retirar  
das franquias dos cidadãos, da segurança de  
suas pessoas e de seus bens. Na Inglaterra,  
por exemplo, quando os Tories estão no leme,  
a liberdade de imprensa, a liberdade de consciên- 
 

cia, o direito de reunião e de associação, são 
menores, num gráu qualquer, do que sob um 
ministério liberal? E' que o habeas-corpus cessa de 
ser respeitado? Um govêrno liberal que toma o lugar 
de um gôverno Tory não tem cadeias a romper, nem 
laços a afrouxar. Nos Estados Unidos, um cidadão é 
tão livre nos seus movimentos sob uma 
administração Republicana quanto sob u,a 
administração Democrática." (La Democrátie et les 
Partis Politiques – vol. 2º, pág 614)". 

Após demonstrar, assim, que o Poder 
Executivo não deve governar com o seu partido, mas 
com a lei, passa em seguida, o ilustre publicista, a 
examinar a segunda função, do govêrno, 
desempenhada pelos Corpos Legislativos, e que é da 

"realização de sua função legislativa. As 
divergências susceptíveis de separar os cidadãos em 
diversos campos aí são naturais, necessárias e 
benéficas. Mais o regime de liberdade é sòlidamente 
implantado num país, mais estas divergências 
explodem espontâneamente, e mais é necessário, 
para lhes dar uma solução, que os cidadãos se 
classifiquem, se agrupem e se dêm batalha com 
tôdas as armas que a liberdade põe à sua 
disposição. Mas, porque a parada destas batalhas 
seria o poder? Não se pode conquistá-lo senão 
ganhando a maioria; mas, se se tem por si, a 
maioria, ela basta para efetuar a reforma pretendida 
ou para impedir a que se receia. Graças ao regime 
da soberania popular é fácil realizar as mudanças 
mais profundas na ordem legal, sem ter que se 
inquietar com a atitude do Poder Executivo: que êle o 
queira ou não, nada mais lhe resta senão submeter-
se; enquanto que nos regimes não populares é 
mister passar sôbre o corpo dos detentores do poder 
e tomar o lugar dêles para chegar a uma mudança 
da ordem pública". (IBDI. – pág. 615). 

Quem faz as leis, hoje em dia, são os 
Congressos. E, no seio dêstes, quem predomina são 
os partidos políticos que dispõem da maioria. Tal 
predomínio porem, não deve e nem pode ser 
absoluto, porque 

"consoante o novo princípio da vida política,  
a Câmara tem de ser um lugar de reunião  
dos representantes das diferentes aspirações 
nacionais, reunidos para procurar compreensões  
que conciliariam os interêsses divergentes  
da maneira mais equitativa para to- 
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dos. A obra do Parlamento será uma série 
incessante de transações, decididas por maiorias, 
cuja composição poderá variar de uma questão para 
outra, mas que, em cada caso, darão a expressão 
sincera dos pontos de vista e dos sentimentos da 
verdade da única maioria que poude se constituir 
sôbre o terreno da questão apresentada. As leis não 
serão mais decisões voluntárias de uma maioria 
dominante, enunciadas a despeito de uma minoria 
sempre reduzida, senão ao silêncio, pelo menos à 
impotência, mas, soluções médias, estabelecidas 
com o concurso real do conjunto dos mandatários da 
Nação, que se agrupam cada vez, livremente, para 
adotar a afirmação ou a negativa, de acôrdo com as 
suas convicções e os votos dos seus comitentes. 
Que de mais racional e de mais equitativo?" 
(Ostrogorski" La Democratie et L'organisation des 
Partis Politiques – vol, 2º, pág. 671). 

O regime representativo sob o sistema 
proporcional, estabelecido pela nossa Constituição, 
impedirá, se praticado com visão larga e nobre 
espírito de justiça, a política de esmagamento total 
do adversário, de que é índice expressivo a célebre 
fórmula, há pouco recordada. "Não se governa 
senão com o seu partido". A maioria parlamentar, 
com as suas atitudes de consciente e varonil respeito 
ao direito da minoria, a esta vai ensinando a apreciar 
a importância de semelhante direito para a 
manutenção e desenvolvimento da vida política 
dentro de um ambiente de alta e fecunda dignidade. 
Não há lição igual a do exemplo. E' pela prática do 
respeito à sinceridade dos fracos que os fortes 
obrigam os fracos a ter respeito pela sinceridade 
dêles quando conseguem, por sua vez; se tornar 
fortes. 

Não vale alegar que estas lições do comêço 
dói nosso século se alicerçam em práticas políticas 
de países que não estavam então e que continuam a 
não estar, ainda, ameaçados por partidos facciosos. 
Só o desconhecimento da história política e do 
desenvolvimento cultural dêsses países é que 
justificaria semelhante alegação. 

Não procede tal alegação. Com efeito, já em 
1787 Madson advertia aos norte-americanos: 

"Entre as numerosas vantagens que uma União 
bem constituída nos promete, não há nenhuma que 
mereça ser mais cuidadosamente desenvolvida do 
 

que a sua. tendência a amortecer e a paralizar a 
violência das facções. Nada alarma mais vivamente 
os amigos dos governos populares, sôbre o seu 
caráter e o seu futuro, do que a sua disposição para 
êste vício perigoso". (Le Federalista – trad. franc., 
1902 – pág. 66). 

Em seguida, o notável publicista republicano 
entrava a explicar que 

"por facção eu entendo certo.número de 
cidadãos que formam a maioria ou a minoria, unidos 
e dirigidos por um sentimento comum de paixão ou 
de interêsse contrário aos direitos dos outros 
cidadãos ou dos interêsses permanentes e gerais da 
comunidade". (Ibid. – págs. 67 e 68).. 

Trazia, então, "o célebre homem público norte-
americano o seu depoimento, para recordar: 

"Ouvem-se de todos os lados as queixas  
dos mais conceituados e dos mais virtuosos de 
nossos concidadãos, tão amigos da bôa fé pública  
e privada quanto da liberdade pública e privada.  
Êles dizem que os nossos governos são muito 
instáveis, que o bem público é sempre esquecido 
nos conflitos dos partidos rivais; que as questões  
são muitas vêzes decididas, não pelas regras da 
justiça e pelos da minoria, mas pela fôrça superior  
de uma maioria interessada e opressora". (IBDI. – 
pág.. 67). 

Mas, onde vinham tantos e tamanhos  
males? Madson, 50 anos antes de Max, e  
sem se valer da Filosofia materialista, apontava já a 
origem dêles: a luta de classes, nesta pintura 
admirável: 

"A fonte de facções, que, é mais comum e 
duradora, tem sido sempre a desigual distribuição da 
riqueza. Aqueles que possuem e aqueles que não 
possuem têm tido sempre interêsses diferentes. Os 
credores e os devedores têm entre si semelhante 
linha de demarcação. 

O interêsse da agricultura, o interêsse das 
indústrias, o interêsse do comércio, o interêsse dos 
capitalistas, e outros interesses menos importantes se 
formam necessàriamente nas nações civilizadas e as 
dividem em diferentes classes que agem de acôrdo 
com os pontos de vista e os sentimentos diferentes 
que alimentam. A regulamentação desta multidão de 
interesses opostos é o principal objetivo da legislação 
moderna; o espírito de partido e de facção entre sem- 
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pre, hoje, no cálculo das operações ordinárias e 
necessárias do govêrno". (IBDI – págs. 69-70). 

Como vencer tais perigos? Para conseguir 
fazê-lo é preciso saber que: 

"Há dois métodos para evitar os malefícios da 
facção: um é o de prevenir dela as causas, outro de 
corrigir dela os efeitos". (IBDI. – pág. 68). 

Entretanto a examinar o primeiro, pondera o 
grande defensor do govêrno federativo: 

Há também dois métodos para prevenir as 
causas das facções: o primeiro é destruir a liberdade, 
essencial para a existência delas; o segundo é dar 
todos os cidadãos as mesmas opiniões, as mesmas 
paixões e os mesmos interesses". (IBDI.). 

Tais remédios são, entretanto, repelidos 
categòricamente por Madson nos seguintes têrmos: 

Do primeiro remédio, não seria nunca 
suficientemente verdadeiro dizer que êle é pior do 
que o mal. A liberdade é para a função o que o ar é 
para o fogo, um alimento sem o qual ela expira 
instantâneamente; mas também é loucura destruir a 
liberdade, que é essencial para a vida política, sob o 
pretexto de que ela entretem as facções, como o 
desejar a privação do ar, que é essencial para a vida 
animal, sob pretexto de que êle dá ao fogo a sua 
fôrça destruidora. O.segundo meio é tão impraticável, 
quanto o primeiro seria insensato. Enquanto a razão 
do homem.fôr falível e o homem tiver a faculdade de 
exercê-la, formar-se-ão opiniões divergentes; 
enquanto houver relações entre a sua razão e o seu 
amor próprio, as suas opiniões é as suas paixões 
terão; uma sôbre as outras, uma influência recíproca, 
e estas serão os objetos sôbre os quais aquela se 
fixará". (IBDI). 

Por tais motivos sustenta o grande inovador da 
folosofia política dos tempos modernos: 

"Quando uma facção não forma 
uma maioria, o remédio existe no principio do 
govêrno republicano que permite à maioria 
derrubar os seus sinistros projetos por uma 
via regular. A facção pode embaraçar à 
administração, pode abalar a sociedade; mas 
é incapaz de executar as suas violências e de 
ocultá-las sob as formas da Constituição. Quando 
uma facção compreende a maioria, a forma do 
 

govêrno popular pode lhe fornecer os meios de 
sacrificar à sua paixão ou aos seus interêsses 
dominantes a bem público, assim como os direitos 
dos outros cidadãos. Defender o bem público e os 
direitos individuais contra o perigo de uma tal facção, 
e ao mesmo tempo preservar o espírito e a forma do 
govêrno popular, tal deve ser o principal objeto.de 
nossas investigações; acrescentarei que é a 
condição social, que única, pode livar esta forma de 
govêrno, do desprêzo que ela mereceu durante 
muito tempo, e assegurar-lhe a estima e a adoção do 
gênero humano." (IBID. – págs. 71 e 72). 

As facções são, portanto, perigosas, sòmente 
quando conseguirem se tornar maioria política em 
determinado país. 

Mas, mesmo aquêles que sustentam o caráter 
faccioso de certos partidos que, hoje em dia, militam 
ou pretendem militar no seio da vida pública brasileira, 
são os primeiros a proclamar, com acêrto aliás, que 
tais partidos são pequena minoria do conjunto imenso 
da comunidade, nacional. Fácil é, assim, vencê-los 
nas lutas eleitorais e nos debates dos Corpos 
Legislativos da União, dos Estados, do Distrito 
Federal, dos Territórios e dos Municípios. Bastará, 
para isto, que os partidos majoritários promovam e 
executem uma política que desarme as paixões das 
camadas pobres da população brasileira. 

Por outro lado, a conveniência quotidiana de 
todos os partidos políticos nêsses Corpos 
Legislativos da Nação, que o regime inaugurado em 
1948 tornou necessária, fará de tôdas e de cada uma 
dessas assembléias um verdadeiros espelho da 
comunidade nacional. Assim como, na sociedade 
civil, homens e grupos de mentalidades as mais 
antagônicas vivem lado a lado, numa colaboração 
pacífica que o contato doméstico e profissional torna 
necessário e inevitável, assim também nos Corpos 
Legislativos da União; dos Estados, do Distrito 
Federal, dos Territórios e dos. Municípios, partidos, 
políticos rivais e hostis terão de. acabar se tolerando 
reciprocamente, pela imposição irremovível das 
exigências do bem público. 

Ante esta longa mas necessária 
argumentação; não tenho, a menor dúvida em firmar 
a seguinte. 
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III 
 

CONCLUSÃO 
 
Parece-me, consoante o meu modesto ponto 

de vista, que não está de acôrdo com a nossa 
Constituição Política o projeto número 24, de 1947, 
do Senado, que dispõe sôbre a extinção de 
mandatos, no ponto em que determina que – o 
mandato dos membros dos Corpos Legislativos, 
eleitos, ou não, sob legendas partidárias, se extingue 
"pela cassação do registro do respectivo partido, 
quando incidir no § 13 do art. 141 da mesma 
Constituição art. 1°, letra e)". 

Distrito Federal, 16 de outubro de 1947. – 
Heraclito Fontoura Sobral Pinto. 

O SR. PRESIDENTE: – Continua a discussão. 
Tem a palavra o Senador João Villasbôas, terceiro 
orador inscrito. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Sr. Presidente, 
"nós, os representantes do povo brasileiro, reunidos 
sob a proteção de Deus, em Assembléia 
Constituinte, para organizar o regime democrático, 
decretamos e promulgamos a seguinte Constituição 
dos Estados Unidos do Brasil". Estas palavras, 
escreveram-nas os constituintes de 46, como 
preâmbulo à Lei Fundamental vigente. 

"Nós, os representantes do povo" foi a fórmula 
usada pelos constituintes de 46, dos quais uma 
grande parte honra o Senado da República. 

"Nós, os representantes do povo" foi a frase 
utilizada pelos Constituintes de 34. 

Os constituintes de 91, Sr. Presidente, 
chegaram àquela Assembléia pelo voto do povo, 
com ou sem organização partidária. Era o regime do 
voto direto, em que o candidato se lançava, se 
apresentava ao povo, com ou sem partido. 

Os constituintes de 1934 foram mandados à 
Assembléia sob uma forma mixta: a da 
representação ou registro do candidato por partido 
ou por lista de eleitores. 

Os constituintes de 1946 foram escolhidos 
pelo sistema puramente partidário. 

Mas, Sr. Presidente, nem por assim 
terem sido escolhidos para a Constituinte de 
1946, nem por terem sido eleitos por 
organizações partidárias, procuraram os autores 
da Constituição vigente mudar aquela forma. 
Nunca perpassou pelo seu pensamento, Se- 
 

nhor Presidente, pela idéia de nenhum dos 
constituintes de 1946 que, naquela Casa, fossem 
êles representantes de partidos e não representantes 
do povo. 

Essa distinção que se busca fazer, como que 
surgiu com o projeto ora em discussão, nunca 
impressionou o pensamento dos autores da 
Constituição vigente. 

Mas, Sr. Presidente, não foi sòmente no lançar 
aquela fórmula preambular da Constituição, que os 
autores da Magna Carta, que nos rege, se declaram 
representantes do povo. 

O artigo 1° dessa Constituição estabeleceu 
que "todos os poderes emanam do povo e em nome 
do povo são exercidos". 

Já não foi mais, Sr. Presidente, no preâmbulo 
apenas da nossa Constituição, mas no seu corpo, 
que os constituintes traçaram aquela norma  
fundamental da democracia: "que todos os poderes 
emanam do povo e em nome do povo são 
exercidos". 

Ainda mais, Sr. Presidente, quando, no artigo 
56, a Constituição tratou diretamente de eleição dos 
deputados federais, declarou expressamente: "a 
Câmara dos Deputados compõe-se de 
representantes do povo". 

E no artigo 58, ao determinar o número desses 
representantes do povo na Câmara Federal, 
determina que obedecerá à proporção que não 
exceda de um para cada cento e cinqüenta mil 
habitantes, até vinte deputados, e, além dêsse limite, 
um para cada duzentos e cinqüenta mil. 

Sr. Presidente, em nehum dos dispositivos da 
nossa Constituição, o constituinte de 1946 deixou 
sequer legeiramente escrito que o representante, na 
Câmara dos Deputados, ou no Senado Federal, 
fôsse partidário. Representante do povo, embora 
eleito pela forma partidária e filiado a um partido, o 
deputado é escolhido pelo povo mediante as 
organizações partidárias. 

A lei eleitoral, estabelecendo normas para a 
organização dos partidos políticos, nem mesmo 
estatuiu a obrigatoriedade dos eleitores serem 
filiados a êsse partido, de forma a que o candidato, 
registado sob uma legenda, seja eleito 
.exclusivamente por determinado partido. 

Todos nós, Sr. Presidente, que vivemos a 
vida eleitoral, que disputamos eleições, para esta 
ou a outra Casa do Congresso, reconhecemos que 
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a nossa eleição não foi feita exclusivamente pelo 
partido a que pertencemos ou que nos registrou. 

Al elemento puramente partidário vêm juntar-
se eleitores de outros partidos, ou, mesmo eleitores 
sem nenhuma filiação partidário. O deputado ou 
senador não é representante do partido, mas do 
povo. Além de o especificarem os dispositivos claros, 
e expressos na nossa Constituição, já, interpretando-
os com sua alta sabedoria jurídica, o afirmou o 
Tribunal Superior Eleitoral. 

O ilustre Senador Ivo d'Aquino, a cuja 
intelectualidade e cultura jurídica rendo minhas mais 
sinceras homenagens, por ocasião da primeira 
discussão dêsse projeto, procurou amparar-se na 
opinião, aliás valiosíssima, do Professor Sampaio 
Dória. 

Sr. Presidente, o Professor Sampaio Dória 
inicia a entrevista que concedeu ao "Diário da Noite", 
de 25 do corrente, com estas palavras: a cuja 
intelectualidade e cultura jurídica rendo minhas mais 
sinceras homenagens, por ocasião da primeira 
discussão dêsse projeto, aliás valiosíssima, do 
Professor Sampaio Dória. 

Com a sua alta autoridade, aquêle ilustre 
professor considera absurda a opinião da nossa mais 
alta Côrte de Justiça Eleitoral. 

Entretanto, Sr. Presidente, é essa Côrte de 
Justiça que deverá interpretar os ditames da nossa 
Carta Magna. E' essa Côrte de Justiça que deverá 
dizer como devemos compreender êsses preceitos 
constitucionais, só cabendo, das suas decisões, 
recurso para o Supremo Tribunal Federal. 

Mas, depois de afirmar a representação 
puramente partidária do deputado ou senador, o 
eminente Professor Sampaio Dória prossegue com 
estas palavras 

(Lê): 
E' preciso a lei, como a temos em estado 

embrionário, e a lei de organização dos partidos 
silenciou a respeito dessa facilidade ou leviandade 
imperdoável. 

E' preciso que o futuro estatuto dos partidos 
preveja a hipótese de adjuração, por interêsse  
da dissidência á orientação legitima de seu  
partido, da deserção, por indisciplina, da trai- 
 

ção. Em suma, preveja, para cominar  sanções. 
Até lá, porém, as sanções são apenas morais". 

Ora, Sr. Presidente, porque são apenas 
morais as sanções, que se podem aplicar aquêles 
que se colocam contra as decisões supremas do 
partido? Porque as relações de ordem puramente 
moral, ou relações de fato. 

Impressionou-se o ilustre professor paulista 
com o disposto no art. 134 da Constituição 
Brasileira. 

Ora, Sr. Presidente, o art. 134 diz: 
(Lê): 
"O sufrágio é universal e direto; o voto é 

secreto; e fica assegurada a representação 
proporcional dos partidos politicos nacionais na 
forma que a lei estabelecer". 

Nada mais faz a Constituição de que, 
tratando incidentemente dos partidos políticos, 
assegurar-lhes, nesse dispositivo, a 
representação proporcional, isto quando existirem 
êsses partidos politicos. Porque não é 
fundamental e obrigatória a existência dos 
partidos politicos, em face da Constituição 
brasileira". 

O SR. ISMAR DE GÓES: – V. Ex.ª dá 
licença para um aparte? (Assentimento do orador) 
Dentro da tese, que defende, como V. Ex.ª 
explica que um deputado, que tenha alcançado 
maior número de votos, não seja eleito, e outro, 
com menor número de votos, seja eleito? 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – A tese 
invocada por V. Ex.ª é da lei eleitoral, e não da 
Constituição. 

O SR. ISMAR DE GÓES: – Mas a lei não 
pode ser contrária á Constituição. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – A 
Constituição assegurou a representação 
proporcional dos partidos, de acôrdo com a lei 
ordinária. A lei ordinária estabelecerá a forma. 
Mas nem por isso, a Constituição proibiu a 
existência do voto avulso, a existência do 
candidato avulso. Basta que a lei eleitoral 
consigne ou autorize a inscrição do candidato 
avulso, para que esta lei seja executada sem 
qualquer infringência da Constituição. 
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O SR. ATTILIO VIVACQUA: – O próprio 
professor Sampaio Dória sustenta isto. Acha que a 
Constituição não pode impedir que um cidadão se 
apresente, independentemente, candidato a qualquer 
cargo. Êle considera que a exigência de registro de 
partido é, conforme sua própria expressão, 
atrevidamente inconstitucional". 

O SR.JOÃO VILLASBÔAS: – A Constituição 
não estabeleceu que o candidato só pode ser 
inscrito, ou só possa ser eleito, através de partido. 
Assegurou, entretanto, aos partidos nacionais 
existentes, a representação proporcional, podendo, 
desta forma, também existir outros partidos, 
estaduais, não nacionais, aos quais a Constituição 
não assegura essa representação proporcional; 
como não a assegura, no art. 40, na organização das 
comissões da Câmara ou do Senado. 

O SR. ISMAR DE GÓES: – V. Ex.ª sabe que, 
no Distrito Federal, por exemplo, existem candidatos 
que não alcançaram 500 votos e outros, com 
milhares de votos. Pois bem, êstes não foram eleitos, 
ao passo que os que alcançaram 500 votos foram 
eleitos. Por que? Porque são representantes dos 
partidos, que alcançaram número de legenda 
suficiente. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Mas não 
porque sejam representantes do partido, e, sim, 
candidatos dêsse mesmo partido. 

O SR. ISMAR DE GÓES: – Porque são 
representantes de partido. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – A técnica da lei 
eleitoral vigente assim autoriza, mas não porque a 
Constituição o estabeleça. E' disposição da lei 
eleitoral vigente. 

O SR. ISMAR DE GÓES: – Quer dizer que se 
trata de representantes de partido, e, não, 
representantes do povo. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – São eleitos 
pelos partidos, mas não representantes do povo. 

Diz Sampaio Dória que a representação 
não é popular e, sim, partidária, porque há 
menores que não votam; há os estrangeiros que 
não votam; há aqueles que se não alistaram; há 
os analfabetos e ouros tantos, excluídos pela lei, 
que não exercem o direito de voto. 

Mas, Sr. Presidente, quando se  
estabelece o número de represen- 
 

tantes, quando a lei fixa o número de 
representantes por Estado, para o Distrito Federal 
ou Territórios, não tem em vista o quadro eleitoral 
dessas circunscrições, mas o senso referente aos 
habitantes, entre os quais estão incluídos tanto 
aquêles que exercem o direito de voto, como 
aquêles que, por condições especiais, não são 
eleitores. 

O representante é representante do povo; 
representa não só a massa eleitoral ou aquêles 
que adquiriram o direito de votar, como também a 
totalidade do povo. 

O projeto, no seu art. 1º, diz: 
"Extingue-se o mandato dos membros dos 

corpos legislativos da União dos Estados do 
Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, 
eleitos, ou não, sob legendas partidárias: 

a) pelo decurso do seu prazo: 
b) pela morte; 
c) pela renúncia expressa; 
d) pela sua perda nos casos dos §§ 1º e 2º 

do art. 48, da Constituição Federal; 
e) pela cassação do registro do respectivo 

partido, quando incidir no § 13 do art. 141 da 
Constituição Federal; 

f) pela perda dos direitos politicos". 
Nota-se ai, Sr. Presidente, que o autor do 

projeto procurou se inspirar diretamente no 
Código Civil. e a distinção é profunda entre o 
mandato juridico, o mandato, de que cogita o 
Código Civil, e o mandato legislativo. 

Há relações de direito, estabelecidas para o 
mandato jurídico, que absolutamente, não 
existem nas referentes ao mandato legislativo. 

A feição do mandato, em Direito Civil ou  
em Direito Comercial, é de relação contratual.  
O mandatário age em nome do mandante,  
de acôrdo com o Código Civil. O mandatário  
está sujeito à prestação de contas aomandante.  
E o mandato lhe pode ser retirado ou  
cassado a qualquer momento, salvo com  
a cláusula da irrevogabilidade, cláusula  
que os tribunais, entretanto, têm entendido  
não ser imperativa, porquanto o mandante  
pode revogar o mandato irrevogável,  
ficando sujeito a responder pelas perdas e  
danos. 
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O mandato legislativo não tem, essa 
mesma feição. O representante do povo, mesmo 
considerado representante de partido, não age, 
em nome do partido, mas no seu próprio nome ou 
em nome da Nação. Não presta contas dos seus 
votos e atitudes senão ao próprio Parlamento, 
seja êle deputado, perante a sua Câmara, ou 
senador, perante o Senado Federal. 

Não há possibilidade de revogação de 
mandato. 

Eis porque, Sr. Presidente, quando, aqui, 
falava o nobre Senador Ivo d'Aquino, tive 
oportunidade de, em aparte, dizer-lhe que o 
mandato legislativo não se extingue pela morte, 
nem pela renúncia, pois sòmente se extingue pelo 
decurso do tempo. 

Referindo-se aos deputados federais, a 
nossa Constituição estabeleceu que a legislatura 
– usou da expressão legislatura – dura quatro 
anos. Já em referência aos senadores assim se 
expressa: o mandato do senador durará oito 
anos. Nêsse decurso de tempo, o mandato não 
se extingue. Porque o seu titular, deputado ou 
senador, que o venha exercendo, pode perdê-lo, 
pode renunciar ou pode morrer, mas o mandato 
continua exercido pelo suplente do deputado ou 
senador, ou seja por eleição de um substituto 
para preencher a vaga. 

A Constituição é claríssima, nêste tocante: 
Diz o art. 49: 

"E' permitido ao deputado ou senador; com 
prévia licença da sua Câmara, desempenhar 
missão diplomática de caráter transitório, ou 
particular, no estrangeiro, de congressos, 
conferências e missões culturais". 

Art. 51. 
"O deputado ou senador, investido na 

função de ministro de Estado, interventor federal 
ou secretário de Estado, não perde o mandato". 

Sendo o art. 52: 
"No caso do artigo antecedente e no de 

licença... 
Isto é, no caso do deputado ou  

senador exercer a função de ministro  
de Estado, interventor federal ou secretário  
de Estado, ou ter licença para 
 

exercer missão diplomática ou cultural no estrangeiro. 
"...conforme estabelecer a Regimento Interno ou 

de vaga de deputado ou senador, será convocado o 
respectivo suplente". 

A Constituição distingue, precisamente, o caso 
de vaga e o caso em que o senador ou deputado 
apenas se afaste do exercício da mandato, 
compreendendo-se aí, que o caso de vaga só se 
verifica pela morte, pela renúncia ou pela perda de 
mandato. 

Diz o parágrafo único do artigo 52 da 
Constituição: 

"Não havendo suplente para preencher a vaga, o 
presidente da Câmara interessada comunicará o fato 
ao Tribunal Superior Eleitoral para providenciar a 
eleição, salvo se faltarem menos de nove meses para o 
têrmo do período...". 

E termina: 
"O deputado ou senador eleito para a vaga, 

exercerá o mandato pelo tempo restante". 
Ora, Sr. Presidente, vemos por êste dispositivo 

que o deputado ou senador, investido de função que o 
afaste do exercício do mandato, será substituído pelo 
seu suplente. 

Poderá essa função demorar a extinção ou 
expiração do prazo do mandato, e a sua cadeira será, 
então ocupada pelo suplente até essa oportunidade. 

Observando, no entanto, que no caso de vaga, –  
seja por morte, renúncia ou perda de mandato –  se o 
senador ou deputado não tiver suplente, será procedida 
a eleição, e esta se realizará para que o novo eleito 
exerça aquêle mandato pelo resto de tempo faltante 
para a sua extinção. 

A extinção, portanto, dentro dos têrmos claros e 
precisos da Constituição Federal, só se dá com o 
escoamento do prazo estipulado para o mandato,  seja 
o de 4 anos para a Câmara dos Deputados, ou de 8 
anos para o Senado Federal. 

Mas, Sr. Presidente, entre os casos de extinção 
de mandato, incluiu o projeto a letra e ou seja: quando 
o registro do partido fôr cassado pelo Tribunal Superior 
Eleitoral. 

O sistema da nossa Constituição determinou 
ou estabeleceu que a perda de mandato só se dá 
em conseqüência de ato pessoal do deputada ou 
senador, seja pela aceitação ou exercício 
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de cargo incompatível com o mandato, seja por se 
tornar indigno ou por outra atitude contrária ao 
decôro da Casa do Congresso a que pertença. 

São atos pessoais do representante do povo 
que lhe acarretam a penalidade da perda do 
mandato. Entretanto, o que se quer, no projeto, é 
aplicar a pena de perda de mandato –  que outra 
coisa não é senão uma sanção penal – aquêle 
que, eleito por um partido, sob legenda ou sem 
ela, tenha tido seu registro cassado. Trata-se de 
mais uma infração do preceito claro da 
Constituição Federal, qual seja o do § 30 do art. 
141, que reza não poder a pena ir além da pessoa 
do delinqüente. 

O ato violador do § 13, do mesmo art. 141, é 
praticado por esta entidade jurídica que é o 
partido. Nêsse ato pode não ter tomado parte 
nenhum dos seus representantes. Entretanto, Sr. 
Presidente, a pena passa dos dirigentes do partido 
para os deputados  e senadores, por êles eleitos. 

A Lei Eleitoral, quando tratou do 
cancelamento do registro de partidos políticos, 
determinou, no art. 26 (Decreto-lei nº 9.458, de 14 
de maio de 1946) : 

"Será cancelado o registro de partido 
político, mediante denúncia de qualquer eleitor, 
delegado de partido ou representação do 
procurador geral da República: 

a) Quando se provar que recebe de 
procedência estrangeira orientação política 
partidária, contribuição em dinheiro ou qualquer 
outro auxílio; 

b) Quando se provar que, contrariando seu 
programa, pratica atos ou desenvolve atividades 
que colidam com os princípios democráticos e com 
os direitos fundamentais do homem, definidos na 
Constituição". 

A Lei, Eleitoral não estendeu apenas, porque 
estas devem estar dentro do Código Penal ou da 
legislação de defesa do Estado. 

O Tribunal Superior Eleitoral, dando 
instruções para execução dessa lei, disse o 
seguinte, no parágrafo único, do art. 17, da 
resolução nº 830, de 25 de junho de 1946: 

"Se julgar provada a denúncia  
ou representação, o Tribunal Superior  
Eleitoral mandará cancelar o registro  
do partido, sem prejuí- 
 

zo do processos criminal contra os responsáveis pela 
prática de crimes verificados". 

Muito criteriosamente, e dentro das normas 
jurídicas que regem a vida nacional, o Tribunal 
Superior Eleitoral apenas disse, nessas instruções, 
que o cancelamento seria comunicado às Casas do 
Congresso, sem prejuízo do processo criminal a que 
estivessem sujeitos os infratores ou os causadores 
do ato considerado delituoso pelo Tribunal, na 
cassação do registro. Mas, o representante disse 
partido, como membro da sua direção política, se 
tiver praticado por si, ou se acumpliciado no ato 
determinante da cassação do registro, pode estar 
sujeito a um processo criminal que poderá chegar, 
talvez, até a sua perda de mandato. 

Considerando, entretanto, desde logo sujeito a 
essa penalidade, aplicar-lhe pena como essa, que 
lhe vem ferir e lesar até direitos patrimoniais, 
simplesmente por ato praticado pela direção do seu 
partido, é violar, flagrantemente, o parágrafo 30, do 
artigo 141, da nossa Constituição. 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: –  De acôrdo 
com a solução dada pelo projeto, mesmo o deputado 
ou senador, membro do partido, que viesse 
denunciar ato anti-democrático de sua agremiação, 
incidiria nessa extinção, automaticamente; mesmo 
quando contrário, responderia por esta pena, 
decorrente de ato praticado pela entidade, pela 
pessoa jurídica. 

O SR. JOAO VILLASBOAS: – O aparte do 
nobre Senador Attilio Vivacqua vem em abono da 
minha, argumentação. V. Ex.ª salienta que, mesmo 
quando o deputado ou senador, eleito por aquêle 
partido, fôsse o denunciante do ato lesivo do 
parágrafo 13 do artigo 141, da Constituição, mesmo 
quando fósse êle quem promovesse, no lnterêsse da 
Nação, na defesa da Constituição e do regime 
democrático, a cassação do registro daquele partido, 
seria colhido nas malhas da penalidade contra a qual 
se teria posto desde o primeiro momento, sendo, até, 
o denunciante daquela falta. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – V. Ex.ª 
permite um aparte? (Assentimento do orador)  
O Procurador da República proferiu, ontem;  
um parecer, afirmando que os elementos  
que pertenceram ao Partido Comunista  
pedem ser registrados por outro partido,  
para as eleições municipais, devendo o Tri- 
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bunal ficar atento para evitar, posteriormente, uma 
burla dêsse registro A burla é declarar que são 
comunistas no exercício do mandato. Mas se, no 
exercício do mandato, fizer profissão de fé 
democrática, dentro de um partido democrático, 
estará. eleito. Assim, pois, o combate ao comunismo 
visa o cancelamento do registro do partido, mas 
deixa, como sustentou em sua tese o Senador José 
Americo, infiltrados em todos os partidos os 
elementos da agremiação extinta. 

Assistimos, ainda, o Senador Victorino Freire, 
declarar, que desautorizou elementos do seu partido, 
em São Paulo, a registrarem candidatos comunis  
às eleições municipais. 

Efetivamente, Sr. Presidente, se o 
cancelamento do partido não pode alcançar os 
eleitores, esse ato apenas dissolve uma agremiação 
partidária. O eleitor, porém, continua investido de 
todos os seus direitos políticos, podendo ser votado, 
eleger-se, portanto, por qualquer outro partido. 

O SR. JOSÉ AMERICO: –  E obrigado a votar, 
porque o voto é obrigatório. 

O SR. JOÃO. VILLASBÔAS: – Obrigado a 
votar, tem de procurar um partido –  já que o nosso 
regime é partidário –  no qual possa ingressar, para 
exercer o direito de voto. 

Daí, Sr. Presidente, estarmos assistindo, no 
campo político, a transações, pelas quais se procura, 
depois de dissolvida uma corporação política e 
cassado o registro de seus representantes, 
conseguir votos de seus eleitores. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Para 
apanhar os despojos. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Efetivamente 
Para apanhar os despojos –  como muito bem diz o 
nobre Senador Aloysio de Carvalho. 

Ainda ontem, Sr. Presidente, o Senado ouviu a 
leitura do manifesto lançado em São Paulo, de apôio 
à candidatura do ilustre deputado Cirilo Júnior à vice-
governança daquêle Estado. 

O Sr. Hamilton Nogueira –  V. Ex.ª dá 
licença para um aparte? (Assentimento do 
orador). Em Nova Iguaçú, o P. S. D. elegeu um 
vereador comunista, que no dia da inauguração, 
pronunciou longo discurso de profissão de fé 
comunista, no qual afirmou: 

"Sr. Presidente, a política da  
união nacional, ' orienta pela 
 

linha justa do Partido Comunista do Brasil, seria a 
característica de todos os partidos, para a conquista 
e consolidação da democracia em nossa Pátria, e 
não exclusividade de uma agremiação partidária, em 
detrimento das demais correntes políticas". 

Entrou êsse candidato a vereador na chapa do 
P. S. D., foi eleito e, no dia em que tomou posse, leu 
sua profissão de fé comunista. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Pelo 
parecer do Procurador da República, está com o 
mandato cassado. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Vê-se por ai, 
Sr. Presidente... 

O SR. JOSÉ AMERICO: – Como tudo é 
confusão e hiprocrisia. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – ... como não há 
sinceridade em muitos daquêles que apoiam e 
aplaudem o ato da cassação de mandatos. Não há 
sinceridade porque o mesmo partido que, por seus 
mais destacados elementos, combate e vota pela 
extinção das mandatos, êsse mesmo partido, em 
diferentes localidades, faz acôrdos com o eleitorado, 
com os chefes –  já não mais ostensivos do Partido 
Comunista, mas dirigentes ocultos que continuam 
atuando sôbre as massas –  a fim de obter os votos 
dos comunistas para a sua chapa. 

O SR. IVO D'AQÚINO: –  A direção do do P. 
S. D., até hoje, não aprovou qualquer acôrdo com o 
Partido Comunista. 

O SR. JOSÉ AMERICO: – Já condenou 
algum?. 

O SR. IVO D'AQUINO: – O que tem 
acontecido é o seguinte: em vários Estados, não só o 
Partido Social Democrático como a União 
Democrática Nacional, enfim, tôdas as associações 
políticas de boa ou má vontade, têm recebido votos 
de elementos do extinto Partido Comunista. Não 
cabe, porém, a culpa desses fatos à direção de 
qualquer, daquêles partidos. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – A U. D. N. 
não tomou a iniciativa da cassação dos mandatos. 

O SR. JOSÉ AMERICO: – Não foi a direção 
da U. D. N. quem promoveu o fechamento do 
Partido Comunista, ao passo que o P. S. D. está 
anulando eleições de comunistas para eleger 
outros comunistas. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 
(dirigindo-se ao Sr. Ivo d'Aquino) Quer 
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dizer: VV. Excias. aceitam os votos dos comunistas? 

O SR. IVO D'AQUINO: – Eles são obrigados a 
votar. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: –  Não podemos 
distinguir, na urna, qual o voto comunista. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Quando 
digo voto, refiro-me ao apóio, à manifestação de 
solidariedade. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Pela 
Constituição, o voto é obrigatório. 

O SR. IVO D'AQUINO:– Não culpo a União 
Democrática Nacional. Pelo argumento do Senador 
Aloysio de Carvalho, aliás, não se pode incriminar 
partido algum. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: –  Não 
tomamos a iniciativa do projeto de cassação de 
mandatos. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Pelo 
ponto de vista, o Partido Comunista, como 
agremiação registrada, concorreria às eleições 
municipais, ao passo que VV. Excias eliminaram os 
comunistas dessas eleições. 

O SR. IVO D'AQUINO: – O Partido Comunista 
não existe mais. Seu registro foi extinto. 
Oficialmente, não tem representação. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: Mas existem 
os súculos... 

O SR. IVO D'AQUINO: – O que não posso 
admitir é a exploração que se quer fazer com o P. S. 
D.,à êsse respeito. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Agradeço o 
aparte de V. Ex.ª e vou responder, dentro da lei. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Houve 
alguma declaração inequívoca do P. S. D. sôbre o 
assunto? 

O SR. IVO D'AQUINO: – Mais do que isso: a 
cada instante, desde a Assembléia Constituinte, o P. 
S. D. tem combatido o Partido Comunista. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Li a 
moção do Partido Comunista, de apóio à candidatura 
do Sr. Cirilo Júnior à vice-governança de São Paulo. 

O SR. ISMAR DE GÓES: – Que tem isso de 
reprovável? 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – O nobre  
líder da maioria afirma que a direção do P. S. D. não 
aprovou qualquer aliança com o Partido Comunista. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – 
Verificaremos se o Sr. Cirilo Júnior de- 
 

fende o projeto na Câmara dos Deputados. 
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Não há 

motivos para aprovação, uma vez que foi cassado o 
registro do Partido comunista. A aprovação, 
conforme consta da Lei Eleitoral, só é válida para os 
partidos legalmente partidos. O que não esta certo é 
o que foi feito pela Comissão Executiva dos 
registrados. 

O SR. ISMAR DE GÓES: – A escolha de 
combater o comunismo e deixar que êle viva dentro 
do organismo nacional, isso é que é hiprocrisia. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: –  Mas o 
Partido Comunista continua vivendo da mesma 
forma. 

O SR. JOSÉ AMERICO: – Maior hiprocrisia é 
declara-se anti-comunista aliar-se a êle. 

O SR. ISMAR DE GÓES: –  E' dizer-se anti-
comunista e consentir que os comunistas 
intervenham na política nacional. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – O Partido 
Comunista, sem esta lei, viveria legalmente, ao 
passo que assim, passará a viver na ilegalidade. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Hipocrisia é 
o apôio do Sr. Ministro da Justiça, autor da chamada 
"Lei de Segurança". 

O SR. SYNVAL COUTINHO: - O nobre orador 
dá licença para um aparte? 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Com todo o 
prazer. 

O SR. SYNVAL COUTINHO: – No Pará o P. 
S. D. não precisa dos votos dos comunistas para 
vencer as eleições de janeiro próximo. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Só 
podemos felicitar V. Ex.ª por essa situação, que não 
é a mesma do P. S. D. em outros pontos do Pais 

O SR. IVO D'AQUINO: – Nem da União 
Democrática Nacional. 

O SR. SYNVAL COUTINHO: – Nada tenho 
com isso. Apenas me refiro ao Estado do Pará! 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – A  
União Democrática Nacional não está em  
causa. Não promove cassação de mandatos,  
ao passo que o Partido Social Democrático a 
pretende. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Respondo  
ao nobre Senador Synval Coutinho. 

A situação do Pará diverge, por  
exemplo, da de Iguaçú, citada há pou- 
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co pelo ilustre colega Hamilton Nogueira. 

O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – Donde se 
conclui que o Partido Social Democrático é um 
partido; não é uma unidade. (Risos). 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Veremos se 
o Deputado Cirilo Júnior defenderá o projeto Ivo 
d'Aquino. 

O SR. ISMAR DE GÓES: – Ao contrário: o 
Partido Social Democrático, pelos seus 
representantes, mostram, no Senado, que são, de 
fato; contrários ao comunismo. 

O SR. CARLOS SABOYA: – O nobre orador 
permite um aparte? 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Com muito 
prazer. 

O SR. CARLOS SABOYA: – Não foi o Partido 
Social Democrático quem visou o fechamento do 
Partido Comunista. Não pertenço ao P. S. D. Diz-se, 
por ai, que o ato foi promovido por aquela 
agremiação, quando na realidade, o registro do 
Partido Comunista foi cassado pelo Tribunal Superior 
Eleitoral. 

O SR. JOSÉ AMERICO: – O que. faz V. Ex.ª 
nesta Casa? Mais do que fechar partidos: está 
cassando mandatos. 

O SR. IVO D'AQUINO: –  Era necessária uma 
lei, para os efeitos da sentença do Tribunal Eleitoral. 
E' dessa lei que se está tratando. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – A 
conclusão é de V. Ex.ª, e não da decisão judiciária. 
Aponte V. Ex.ª na decisão judiciária, a conseqüência 
do cancelamento de mandatos. 

O SR. CARLOS SABOYA: – A decisão 
judiciária foi no sentido do fechamento do Partido 
Comunista. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Tiramos essa 
conseqüência: havia necessidade da lei para o efeito 
de dar cumprimento à decisão judiciária. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Portanto, 
foram VV. EExas, que tiraram a conclusão e não a 
decisão judiciária. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Quem está tirando a 
conclusão é o Senado da República. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Pela sua 
maioria 

O SR. IVO D'AQUINO: – O Senado sempre 
decidiu por maioria. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – O Tribunal 
Superior Eleitoral não tinha competência para ir além 
da cassação do registro. 

O SR. CARLOS SABOYA: – Extinto o partido, 
impõe-se a cassação do mandato de seus 
representantes. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Aquela egrégia 
Côrte não chegou até essa conclusão. 

O que se quer, com o projeto em debate, é 
reviver o pedido feito pelo P. S. D. ao Tribunal 
Superior Eleitoral, para dar execução à decisão 
relativa ao registro, cassando, também, os mandatos 
dos representantes comunistas na Câmara, no 
Senado, nas Assembléias Legislativas dos Estados e 
nas Câmaras Municipais. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 
Alegando-se, naturalmente, que o P. S. D. autorizou 
tal pedido. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: –  E' a finalidade 
do projeto, que se apresenta com feição retroativa, 
quando, no final do § 1º do art. 2º, dispõe: 

"Para esse fim, o órgão judiciário ou a 
autoridade que houver cassado o registro do partido, 
ou declarado a perda dos direitos políticos dos 
representantes, levará o fato ao conhecimento das 
referidas Mesas, dentro de 48 horas contadas do 
trânsito em julgado da decisão e da publicação do 
ato, quanto aos atos e decisões já existentes na 
vigência desta lei". 

Trata-se da aplicação da lei, com efeito 
retroativo, isto é, da execução da sentença do 
Egrégio Tribunal Superior Eleitoral, execução a que 
êsse órgão judiciário se recusa, mediante a 
provocação do Partido Social Democrático. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 
Provocação oficial do Partido Social Democrático. Do 
partido e não de cinco ou seis senadores, nos seus 
nomes individuais. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Senhor 
Presidente, ante tais ameaças, cancelados que 
sejam os mandatos dos deputados e senadores 
federais, dos deputados estaduais e dos 
vereadores eleitos pelo Partido Comunista, dentro 
das transações realizadas entre as alas 
partidárias, em diversas localidades, não  
nos surpreendamos se, amanhã, os  
mesmos representantes que hoje figuram na 
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Câmara dos Estados, nas Câmaras 
Municipais, na Câmara Federal, e no Senado, 
voltarem a seus postos, eleitos em aliança com o 
Partido Social Democrático. 

O SR. ISMAR DE GÓES: – Também com a 
União Democrática Nacional. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – A União 
Democrática Nacional combate a cassação de 
mandatos. 

Sr, Presidente, aberrante das normas 
constitucionais é o projeto, quando, no artigo 2º, diz: 

Nos casos das letras e /e f do artigo 1º, as 
Mesas dos Corpos Legislativos a que pertencerem 
os representantes declararão extintos os mandatos. 

E' uma lei federal, votada pelo Congresso 
Nacional, que cria obrigações para as Mesas dos 
Corpos Legislativos dos Estados e dos Municípios. E' 
a invasão da autonomia do Estado e da autonomia 
municipal pela lei federal. 

Como poderemos votar uma lei segundo a 
qual as Mesas dos Corpos Legislativos a que 
pertencerem os representantes do povo declaração 
extintos os mandatos, se essas próprias Mesas 
estão sujeitas aos princípios gerais da Carta Magna, 
às Constituições estaduais e aos respectivos 
regimentos internos? 

Sr. Presidente, não deveria vir mais à tribuna, 
porque os oradores que me precederam, com tanto 
brilho, elevação mental e profundo saber, 
discorreram sôbre a matéria, deixando claramente 
demonstrada a inconstitucionalidade do projeto, a 
importância da sua terminológia e a sua 
inconveniência no momento político que 
atravessamos. No entanto, outros aspectos, embora 
ligeiramente e em atenção aos eminentes colegas 
que dêles se ocuparam, devem ainda alguns 
esclarecimentos, 

Sr. Presidente, o cancelamento do registro 
do Partido Comunista é um ato judiciário, que não 
quero analizar. Penso, entretanto, que dentro das 
conveniências nacionais, dos altos interêsses da 
Pátria e da defesa da democracia, aquela 
organização política deveria ser mantida em tôda 
a sua vida, porque seria uma fôrça que nós, 
democratas, poderíamos combater de frente, na 
imprensa, na tribuna parlamentar e na popular. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Na 
realização da justiça social. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS –  
E na realização da justiça social – 
 

diz muito bem V. Ex.ª – afeta à votação do 
Parlamento. 

O SR. SALGADO FILHO: – Permita V. Ex.ª 
um aparte. O que vamos fazer é ratificar o direito 
que tem os membros do Partido Comunista e 
escolher seus delegados, evitando-lhes porém, a 
responsabilidade para com a Nação. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Diz muito 
bem V. Ex.ª. Deixamos de ter um partido 
organizado, com elementos conhecidos, 
destacando-se no ambiente político nacional, 
para enfrentar e combater de vizeira erguida, 
para ter, pela frente, conspiradores penumbras, 
infiltrando-se em todos os partidos políticos 
organizados, a fim de trazer seus representantes 
as bancadas do parlamento Nacional, dos 
legislativos estaduais e municipais. 

Sr, Presidente, quase todos aqueles 
oradores que defenderam o projeto, procuraram 
dar-lhe feição de defesa dos interêsses nacionais, 
mais do que de obediência às normas da 
Constituição. Procuraram colocar-nos – os que 
nos encontramos do outro lado, na defesa da 
Constituição – em plano inferior, como que 
relegando os interêsses nacionais. Creio que o 
trabalho patriótico, na defesa da ordem 
constitucional, na defesa da integridade de nossa 
pátria, é o que estamos fazendo, resistindo ao 
projeto, a fim de que possamos ter diante de nós, 
o inimigo descoberto, para combatê-lo, e não 
estejamos a procurá-lo pelos subterrâneos. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – O meu 
partido, em São Paulo, está procurando excluir 
todos os comunistas das suas chapas. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – ... Pelos 
esconderijos, onde se embosquem, para melhor 
combate a democracia. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – O 
Partido de V. Ex.ª, em São Paulo, está 
registrando comunistas. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – 
Absolutamente. Os diretórios estaduais estão 
intervindo no sentido de colocar fora das chapas 
todos os comunistas. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Pelo 
perecer do Procurador Geral da República podem 
ser registrados. 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – O 
parecer faz restrição quanto a possíveis fraudes 
V.Ex.ª não completou o pensamento do parecer. 
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O SR. VICTORINO FREIRE: – O Diretório do 
Partido Social Trabalhista de São Paulo está 
ilegalmente constituído. Não foi reconhecido pelo 
Diretório Nacional do partido. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – V. Exª pode 
estar fazendo isso no seu partido. Outros talvez 
também o façam, principalmente aqueles que 
propugnam pela cassação dos mandatos. 

O SR. ISMAR DE GÓES: – Inclusive a União 
Democrática Nacional. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – A União 
Democrática Nacional é contra a cassação. 

O SR. ISMAR DE GÓES: – Que importa! A U. 
D. N. diz que também é anti-comunista. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Se fôsse um 
partido só, dava-se um jeito, mas são muitos. 

O SR. JOSÉ AMERICO: – Além disso, não há 
nenhum apôio dos comunistas no plano estadual a 
não ser em São Paulo. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Como acaba 
de dizer o nobre Senador José Americo, nos planos 
das eleições estaduais, o único caso que aparece da  
coparticipação dos comunistas é o do Estado de São 
Paulo. Sr. Presidente, o combate ao comunismo, não 
se faz suprimindo-lhe o direito de voto, não se faz 
suprimindo-lhe o direito de representação. Devemos 
combatê-lo, no terreno das idéias e com realizações 
práticas, que possam elevar o teôr de vida dos que 
sofrem, oferecendo justiça àqueles que dela têm 
sede. 

Não é possível, Sr. Presidente, ou torna-se 
muito difícil combater o avanço do comunismo com 
medidas de ordem legislativa, como também com 
medidas de ordem policial. 

Vimos o comunismo surgir de repente, no 
Brasil, com um eleitorado de cêrca de meio milhão 
de adeptos. Numa eleição em que concorreram 
cêrca de três milhões de eleitores, o Partido 
Comunista apresentou-se com mais de quinhentos 
mil. 

Eu, Sr. Presidente, que fui eleito pelo meu 
Estado com vinte e um mil votos, não me sinto com 
autoridade bastante para enxotar, daquela cadeira, o 
Senador Carlos Prestes, que aqui se apresenta com 
mais de cem mil votos. Não me reconheço o di- 
 

reito de cassar os mandatos dêsse representante, 
porque isso corresponde, não a cassar seus mandatos, 
mas, a anular os quinhentos mil votos que os enviaram 
para esta Casa e para Câmara dos Deputados. 

O SR. SALGADO FILHO: – V. Exª dá licença 
para um aparte? (Assentimento do orador) 
Corroborando o ponto de vista de V. Exª, desejo dizer 
que, já houve demonstração prática da eficiência do 
combate da democracia ao Partido Comunista, com os 
proprios meios democráticos. Se nas eleições de 2 de 
dezembro de 1945, êles tiveram meio milhão de votos, 
êsse número descresceu extraordinariamente. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Tiveram 
pouco mais de trezentos mil. 

O SR. SALGADO FILHO: – Cito, por exemplo, o 
Rio Grande do Sul, em que êles tiveram quarenta e 
cinco mil votos, nas eleições de 1945, enquanto nas 
últimas, não chegaram a vinte e três mil, e – é preciso 
que se note –  apoiando o Governador do Estado. 

O SR. ETELVINO LINS: – O nobre orador dá 
licença para um aparte? 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Com todo o 
prazer. 

O SR. ETELVINO LINS: – V. Exª pode citar, 
ainda, o exemplo de Petrópolis. O Sr. Yeddo Fiuza, que 
foi candidato a Presidente da República pelo Partido 
Comunista, e obteve elevada votação que 
conhecemos, conseguiu, agora como candidato a 
Prefeito daquele Município, pelo Partido Libertador, ou 
seja, pelo Partido Comunista, votação insignificante. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Na cidade de 
Santos os comunistas, nas últimas eleições, obtiveram 
poucos votos. O mesmo aconteceu em Sergipe. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – O orador 
pode, ainda, argumentar com o caso da Bahia, 
onde, nas eleições de janeiro, apenas elegeram 
dois representantes à Assembléia Constituinte 
Estadual, quando, na base da votação obtida em 
1945, deveriam ter feito cinco ou seis deputados. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Aliás, 
fora dos números eleitorais, o Sr. Hamilton 
Nogueira exaltou a pregação da ação democrática, 
no caso da greve da Light, em que uma ação 
decisiva conseguiu anular a colaboração dos 
comunistas. 
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O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Sendo 
que o presidente da Associação dos 
Trabalhadores da Light, suplente de deputado 
federal pelo Partido Comunista, abandonou-o. 

O SR. ETELVINO LINS: – E a grande 
votação que o Partido Comunista conseguiu, nas 
eleições de dois de dezembro de 1945, devemos 
em parte levar à conta da grande propaganda que 
a chamada imprensa burgueza fez do Sr. Luiz 
Carlos Prestes e dos feitos do exército soviético, 
durante a guerra. 

O SR. JOSÉ AMERICO: – E tudo isso antes 
de se ter organizado uma ação social que 
neutralizasse os fermentos aproveitados pela 
propaganda comunista. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Pelos apartes 
de meus ilustres colegas vê-se que o combate 
feito pela propaganda democrática, contra o 
partido comunista – propaganda realizada em 
campo aberto, enfrentando o inimigo, levando a 
palavra ao povo, divulgando idéias democráticas e 
procurando desfazer a sofística da ideologia 
comunista – deu os melhores resultados, pois, de 
2 de dezembro de 1945 a 19 de janeiro de 1947, a 
diferença de votos desse partido, para menos, foi 
de cêrca de 200 mil eleitores. 

O SR. JOSÉ AMERICO: – Decréscimo 
impressionante e expressivo. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Justamente 
quando tudo era favorável ao, desenvolvimento do 
Partido Comunista, porquanto nada havia de 
realizado. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Vê V. Exª 
quanto de expressivo e impressionante é êsse 
decréscimo no valor eleitoral do Partido Comunista. E 
por que o teve, por que podemos hoje, diante das 
estatísticas, observar êsse descrescimo? Porque o 
Partido Comunista já estava organizado; podíamos 
acompanhar sua ação de propaganda, combate-la e 
desfazer seus propósitos. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: Aliás, êles 
mesmos se desfaziam, porque na democracia não 
podiam colaborar e se desmoralizaram. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Hoje, 
entretanto, cancelado o registro dêsse partido, 
desconhecemos seu poder eleitoral, de vez que está 
distribuído nas hostes de vários partidos 
democráticos. Amanhã, cancelados os 
 

mandatos de seus representantes na Câmara dos 
Deputados e no Senado Federal, nas Assembléias 
Estaduais e nos Corpos Legislativos Municipais, onde 
iremos, Sr. Presidente, nós democratas encontrar o 
inimigo para combater? 

O SR. JOSÉ AMERICO: – Na ação secreta. 
Tangidos pela ação legal, agirão clandestinamente. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Teremos de 
buscá-los nos esconderijos, nas emboscadas, onde 
se acoitem para atacar a democracia. 

Sr. Presidente, se podemos combater-lhes a 
aço, constatar os fatos, desfazer a propaganda pela 
palavra e pela imprensa, não podemos impedir a 
divulgação das idéias, porque, como disse Guerra 
Junqueiro: "Não se encarcera o pensamento humano, 
como com portas de ouro ao velho Vaticano". 

Envio à Mesa duas emendas como 
complemento da minha peroração. (Muito bem; muito 
bem: Palmas. O orador é cumprimentado) . 

Vêm à Mesa e são lidas as seguintes emendas: 
 

Nº 1 
 

Ao projeto nº 24, de 1947 
 
Ao artigo 2º: 
Suprima-se a referência à letra e 
No parágrafo único. – Suprimam-se as palavras 

– "cassado o registro.do partido" – "e quanto aos atos 
e decisões já existentes, da vigência desta lei". 

Sala das Sessões, em 29 de outubro de 1947. 
João Villasbôas. 

 
Nº 2 

 
Ao projeto nº 24, de 1947 

 
Ao artigo 1º: 
Suprima-se a letra e. 
Sala das Sessões, em 29 de outubro de 1947. 

– João Villasbôas. 
O SR. PRESIDENTE: – As emendas não estão 

apoiadas. 
Os Srs. Senadores que as apoiam queiram 

conservar-se sentados. (Pausa). 
Foi negado apoiamento. 
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – (pede 

verificação da votação). 
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O SR. PRESIDENTE: – Vai-se proceder à 

verificação da votação requerida pelo Senador João 
Villasbôas. 

Queiram levantar-se os senhores que negam 
apoiamento à emenda. (Pausa). 

Negaram apoiamento à emenda 37 senhores 
senadores. 

Queiram sentar-se os senhores senadores que 
negaram o apoiamento, levantando-se os que o 
concedem. (Pausa). 

Deram apoiamento à emenda, 14 senhores 
senadores. 

A emenda não obteve apoiamento. 
Os senhores que apoiam a segunda emenda 

queiram conservar-se sentados. (Pausa). 
Foi igualmente negado apoiamento. 
Tem a palavra o Senador Attilio Vivacqua, 

quarto orador inscrito. 
O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Senhor Presidente, 

a esta altura do debate não seria talvez possível trazer 
elementos novos para a discussão. A tarefa, que no 
momento, cabe aos contendores, nêste histórico dissídio 
doutrinário e constitucional, já é antes, uma reafirmação 
de princípios e convicções democráticas. 

Entretanto, o exame do assunto no curso de 
sua discussão não deixou de oferecer alguns 
aspectos que deveriam ser considerados, talvez sob 
a forma de réplica e tréplica. 

Quando, na Comissão de Justiça, presidindo-lhe 
os trabalhos, procurei seguir a orientação, não digo 
sòmente liberal, mas até regimental, de tornar o exame 
do assunto sujeito ao mais amplo e franco debate, não 
faltaram incompreensões. Felizmente, devo aqui 
assinalar que o ilustre líder da maioria, meu preclaro 
amigo Senador Ivo d’Aquino soube, em fane dessas 
incompreensões, manter-se com aquêle espírito de 
elevação e tolerância, que caracteriza suas atitudes. 

Não é de estranhar, Sr. Presidente, que em 
matéria dessa natureza, os pontos de vista sejam 
expostos em todos os detalhes; sob tôdas as faces, 
e ainda tendo em consideração as conseqüências de 
ordem política e social que a medida visada pelo 
projeto pode acarretar. 

Nêsse tormentoso e apaixonado debate, não 
podemos deixar de render homenagem a todos os 
contendores que o souberam conduzir dentro 
daquela linha elevada, que a própria na- 

 
__________________ 
(*) Não foi revisto pelo orador. 

tureza do assunto exigia, colocando-se fora do 
terreno da intransigência. Mas, devemos também 
lamentar que por vêzes tenhamos sido mal 
compreendidos, vítima de apreciações que não 
podem condizer com aquelas afirmações de 
patriotismo, de fidelidade à civilização cristã, que têm 
norteado nossa conduta. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – Muito bem. 
O SR. ATTILIO VIVACQUA: – O brilhante 

voto do relator, o ilustre Senador Waldemar Pedrosa, 
uma das expressões mais dignas e cintilantes do 
Congresso Nacional... 

O SR. WALDEMAR PEDROSA: – Agradecido 
a V. Ex.ª. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – O nobre orador 
apenas fêz justiça ao eminente colega. 

O SR. WALDEMAR PEDROSA: – Obrigado a 
V. Ex.ª. 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – ....centralizou 
sua argumentação dentro da doutrina de que os 
eleitos representam o partido, concluindo que, com o 
desaparecimento dêste, cessa, ipso facto, ipsis júris, 
o mandato. 

Nêste particular, é S. Ex.ª mais radical do 
que o nobre Senador Ivo d’Aquino, pois êste 
admite que, quando eleito por um partido, 
discordando de sua ação anti-democrática, no 
caso do § 13 do art. 141, se transfira para outra 
organização, sem ser atingido pelos efeitos da 
cassação do registro. 

Sr. Presidente, é melancólico que nesta 
fase das reconquistas democráticas, conseguidas 
através do mais tremendo conflito da História, 
ainda tenhamos de discutir a teoria da 
representação popular, que ainda se levantem 
dúvidas sôbre essas fontes da democracia e que 
a interpretação da Constituição possa conduzir a 
conclusões como estas consubstanciadas no 
projeto. 

O princípio da soberania popular, 
representa a magna proclamação da Revolução 
Francesa; o princípio da soberania integral e 
indivisível sofre, nesta hora, seu mais sombrio 
embate, ao tentar-se converter os partidos em 
órgãos dessa soberania – porque outra não é a 
decorrência do projeto. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – Muito bem, V. 
Ex.ª tem tôda a razão. 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Sr. Presidente, 
todos compreendemos a função da organização partidária 
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como um meio de instrumentalização da opinião 
pública e, mesmo do processo eleitoral. 

Não combatemos os dispositivos constitucionais 
que estipulam normas atinentes aos partidos. 

Entendemos, porém, que essas normas não 
têm aquêle sentido de disposição – digamos assim 
polar da Constituição, mas, ao contrário, são tidas 
como norma secundária e que as disposições 
fundamentais são aquelas que se referem à 
organização do regime democrático e ao princípio da 
soberania emanada do povo. 

No preâmbulo da nossa Constituição 
formulamos a declaração de que, como 
representantes do povo brasileiro nos reunimos, sob 
a proteção de Deus, em Assembléia Constituinte, 
para organizar um regime democrático. 

Essa declaração, quanto ao seu conteúdo 
político, encerra e antecipa o artigo 1º da nossa Lei 
Magna. 

“Os Estados Unidos do Brasil mantêm, sob o 
regime representativo, a Federação e a República. 

Todo poder emana do povo e em seu nome 
será exercido”. 

Sr. Presidente, estamos em face de preceitos ou 
disposições chamadas por um grande constitucionalista 
alemão, Carlos Schmidt, de decisões fundamentais do 
povo. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – Que antecedem 
à própria Constituição. 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Que antecedem, 
como diz V. Ex.ª à própria Constituição; que constituem 
expressão do desígnio supremo da nação, que ficam 
acima dos próprios textos constitucionais. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – Muito bem. 
O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Senhor 

Presidente, quando vigorava a Constituição de 
Weimar, depois destruída pelo nazismo, aquêle 
comentador, referindo-se a preceitos idênticos aos 
do preâmbulo de. nossa Lei Magna, dizia, em texto 
traduzido pelo Sr. Francisco Campos. 

“No caso da Constituição de Weimar, são 
decisões fundamentais: a decisão pela democracia que 
o povo alemão tomou por sentir-se consciente da sua 
existência política, ela encontra a sua expresão no 
preâmbulo (“ao povo alemão se dá esta Constituição”) e 
 

no artigo 1º, parte 2º “O Poder emana do povo”; em 
seguida, a decisão pela República contra a 
Monarquia, artigo 1º, parte 1: “A Alemanha é uma 
República”, depois a decisão de manter os Países ou 
Estados; e também a estrutura federativa da 
Alemanha. (artigo 2º); a decisão pela forma 
representativa e parlamentar da legislação e do 
Govêrno; finalmente, a decisão relativa aos direitos 
individuais e à decisão dos poderes”. 

Então, acrescenta Carlos Schimidt sôbre cujo 
pensamento liberal se projetou a sombra do partido 
nazista: 

“As determinações, acima referidas, da 
Constituição de Weimar, não são leis 
constitucionais ...Elas não são, igualmente, leis de 
enquadramento ou leis fundamentais. Por êste 
motivo, porém, não deixam de ser dignas de 
consideração. São mais do que leis e normas; são 
decisões políticas concretas, em que se traduz a 
forma de existência política do povo alemão e os 
pressupostos fundamentais para tôdas as demais 
normas, mesmo para as leis constitucionais. Tudo o 
que existe, em matéria de legalidade e 
normatividade, no “Reich” alemão, só vale com 
fundamento e no quadro daquelas decisões. Elas 
constituem a substância ou a essência da 
Constituição”. 

Sr. Presidente, estamos em face dessas 
determinações da vontade popular, que constituem 
a substância ou essência da Constituição de 1946, 
e que não poderiam ser atingidos nem por uma 
reforma constitucional. É à luz dessa disposição 
que devemos examinar a Lei Magna na parte 
referente aos partidos políticos. Dentro do 
pensamento essencial e central do sistema 
republicano representativo e federativo, é que 
devemos interpretar as demais normas da 
Constituição. Não podemos inverter a ordem da 
argumentação, partindo do acessório para o 
principal, tomando por substância ou essência o 
que é simples instrumento ou meio da execução do 
pricípio constitucional dos partidos. A composição 
dos Poderes Legislativo e Executivo, federais, 
estaduais e municipais, é feita por sufrágio direto 
universal e voto secreto, com a exceção da eleição do 
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presidente da República, no caso do § 2º do art. 79, 
que é eleito pelo Congresso Nacional, e da 
nomeação de prefeitos pelos governadores, nos 
casos do art. 28 da Constituição. Todos êsses 
órgãos, desde o município, são expressões da 
vontade popular e, porque o Poder Judiciário se 
constitui mediante órgãos surgidos dessa vontade, 
êle também emana do povo. 

Quanto ao sistema bi-cameral, nada mais 
preciso acrescentar a tudo quanto se disse sôbre a 
teoria da representação, no sentido de que o 
deputado e o senador, embora eleitos por 
circunscrições eleitorais, representam o povo 
brasileiro, dentro daquela concepção, já tão bem 
expressa por outros oradores e, ainda há pouco, pelo 
Senador Hamilton Nogueira, com apôio no notável 
parecer, aqui lido, do professor Sobral Pinto. 

Portanto, o ponto de partida para o exame da 
questão não pode ser o da parte final do art. 134. 
Quando se declara, nesse dispositivo, que é 
assegurada a representação proporcional dos 
partidos nacionais, não se lhes está emprestando 
uma representação da soberania popular. A 
representação proporcional surgiu como um 
instrumento ou um artifício legal para permitir a 
representação das minorias. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – Muito bem. 
O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Ela é, 

sobretudo, para este fim. É uma garantia das 
diversas expressões de correntes de opinião. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Vossa 
Excelência permite um aparte? (Assentimento do 
orador) – O sistema da representação proporcional 
vingou por oposição ao sistema majoritário. Porque, 
pelo sistema majoritário, ocorria a seguinte 
hipótese: no Parlamento, a maioria era composta da 
metade mais um dos eleitos, e a minoria de metade 
menos um. A minoria não tinha representação de 
espécie alguma. Êsse processo eleitoral era de uma 
injustiça evidente, porque negava a parcela 
ponderável da opinião pública sua existência dentro 
do corpo legislativo – a sua vida política, portanto. 
O sistema de representação proporcional evitou 
essa injustiça, dando a cada parcela, quando 
ponderável, o direito de participar do corpo 
legislativo. 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – O aparte do 
eminente professor Senador Aloysio de Carvalho... 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Obrigado 
a V. Ex.ª. 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – ...vem 
justamente esclarecer o histórico ou a origem da 
instituição da representação proporcional, que é, 
precisamente, a de corrigir as injustiças e evitar a 
preponderância do elemento majoritário, em suma, 
de salvaguardar os direitos da minoria. 

De sorte que o que a Constituição pretendeu, 
nêsse dispositivo, foi sòmente estabelecer normas 
garantidoras do regime pluri-partidário, por ela 
instituído como fundamental, no § 13 do art. 141. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Muito 
bem. 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – É, apenas, uma 
questão de processo, de assegurar, no seio do poder 
legislativo, a expressão dos diversos matizes da 
opinião pública representados pelos diferentes partidos. 

Mas, concluir-se daí que as fontes da 
soberania se deslocaram para o recesso dos 
partidos é chegar-se a uma inversão dos princípios 
fundamentais da democracia, através de processos 
hermenêuticos e – data venia dos seus ilustrados e 
dignos autores – que não se compadece com o 
nosso instintivo sentimento democrático. Nem isto se 
explica, também ante o nosso incipiente regime 
partidário que, agora, está sendo submetido às suas 
primeiras e duras provas, no instante mesmo em que 
assistimos, em todo o País, a um choque de 
competições, nas eleições municipais e nas 
estaduais, girando em tôrno não de programas, mas  
de pessoas e de situações governamentais. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – V. Ex.ª está 
demonstrando brilhantemente a inconveniência do 
projeto. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Vossa 
Excelência está argumentando brilhantemente. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – A contradição 
do projeto é manifesta, porque vejo que êle não 
regula a situação de senadores ou deputados que, 
eleitos por um partido, passaram para outro, nem, 
tão pouco, a dos que, eleitos por partidos que 
deixaram de ter existência; como não regula a 
situação dos órgãos executivos, que também 
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são órgãos políticos, eleitos pelos partidos que 
tiveram as suas legendas cassadas em virtude do 
cancelamento do registro. Portanto, o projeto é 
cauista; tem endereço certo e fim visado. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Vossa 
Ex.ª me permite um aparte? (Assentimento do 
orador) – Acrescentaria às ponderações do honrado 
Senador Arthur Santos, a seguinte observação: se o 
sistema proporcional, tal como existe no Brasil, 
impusesse o princípio da representação estritamente 
partidária, como as sobras eleitorais seriam 
atribuídas ao partido majoritário? Deveríamos levar 
o sistema da proporcionalidade até as suas últimas 
conseqüências, não atribuindo as sobras eleitorais 
aos partidos que tiveram mais votos, aos partidos 
majoritários. Estes partidos têm, no Parlamento, 
candidatos eleitos com votos dos próprios partidos e 
com os de outros partidos. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – Esqueceu ainda 
a situação dos senadores que não são eleitos por 
legenda e são abrangidos pelo projeto. 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Todos êsses 
subsídios vêm demonstrar que o projeto, por 
qualquer prisma que seja encarado, não resiste aos 
embates da consciência jurídica e democrática de 
nossos dias. 

O meu dileto amigo, Prof. Augusto Meira, a 
quem voto merecida admiração, acaba de aludir em 
seu discurso, à invocação, que fiz na Comissão de 
Constituição e Justiça, do elemento histórico do 
artigo 141, § 13. 

Procurou S. Ex.ª demonstrar que êsse 
subsídio não tem qualquer valia. 

A sub-comissão, no parecer que foi aprovado 
pela Grande Comissão Constitucional, presidida pelo 
eminente Presidente desta Casa, Senador Nereu 
Ramos, assim concluiu: 

Em primeiro lugar, devemos assinalar que êle 
tem uma grande importância. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Em 
qualquer terreno da atividade do espírito. 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Tem-na no 
exame da coerência de atitudes dos que firmaram a 
Constituição de 1946. 

A emenda Barreto Pinto, que compreendia, no seu 
conteúdo, a matéria do projeto Ivo d’Aquino, foi recusa- 
 

da, no seio da Comissão Constitucional, com o 
seguinte fundamento, emitido pelo ilustre relator, o 
eminente jurista, Benedito Costa Netto, que então, 
estava também investido das funções de sub-líder e, 
posteriormente, de líder do partido majoritário: 

“Cessa, automàticamente, o mandato do 
deputado ou senador eleito por partido que tiver seu 
registro cancelado pelo Tribunal Superior da Justiça 
Eleitoral, por motivo de percepção de ajuda 
financeira do exterior, ou pelo exercício de atividade 
política, orientada de país ou partido estrangeiro e, 
nociva aos interêsses nacionais e aos princípios 
democráticos. 

“Rejeita-se a emenda, porque, se o 
representante contribui, com atos próprios, a perda 
do mandato tem outro fundamento (artigo 153, § 1º, 
nº II); se não contribui, não há razão que o perca”. 

O art. 153, § 1º, nº II, a que alude o parecer, 
refere-se ao caso de suspensão de direito político 
“por condenação criminal enquanto durarem os seus 
efeitos”. 

Nêste ponto, houve, portanto, um 
esclarecimento completo para o constituinte, em 
tôrno de dispositivo da maior relevância e que não 
passou despercebido. 

O que o parecer sustentou foi, precisamente, a 
doutrina, a que, há pouco, se referia o preclaro 
Senador João Villasbôas de que a pena, a sanção 
aplicada à entidade, à pessoa jurídica – que é o 
partido – não podia incidir sôbre os seus membros, 
deputados ou senadores, porque isso, além de 
contrariar a teoria penal da nossa própria 
Constituição – como a teoria universal – contrariaria 
também o princípio de proibição da condenação sem 
audiência e sem defesa, o de que a pena não pode 
passar de pessoa do deliqüente. Confina ainda com 
a norma vigente do instituto de pessoas jurídicas, 
porque a existência desta é distinta da de seus 
membros. 

No mundo moderno, apenas conhecemos uma 
subversão dêsse princípio e, que foi a que se criou 
para a apuração das tremendas responsabilidades 
daquêles que cometerem crimes contra a 
humanidade. 

É a responsabilidade do partido  
nazista com a incidência, desta, sobre 
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seus membros graduados. Esta é uma exceção por 
essa imperiosidade histórica. 

Sr. Presidente, é certo que o projeto,  
desde logo, feriu a sensibilidade dos juristas e dos 
homens liberais. Mas, a análise fria e serena dessa 
medida, o torna cada vez mais chocante com o 
nosso espírito, justificadamente temeroso  
da gravidade de suas conseqüências, no imprevisto 
das paixões partidárias, ao lado da funesta 
impressão de abdicação, por nós próprios  
de prerrogativas vitais para a existência do  
regime. É preciso considerar que o princípio 
aplicado no projeto, não abrange, apenas, o caso 
objetivado imediatamente, o de colocar o partido 
totalitário. 

Pode atingir tôdas as organizações civis 
culturais, assim como aquêles partidos em cuja 
atuação se verificar qualquer infringência dos 
preceitos garantidores dos direitos fundamentais do 
homem. 

Sr. Presidente, desde a primeira hora do 
debate, no pretório, sôbre a aplicação do art. 141, § 
13, surgiram no fundo da minha consciência 
jurídica, dúvidas muito sérias, sôbre se antes 
mesmo de definirmos o conceito do que seja direito 
fundamental do homem – que apenas se encontra 
delineado nas instruções do Tribunal Eleitoral, em 
face da Constituição de 1937 quando a própria 
Organização das Nações Unidas ainda não o 
formulou – sôbre se já era possível aplicar sanções 
baseadas naquêle dispositivo. 

Estamos, porém, diante de uma decisão  
e aqui não cabe discuti-la, muito embora possamos 
fazé-lo dentro do direito que, nos assiste  
de examinar o julgado, não só sob aspecto  
jurídico, senão, também e sobretudo, sob o alcance 
político. 

Mas, Sr. Presidente, se o cancelamento do 
registro do partido teve por motivos a transgressão, 
por êste, dos Direitos Fundamentais do Homem, 
não incorre o projeto nessa mesma gravíssima 
censura, quando faz incidir sôbre os membros da 
entidade partidária, sem audiência ou defesa, uma 
condenação irremediável como esta em que são 
despojados de seus mandatos? 

Não estaremos, Sr. Presidente, quando 
imprimimos à lei efeito retroativo,  
também infringindo êsses direitos fun- 
 

 

damentais, princípios brasileiros, assegurados em 
nossa Constituição? 

Sr. Presidente, em seus numerosos pontos já 
foi abordada esta matéria. E não estou trazendo, 
senão, talvez, alguns subsídios sugeridos pelas 
discussões brilhantes e eruditas que aqui se 
travaram: nalguns casos, replicando àqueles 
colegas, que tão bondosamente me distinguiram 
com referências à minha opinião sôbre o assunto, 
mas a discussão ainda suscita novas 
considerações. 

O exercício da soberania também se 
caracteriza pela responsabilidade dos seus titulares. 
Quando se pretende investir o partido de atributos 
de representação, chegamos à irresponsabilidade 
desta representação, porque nem a Constituição, 
nem as leis, punem os maus conselhos, as más 
advertências, as atitudes inconvenientes aos 
intrêsses públicos dos partidos. 

Eis outro aspecto que, na sua aparência de 
minúcia, assume relevância para mostrar como o 
projeto, em quaisquer das faces em que é 
analisado, sempre oferece motivos de objeção, que 
tão fortemente impressionam, o nosso espírito. 

Sr. Presidente, a esta altura do estudo e 
prática da representação popular, não, encontramos 
na doutrina, tão antiga, tão densa, hão abundante, 
tratadistas que apoiam o ponto de vista sustentado 
pelos ilustres autores do projeto e pelos dignos 
opositores. Não encontramos, igualmente, um 
precedente, em legislação, que, condigna da 
democracia, o ampare. Aquêle citado e invocado 
pelo ilustre Senador Augusto Meira, o da legislação 
da Tchecoslováquia, mencionado no prestígio do 
Tribunal superior Eleitoral – permita-me S.Ex.ª, que 
o diga – é uma legislação que constitui um primor 
das liberdades humanas. 

Essa legislação, de 1933, quando já o País 
sofria as influências do crepusculo da democracia 
na Europa dizia o seguinte: (Lê). 

Se a atuação de um partido político ameaçar, 
com cunho de gravidade, a independência, a 
unidade constitucional, a integridade, a forma 
democrática republicana ou a segurança da 
República da Tchecoslováquia, o govêrno poderá 
suspender a atividade de tal partido ou dissolvê-lo". 

Basta ter em vista, Sr. Presidente,  
que os partidos estavam nas mãos 
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do próprio govêrno, que os podia suspender ou 
dissolver. Então, como consequência da dissolução 
do partido, perdiam o mandato os membros dos 
corpos legislativos, eleitos como candidatos dessa 
organização, sempre que "pelo menos seis meses 
antes do dia da dissolução não tivessem deixado de 
pertencer ao partido". 

Esta legislação – que, como disse, é um 
primor da compressão, em que o Poder Executivo 
decidia dos destinos da representação popular – 
ainda previa uma situação em que se não verificada 
a própria incidência da responsabilidade do partido 
sôbre os seus membros, a do desligamento dos 
filiados nos seis meses anteriores à suspensão ou 
dissolução. 

Esta legislação, Sr. Presidente, não pode ser 
tornada por modêlo para a democracia moderna. 
Basta apenas o seu art. 1º, em que esta medida fica 
ao arbitrio do govêrno, para que não possamos 
invocá-la como precedente. 

Compreendemos muito bem, nêste momento, 
Sr. Presidente, as nossas responsabilidades. Nem 
mesmo poderiamos ser increpados de estar fazendo 
demagogia. 

Não pertencemos aos beneficiários dos 
destroços da tempestade, referidos pelo Senador 
José Americo no seu magistral discurso. Aquêles 
que combatem o projeto nº 24 poderiam fazer, mais 
do que outros, pregão de intrepidez, nesse 
ambiente de confusão e exploração criada em tôrno 
do problema dos mandatos dos representantes 
comunistas. Enfrentam a interpretação oficial da 
Constituição, a intolerância inevitável de um número 
de apaixonados, para os quais o anticomunismo 
tudo justifica, e ainda a incompreenção dos que 
supõem não estar a nossa lei básica aparelhada 
para preservar, por outra forma, a democracia. 

Todavia, a opinião pública precisa ficar  
bem esclarecida. A nossa Constituição oferece  
os meios e os instrumentos para a completa 
execução do § 13 do seu art. 141: primeiro,  
pela instituição de penalidades em lei, as quais  
se acham previstas no projeto da chamada  
Lei de Segurança, para os membros dêsse partido  
que, depois de dissolvido, continuem a atuar  
no sentido da proibição constitucional. E diante das 
outras razões que se invocam, como o rompimento 
das nossas relações com as Repúblicas Soviéticas, 
se os elementos comunistas infrin- 
 

giram os seus deveres de patriotas, aqui também 
já foi apontado o remédio, que nos oferece a 
Constituição, no art. 48, § 2º. 

Portanto, Sr. Presidente, existem meios 
constitucionais eficazes. Não aceitamos os que 
conduzem, ao nosso entender, à violação da 
Constituição. Tôda a tremenda luta mundial foi 
travada para restabelecimento das Constituições 
escritas e dos regimes democráticos. Nêste 
momento, a nossa grande luta é para manter 
essas instituições, como garantia das liberdades 
públicas e da civilização jurídica em que se baseia 
a evolução da nacionalidade brasileira. 

O SR. AUGUSTO MEIRA: – V. Ex.ª, tem o 
espírito extremamente lúcido e tão penetrante... 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Muito 
obrigado a V. Ex.ª. 

O SR. AUGUSTO MEIRA: – ...que o 
compararei, mesmo, à luz. 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Bondade de 
V. Ex.ª. 

O SR. AUGUSTO MEIRA: – Por isso 
mesmo, os argumentos do nobre orador 
atravessam os vidros sem os partir. 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – A luz ilumina 
e, neste caso, não vem do meu modesto, espírito, 
mas da esclarecida consciência jurídica e 
democrática do povo brasileiro. – e por que não 
dizer? – do mundo moderno. 

Sr. Presidente, os equívocos em tôrno da 
matéria estão sendo provocados e organizados 
em todos os setores, inclusive no militar. 

Os que não perdem a serenidade e são 
capazes de distinguir no côro desordenado de 
imprecações injustas as vozes do bom senso e da 
defesa da ordem constitucional, não confundirão 
nessa atitude com uma solidariedade impossível 
entre os que querem a democracia e os que a 
estrangulam nos regimes totalitários. 

O que nós desejamos, é consolidar uma 
tradição constitucional, de que implantamos os 
alicerces monumentais em 1948, e preservar as 
instituições parlamentares, que são a base da 
democracia. Em meio às contradições da hora 
presente estamos certos de que encontraremos, na 
consciência serena das nossas Fôrças Armadas, a 
legítima compreensão da posição tomada  
pelos opositores ao projeto nº 24. Não lhes  
faltará essa compreensão que assenta na sua 
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cultura política, no seu patriotismo, nas suas 
convicções republicanas. E foi por isto mesmo 
que a Constituição de 1946, no seu art. 177, ao 
lado da missão permanente que incumbe às 
Forças Armadas de defender a Pátria, colocou o 
dever de garantirem os poderes constitucionais e 
o cumprimento da Constituição. 

Quando, Sr. Presidente, comemoramos o 
primeiro aniversário da proclamação da Carta 
Magna, tive ocasião de me referir à 
responsabilidade do Brasil, como uma das 
grandes Nações democráticas modernas, na 
salvaguarda da Constituição, pelo que ela encerra 
de liberdades públicas e de instituições, 
democráticas. 

Ao mesmo tempo, sob a invocação dessa 
responsabilidade, recordava um pensamento de 
Massarik: 

"A humanidade, através do seu vale  
de sombras e de lágrimas caminhou da idade  
da pedra para a idade atômica, mas, em 
semanas, poderá mergulhar de novo na idade da 
pedra". 

E concluamos: "Sômente o espírito jurídico 
poderá evitar a catástrofe." 

Que êsse espírito jurídico, dentro do 
sentimento cristão e democrático, possa sempre 
guiar, o Brasil e seus homens públicos. (Muito 
bem. Muito bem. Palmas). 

O SR. PRESIDENTE: – Faltam apenas 3 
minutos para esgotar o prazo regimental da 
Sessão. 

Está ainda inscrito o Senador Aloysio de 
Carvalho. 

O SR. IVO D'AQUINO (pela ordem): – Sr. 
Presidente, faltando apenas 3 minutos para o 
encerramento regimental da sessão e a fim de 
evitar interrupção ao nobre orador inscrito, 
requeiro a V. Ex.ª, consulte a Casa sôbre se 
acede na prorrogação da sessão por uma hora. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO (pela 
ordem): – Sr. Presidente, estando quase 
esgotada a hora regimental dos trabalhos, pediria 
a V. Ex.ª me conservasse a palavra para discutir 
o projeto na ordem do dia da sessão seguinte. 

O SR. PRESIDENTE: – O Sr. Senador Ivo 
d'Aquino acaba de requerer a prorrogação da 
sessão, assim, sou obrigado a submeter o pedido 
de S. Ex.ª à consideração do plenário. 

Os Senhores que concordam com  
a prorrogação dos trabalhos por uma  
hora, proposta pelo Senador Ivo 
 

d'Aquino, queiram ficar sentados. (Pausa). 
Esta aprovada. 
Tem a palavra o Senador Aloysio de 

Carvalho, quinto orador inscrito. 
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO (*): – Sr. 

Presidente, parece que o destino ou a má sorte 
conspiram contra mim, levando-me, a falar sempre 
nos últimos instantes da sessão, provocando 
evidente constrangimento aos meus nobres pares. 
(Não apoiados gerais). 

O SR. PINTO ALEIXO: – Dedicamos a maior 
atenção às palavras de V. Excelência. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 
Obrigado a VV. Ex.ªs. 

...e, ainda, criando no meu querido amigo, 
Senador Ivo d'Aquino, o incômodo de gestos liberais 
e generosos. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Não é liberalidade; 
é justiça a V. Ex.ª. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Muito 
obrigado, a V. Ex.ª. 

O Regimento, efetivamente, me permite, 
usando e abusando da prorrogação da sessão, 
tecer considerações em tôrno do momentoso 
assunto em debate. 

Membro da Comissão de Justiça, tendo 
assinado o parecer do relator, Senador Ferreira de 
Souza, com declaração de voto anexa estaria 
dispensado de falar no, plenário, se realmente, a 
hipótese da cassação dos mandatos dos 
representantes comunistas não fosse tão complexa, 
ao ponto de termos ouvido, na última discussão em 
plenário, novas considerações e advertências dos 
seus defensores, principalmente dos honrados 
Senadores Waldemar Pedrosa, relator vencido 
naquela Comissão, Ivo d'Aquino, líder da maioria no 
Senado, e, segundo S. Ex.ª recordava na discussão 
inicial da matéria, com grande enváidecimento – 
primeiro signatário do projeto, que passaria, para 
todos os efeitos, a ser o projeto Ivo d'Aquino. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Não me referi a 
êsse envaidecimento. Disse que pelo fato de ter 
sido eu o primeiro signatário, houve, por bem a 
imprensa de apelidar o projeto com o meu nome. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – Uma fatalidade 
histórica... (Risos). 

O SR. IVO D'AQUINO: – Pelo mesmo  
motivo, todos os signatários ficariam  
envaidecidos. Trata-se de mera ques- 
 
__________________ 
(*) Não foi revisto pelo orador. 
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tão de ordem na assinatura porque acredito que 
qualquer dos meus companheiros não hesitaria em 
subscrever o projeto em primeiro lugar. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 
Fatalidade histórica, Sr. Presidente, que não foi 
procurada nem desejada, pelo nobre Senador Ivo 
d'Aquino, mas, realmente, uma fatalidade, que 
acompanha todos os primeiros signatários de 
projetos semelhantes. 

Nem isso é novidade, no Brasil. Não quero 
associar o caso de S. Ex.ª à lembrança do Senador 
Adolfo Gordo, que também emprestou seu nome a 
uma das leis mais inconstitucionais e opressivas da 
liberdade pública já votada no País. 

O honrado Senador Ivo d'Aquino, no discurso 
proferido ao tempo da primeira discussão, parece 
ter encontrato, afinal, depois de tantos equívocos, 
inadvertências e hesitações, um ponto central para 
seu pensamento, favorável ao projeto. E digo – 
tantos equívocos e hesitações – porque se 
compararmos as orações dos dois bravos 
defensores do projeto no plenário, veremos que o 
mesmo projeto é dado, ora, como lei interpretativa, 
ora, como lei simplesmente formal, ora como lei 
desnecessária em todos os seus dispositivos, 
menos o da letra e que o nobre Senador Waldemar 
Pedrosa classificou como o ponto nuclear. 

O SR. IVO D'AQUINO: – V. Ex.ª permite um 
aparte? 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Com 
todo o prazer. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Nunca declarei que 
se tratasse,de lei interpretativa... 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – De 
acôrdo. Mas, é uma lei complementar? – Não. E' 
uma lei formal? – Não. 

SR. IVO D'AQUINO: – ...porém 
complementar da Constituição. Em boa doutrina, 
não deve haver lei interpretativa da Constituição, no 
sentido técnico da palavra. E' a opinião de diversos 
autores. Aproveito o ensinamento. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Não e lei 
interpretativa, no sentido técnico da expressão, o 
que faz supor possa ser interpretativa na acepção 
vulgar ou comum. 

Parece-me que foi considerarada lei formal 
pelo ilustre Senador Waldemar Pedrosa,  
cuja presença, me dá a grande satisfação de  
ver contestada minha afirmativa, em bem da 
verdade. 

Sr. Presidente, o nobre Senador Ivo d'Aquino 
fundamentou sua argumentação no, artigo 134, da 
Constituição de 1946; onde se declara que o 
sufrágio é universal e direito, o voto é secreto e fica 
assegurada a representação proporcional dos 
partidos políticos nacionais, na forma que a lei 
estabelecer. 

Não vou, naturalmente, tentar nêste momento 
a exegese completa e, muito menos – perfeita 
dêsse dispositivo constitucional. Mas devemos 
fazer-lhe a interpretação desde seu primeiro 
mandamento até ao último. O primeiro, que o 
sufrágio é universal e direito; o último, que os 
partidos nacionais têm assegurada, na forma da lei, 
sua representação proporcional. 

Que poderíamos entender, então, como 
mandamento constitucional, nêste passo; o sufrágio 
é universal? 

Quer dizer que, presumidamente, todos os 
habitantes nacionais de um pais têm o direito de 
voto, sob as restrições e as condições que a própria 
Constituição estabelecer. E' êsse o conceito de 
sufrágio universal. 

Estamos, portanto, diante de um imperativo 
constitucional, em virtude do qual todos no Brasil 
votam, assim preenchem as condições para 
cooparticiparem do corpo eleitoral. 

Que é sufrágio direito? 
Nada mais, nada menos do que a 

representação popular, na sua melhor, mais viva e 
mais completa, expressão. Isto significa que a 
soberania, exercitada pelos corpos legislativos, vem 
das fontes primárias, das fontes originárias, das 
fontes mais puras, independente de quaisquer 
intermediários, independente de quaisquer órgãos 
que sejam seleção do eleitorado, para a escolha 
dessa, representação suprema. Vamos dizer que 
ela vem diretamente do povo para o Parlamento. 

Essa representação, dentro dos moldes do 
regime representativo, como é o nosso, para que 
seja a súmula de tôdas as opiniões, de tôdas as 
tendências, é proporcional aos partidos nacionais. 

Não quero entrar na apreciação  
da organização, da existência, da expressão  
dos partidos, enfim, o que sela partido. O Professor 
Sampaio Dória, na entrevista a que o Senador  
Ivo d'Aquino se referiu, teve oportunidades  
de sustentar a tese, que não é desapoiada pelos 
tratadistas, de que, afinal, não há diferença 
substancial entre povo e partido, porque partido 
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nada mais é que o povo organizado, nada mais 
é de que uma convergência de opiniões, de 
interêsse e aspirações individuais para processo 
eleitoral e a ação política. 

Então, diz o eminente professor, cuja 
autoridade eu não iria negar, como ninguém 
nega: 

"O partido político é, pois, povo. 
Não há antagonismo, na realidade, entre 

partidos e povo. O povo (diz S. Exª., concluindo) 
é a soma dos partidos e mais o eleitorado 
disperso". 

Como que há a idéia de que, para essa 
soma, que o partido é, entram parcelas 
heterogêneas; a julgar pelo pensamento de que 
o povo é partido e mais o eleitorado disperso. 

Ou bem, não, compreendo o pensamento 
do professor Sampaio Dória, ou S. Ex.ª aqui 
reafirmou e confirmou o que está 
ínofismàvelmente em tôdas as suas lições de 
Direito Constitucional, inclusive no seu brilhante 
Curso de Direito Constitucional, isto é, que o 
deputado, afinal, é o representante do povo, da 
soberania popular, eleito pelos partidos, que 
registram seus candidatos para o processo 
eleitoral. Por que povo é a soma dos partidos e 
mais o eleitorado disperso. 

O SR. IVO D'AQUINO: – V. Ex.ª permito 
um aparte? 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Pois 
não. 

O SR. IVO D'AQUINO: – O que o senhor 
Sampaio Dória afirmou, e todos afirmam, é a 
ficção de ordem jurídica e política da 
representação por partido. Quer dizer, quando 
nos referimos a povo como representado, é 
usando de uma ficção política e jurídica, pois o 
que os representantes exprimem, realmente, é o 
eleitorado qualificado. O próprio ilustre Senador 
Sr. Ferreira de Souza, quando fala em mandatos 
civis e mandatos políticos, diz o seguinte, no seu 
brilhante parecer: "Enquanto naquêle – quer 
dizer, no mandato civil – o mandante é uma 
pessoa física ou jurídica, perfeitamente 
conhecida, fala no último, quer dizer, no 
mandato político, – uma pessoa mandante, não 
tendo sentido jurídico as invocações a povo, 
eleitorado, nação, etc." 

O. SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 
Vossa Ex.ª está de acôrdo comigo! 

Apenas, o que o Senador Ferreira  
de Souza ai firma é que não há pos- 
 

sibilidade de darmos ao mandato político a 
expressão de mandato civil. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – Muito bem. 
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 

Nada mais do que isso. 
O SR. IVO D'AQUINO: – S. Ex.ª afima a 

ficção jurídica que estou afirmando. 
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 

Ficção ou realidade pouco importa. O que S. 
Ex.ª afirma é que o mandato jurídico não é 
mandato político. 

O SR. IVO D'AQUINO: – E' claro. E' 
mandato civil. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – E se 
não é mandato político, chegamos, então, à 
representação política no seu verdadeiro 
sentido, aquilo que V. Ex.ª considera ficção, mas 
que podemos considerar realidade. 

O SR. JOSÉ AMERICO: – O que importa 
é a conclusão do- parecer, afirmando que. a 
representação é do povo. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Não 
há antagonismo entre o que afirmo e a 
conclusão do parecer. O senhor Senador, Ivo 
d'Aquino insiste na tese da ficção. Tôda 
representação política é uma ficção, e, 
justamente, o regime representativo reside na 
ficção da representação, mas representação da 
soberania nacional e não do partido político. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Por isso 
sustento argumento que não se pode refutar. No 
preâmbulo da Constituição não há um só artigo, 
entre  os citados, que determine os casos em 
que os deputados e senadores são 
representantes do povo. Temos que atender, 
sempre, à ficção de ordem jurídica e política. 
Realmente, são eleitos por partidos ou, melhor 
ainda, são eleitos elo eleitorado qualificado. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Mas 
esse eleitorado qualificado não é ao partido que 
representa, porque compreende também o 
eleitorado disperso, Eis o eleitorado partidário de 
uma democracia representativa! Mesmo em 
democracia partidária, como a inglêsa e a 
americana, o eleitorado disperso, a que se 
refere o professor Sampaio 

Dória, é que decide nas eleições. 
SR. IVO D'AQUINO: – Não decide 

absolutamente. 
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Não 

vou repetir, neste ponto, o que afirmei no voto 
da Comissão de Constituíção e Justiça. 
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O Sr. Arthur Santos – Voto, aliás 
brilhantissímo. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Obrigado 
a V. Ex.ª. 

Citei, naquele voto, longa passagem de um 
livro sôbre o regime constitucional inglês, do. 
professor Ivor Jennings, em que se declara que os 
partidos na Inglaterra refletem, em princípio, 
ínterêsses econômicos, mais do que qualquer outro; 
entretanto, na hora de manifestação das urnas, esse 
interêsse econômico não impede que interêsses de 
tôda sorte conduzam o eleitorado flutuante a decidir 
das eleições. Em trinta milhões de eleitores, cinco 
milhões, calculadamente, são de eleitores em 
nenhum partido; esses cinco milhões – ou mesmo 
três milhões – decidem; soberanamente, das 
eleições, 

O SR. IVO D'AQUINO: – V. Ex.ª me permite 
um aparte? (assentimento do orador) – Mas isto não 
acontece no Brasil. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – No Brasil é que 
aconteceu: Quase `todos os senadores que 
compõem esta Casa foram classificados pelo voto do 
eleitorado flutuante. 

O. SR ALOYSIO, DE CARVALHO: – No 
Brasil acontece mais até do que Ia Inglaterra, e na 
América do Norte. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Não; absolutamente. 
O SR. ARTHUR SANTOS: – Como não? 
Absolutamente, sim. 
O SR.IVO D'AQUINO: – Pelo voto do mesmo 

partido. 
O SR. ARTHUR SANTOS: – O voto do eleitor 

flutuante e que decide, do pleito. Dai V. Ex.ª ver, 
dentro do mesmo partido, senadores eleitos com 
maior votação que outros. 

O; SR. IVO D'AQUINO – Isso só aconteceu, 
excepcionalmente, com alguns nomes, no Distrito 
Federa. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Em todo 
o Brasil. 

O SR. IVO D'AQUINIO: – Em todo o Brasil 
não. E é., fácil reconhecer. 

Apresente-se alguém fora do partido, então 
organize um partido especialmente para isso. 

O SR: ALOYSIO- DE CARVALHO: – O 
eleitorado flutuante, aqui como em tôda a parte, é 
quem decide das eleições. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Não. E o partido. 
O SR. ARTHUR SANTOS: – Com o voto 

secreto? 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – 
Principalmente, agora com o voto secreto. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 
Principalmente com o voto secreto. 

Mas não é êsse, Sr. Presidente, o ponto 
sôbre que devemos alongar o debate. 

Continuando na apreciação do artigo 134, 
vemos que êle, por final, assegura aos partidos 
nacionais a representação proporcional. Houve 
certo empenho em se afirmar que êsse princípio 
'de representação proporcional dá ao corpo 
legislativo nacional aspecto, de uma composição 
de partidos, de uma representação estritamente 
partidária. Embora o assunto já tenha sido 
largamente debatido quero ainda, sôbre êle deixar 
alguma palavra, para que não persista êsse 
equívoco no Senado Federal Brasileiro. 

A, representação, proporcional dá, nem tira, 
á democracia o seu carjáter de partidário. A 
democracia, é representativa, tanto com o sistema 
proporcional, como sem êle. Antes de 1933, 
quando, para ventura nosso e consolidação dos 
princípios da democracia representativa, 
inauguramos o sistema majoritário de eleição e 
entretanto, a nossa democracia era representativa. 
Democracia representativa é aquela que não é a 
direita, aquela dos ateniense – bela democracia, 
impossível de ser realizada, hoje nos  
nossos tempos, senão em países pequenos  
como a Suíça, onde ainda existe em alguns 
cantões, como uma flor de estufa, em contraste 
com a plena democracia, representativa, que é a 
nossa. 

Essa democracia representativa existe tanto 
com os princípios que os Constituintes de 1891 
increveram na nossa primeira Constituição 
Repúlicana – de que é assegurada a 
representação das maiorias – como em face das 
Constituições de 34 e 46, ao afirmarem que é 
assegurado o principio da representação 
proporcional. 

Esse principio não é mais do que um 
processo de aperfeiçoamento da democracia 
representativa. A democracia pelo sistema 
majoritário não poderá nunca atingir á perfeição de 
uma democracia pelo sistema proporcional. 

Em aparte ao brilhante discurso que  
ainda nesta sessão proferiu o Senador  
Attilio Vivacqua, tive oportunidade de salientar  
o seguinte: pelo processo majoritário, a  
maioria dos votantes, mais um, domina uma es- 
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sembléia, sem que a maioria dos votantes, menos 
um, possa ter qualquer representação nesta mesma 
assembléia. Ao passo que a representação pelo 
sistema proporcional dá, a qualquer parcela 
ponderável de opinião, bastando que ela possa se 
expressar em números eleitorais, a sua participação 
nos Parlamentos, de acôrdo, exatamente, com a sua 
fôrça numérica eleitoral. 

E que democracia partidária, Sr. Presidente, 
estrita, rigorosamente partidária, como querem os 
defensores do projeto, é esta nossa, em que – 
insistindo, ainda, num aparte ao Senador Attilio 
Vivacqua – apanhamos as sobras eleitorais e as 
atribuimos ao partido majoritário, realizando no Brasil 
um progresso que não é o da representação 
proporcional pura, senão o de uma representação 
proporcional mista? Que 'representante de partidos 
são êstes, que vêm para o Parlamento, eleitos pela 
votação que o seu partido lhes garantiu e, 
igualmente eleitos, por votação de todos os demais 
partidos, inclusive o Comunista? 

O IVO D'AQUINO: – V. Ex.ª dá licença para 
um aparte? 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Com 
prazer. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Mas em todos os 
sistemas que V. Ex.ª puder arquitetar ou imaginar, 
tem de haver, sempre, uma solução aritmética para o 
caso. Mesmo no sistema proporcional. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Mas há 
processos que não deixam as sobras enormes que o 
nosso apresenta. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Mesmo no sistema 
proporcional ou em outros sistemas diferentes, tem 
de haver, sempre, uma divisão de primeiro turno e, 
depois, do segundo turno, visto como é êste o único 
meio para se poder completar o número de 
representantes. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – Mas então não é 
o eleitor partidário que elege. 

O SR. IVO D'AQUINO: – E'. Tanto assim, que 
no cômputo, para se chegar a essa conclusão, toma-
se o voto dos partidos. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Para  
se computar o voto dos par- 
 

tidos são diversos os meios, depois do processo 
inicial. Podemos apanhar simplesmente as sobras, 
como no sistema brasileiro, é atribuí-las ao partido 
majoritário; podemos procurar qual a maior sobra de 
determinada circunscrição e aplicá-la, então, a êsse 
partido que tem a maior sobra. Mas, nêstes casos, já 
não se trata de votação partidária. 

Tôdas essas nuances do sistema proporcional, 
pois, conduzem o homem à luta pela perfeição, 
vamos dizer, pelo rigor matemático do sistema 
proporcional. Mas tudo isso está a revelar que o 
sistema proporcional é um simples processo eleitoral 
para composição das Câmaras Legislativas. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Permita, V. Ex.ª, que 
conclua minha observação. (Assentimento do 
orador). V. Ex.ª, deve recordar que a Lei Eleitoral fala 
em quociente eleitoral e em quociente partidário... 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – E' claro. 
O SR. IVO D'AQUINO: – V. Ex.ª, veja como se 

consegue... 
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – O nobre 

aparteante deve concordar comigo que, quando um 
candidato, incluido na chapa de determinado partido, 
obtem quociente eleitoral, está eleito independente 
da votação do seu partido. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Perdão! Não é bem 
assim. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Quer 
dizer! Êle se elegeu, pessoalmente. 

O SR. IVO D'AQUINO: – V. Ex.ª está 
equivocado. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 
Absolutamente. O candidato está eleito, 
independente do quociente partidário de sua 
agremiação. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Não. Pela nossa lei, 
em vigor, é preciso que o partido atinja o quociente 
eleitoral... 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Sim. 
O SR. IVO D'AQUINO: – ...para ter, pelo 

menos, um representante. Agora, se o candidato 
obtiver votação independente da do partido, estará 
eleito. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Estará 
eleito independente do quociente partidário. 
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O SR. IVO D'AQUINO: – Absolutamente. O 
partido é que lhe atribui essa votação, porque a 
votação nominal, pela Lei Eleitoral, digamos assim, é 
da economia interna do partido. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Neste 
ponto V. Ex.ª, não está certo. 

O SR. IVO D'AQUINO: – E' êsse o sistema 
eleitoral. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Essa 
votação nominal representa o voto preferencial, que 
é partidário e apartidário. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Preferencial dentro 
do partido, porque está condicionado à agremiação 
partidária. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – E' 
preferencial, dentro e fora do partido. E' preferencial, 
dentro do partido, e preferencial extra-partido, para 
aquêles que não votam com partido algum. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Se o candidato A 
pertence a determinado partido, o eleitor vai às 
urnas, leva sua cédula, sem a legenda do partido e 
escreve o nome do candidato que lhe apraz. Qual a 
consequência? Êsse voto é dado para o candidato 
ou para o partido? 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Está 
claro que é para o partido, mas evidencia a 
preferência por um candidato. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Isso prova que a 
orientação é sempre partidária. – Isso indica que o 
eleitor votou no candidato de sua legenda. O voto 
preferencial prevalece, com ou sem legenda. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Não é 
voto preferencial. E' que, virtualmente, todos têm que 
votar num partido e, se tentarem eximir-se disso, que 
acontecerá? Mesmo que escrevam só o nome de um 
candidato, o voto será computado à legenda dêsse 
candidato. 

O SR. IVO D'AQUINO: – E é voto para o 
candidato, mas preferencial para o partido a que 
pertence o candidato. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Como, se 
não há legenda do partido? 

O SR. IVO D'AQUINO: – O interêsse de 
legenda, segundo o espírito da lei, é que o eleitor 
não tenha liberdade de votar senão dentro de um 
partido. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – O  
eleitor só vota dentro de um 
 

partido, mas coloca, classifica, elege, dentro do 
partido, aquêle que lhe merece melhor ou maior 
confiança. 

O SR. IVO D'AQUINO: – O princípio é de 
ordem eleitoral e não individual. O voto não se governa 
pela vontade da parte. De modo que, pela nossa lei, o 
eleitor não tem liberdade de votar pora do partido. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Não tem 
liberdade de votar fora do partido porque nossa 
organização eleitoral só permite a votação nos 
candidatos registrados por um partido. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Por partido registrado. 
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – E só 

permite isso para evitar dispersão de votos. O voto é 
obrigatório. Mas se a lei diz que êsse voto obrigatório 
só pode ser em candidato registrado por partido, por 
que o faz? 

Porque o partido representa parcela de 
opinião. 

O SR: IVO D'AQUINO: – Porque o nosso 
sistema é partidário. Isso decorre da lei. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 
Absolutamente. Não encontro em nenhum tratadista 
de Direito Político a afirmativa de que o eleitor vota em 
candidato registrado por partido porque a nossa 
representação seja partidária. Êle vota em candidato 
registrado por partido porque o voto, é mais do que 
um dever, é uma função pública como qualquer outra, 
tanto que aplicamos pena a quem não a exerce. 

E, como função, é possível condicionar, 
restringir, estabelecer modos e maneiras de seu 
exercício. Então, o modo é êste: só se vota. em 
candidato registrado por partido. 

Para que? Para evitar a dispersão de votos, 
porque o interêsse é que, dentro de um Corpo 
Legislativo, estejam representadas as tendências 
organizadas a que se refere o Professor Sampaio 
Dória e não tendências isoladas, dispersas, sem 
objetivo certo, tendências que, por sua mesma 
natureza, não poderão, dentro de um corpo 
legislativo, tornar-se vitoriosas. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Em conclusão, é um 
sistema partidário. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Mas 
usado para efeito de eleição; não como princípio 
substancial de representação. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – O exercício do 
voto não depende de filiação partidária. 
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O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Não 
depende de filiação partidária – é fora de dúvida. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Na lei eleitoral, – é 
princípio. Estamos discutindo a Constituição e V. 
Ex.ª citou até agora só um artigo de Constituição, V. 
Ex.ª terá de citar também... 

O SR. ARTHUR SANTOS: – Isto é ironia. A 
democracia brasileira... 

O SR. IVO D'AQUINO:– ...o § 13 do art. 141, 
que baseia o regime democrático na pluralidade dos 
partidos. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Uma 
democracia só pode existir com pluralidade de 
partidos, do contrário não seria mais democracia e 
muito menos representativa. 

O SR. IVO D'AQUINO: – O artigo que manda 
organizar as Casas do Congresso funda-se na 
pluralidade dos partidos, na representação 
proporcional dos partidos. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – E' 
dispositivo referente aos partidos que participam da 
Câmara. Aliás, êsse é dispositivo regimental. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Está na Constituição. 
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – VV. 

Ex.ªs. estão vendo... 
O SR. ETELVINO LINS: – O nobre Senador 

Ivo d'Aquino, com a sua habilidade de sempre, está 
procurando desviar a atenção de V. Ex.ª de 
considerações outras, não menos incisivas, por certo, 
sôbre a inconstitucionalidade do projeto: (Riso). 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Obrigado 
pela advertência de Vossa Excelência; mas creio que 
não houve tal intenção da parte do nobre Senador. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Não tive qualquer 
intenção maliciosa. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Houve, 
apenas, fragilidade de argumentos favoráveis ao 
projeto. O nobre Senador Ivo d'Aquino, nesta altura 
dos nossos debates, apela para um dispositivo de 
ordem regimental, inserto na Constituição, como 
melhor garantia da representação proporcional dos 
partidos nas Comissões Legislativas. 

O SR. IVO D'AQUINO: – O dispositivo não é 
regimental, é constitucional. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Estou 
impedido de chamar êsse dispositivo de regimental, 
quando é apenas de natureza regimental? 

O SR. ARTHUR SANTOS: – V. Ex.ª diz muito 
bem. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Impedido não está, 
mas não está dentro da lei. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – O dispositivo não 
é constitucional, é de ordem regimental. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – O 
dispositivo é tipicamente de natureza regimental. 

O SR. IVO D'AQUINO: – V. Ex.ª não tem 
razão, a natureza do dispositivo é constitucional. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Embora 
esteja Incluído na Constituição é regimental. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – É uma 
verdadeira excrecência. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Mas não pertence à 
Constituição? 

O SR. ARTHUR SANTOS: – Não me faça  
V. Ex.ª essa injúria. Nem esteja com apartes  
dessa natureza que não são dignos da inteligência 
de V. Ex.ª. Repito, há muitos dispositivos da 
Constituição, que não é de ordem conste matéria 
constitucional. Êsse é um dos seus exemplos. O 
dispositivo é tipicamente regimental, do Senado e 
da Câmara. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Mas está contido na 
Constituição. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Está 
contido na Constituição, mas não é dispositivo 
constitucional. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – V. Ex.ª diz muito 
bem. Há muita matéria, na Constituição, que não é 
de ordem constitucional. 

O SR. IVO D'AQUINO: – V. Ex.ª, então devia 
sustentar que, técnicamente, não é princípio da 
Constituição. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Não. O 
princípio constitucional é o da representação 
proporcional dos partidos no corpo legislativo. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – Essa é a 
verdade, que ninguém pode contestar. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Êsse 
princípio constitucional existente, – o Regimento 
poderia ou não levá-lo até a conseqüência  
da representação proporcional dos partidos nas 
comissões. E se o levasse até essa conseqüência, 
não estaria fazendo mais do que desdobrar na  
sua prática, o princípio constitucional da 
representação proporcional. Para evitar, exatamente, 
que se pudesse considerar um desenvolvimento 
exagerado do dispositivo constitucional, a própria 
Carta Magna estabeleceu a representação propor- 
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cional nas Comissões, sem que isso deixe de ser 
dispositivo de ordem regimental. 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Significa 
apenas que os partidos têm direito a representação 
proporcional. Com isso, não se chega à soberania 
representada pelos partidos. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Agora, 
Sr. Presidente, que observamos, no Brasil, neste 
momento? Um empenho de revestirmos a nossa 
democracia de caráter nitidamente partidário, 
exclusivamente partidário, que, aliás a democracia 
não tem, nos países melhor organizados em partidos 
que o Brasil, como na própria França, onde a 
multiplicidade dos partidos é o característico 
essencial da vida política, e os princípios de 1879, 
atualizou-os. 

O SR. ATILLIO VIVACQUA: – A observação 
de V. Ex.ª é realmente impressionante. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Obrigado 
pelo aparte com que me honra o nobre Senador. Vou 
mostrar aos honrados Senadores como a 
Constituição francesa, voltando às idéias e aos 
princípios de 1879, atualizou-os em relação às 
exigências da democracia social, da democracia 
econômica de hoje; mas conservando o princípio da 
vida política, que é o princípio da representação 
popular. 

"A soberania nacional pertence ao povo 
francês. Nenhuma seção do povo digamos, nenhum 
partido – nenhuma secção do povo e nenhum 
indivíduo podem atribuir-se o respectivo exercício", 
(artigo 3º). 

Soberania, ainda sob o princípio da sua 
indivisibilidade. 

A seguir: 
"O povo a exerce, em matéria constitucional, 

pelo voto de seus representantes e pelo referendum. 
Sob tôdas as outras formas". 

Quer dizer, afora o voto dos seus 
representantes e afora o referendum, sob tôdas as 
outras formas, êle, o povo, "a exerce pelos seus 
deputados à Assembléia Nacional, eleitos por 
sufrágio universal, igual, direto e secreto". 

E mais, no art. 4: (lê): 
"São eleitores, nas condições determinadas 

pela lei, todos os nacionais e súditos franceses 
maiores..." etc. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – 
Conservando a mesma pureza do espírito de 79 a 
93. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Aqui está 
o povo, na sua expressão de soberania. 

O princípio, sob que regemos a nossa vida 
política, é o principio da representação popular. 

Olhemos para o mundo conturbado de hoje, 
remontemos, mesmo, às Constituições que vieram 
posteriormente ao cataclismo de 918. O que 
surpreendemos, nessas constituições, não é mais do 
que aquilo que poderiamos chamar, não sem exagero, 
de uma volta ou uma recordação da democracia 
direta, que ficou para trás no curso dos séculos. 

O referendum, que a Constituição francêsa 
adota, não é mais do que uma transação ou uma 
concessão à democracia direta; não é mais da 
democracia direta; o chamamento do povo na sua 
totalidade, para pronunciar-se sôbre a Constituição 
que os seus representantes votaram. 

Êsse referendum, o plesbiscito, o veto popular, 
são processos de que a democracia representativa 
se serve, mesmo hoje, para conciliar-se com a 
democracia direta, concedendo, portanto, ao povo 
direito, que é seu, de representar-se nos corpos 
legislativos como, até, nos órgãos executivos. 

O Professor Sampaio Doria, a cuja opinião me 
amparo, porque, na primeira discussão, o honrado 
Senador Ivo d'Aquino teve oportunidade de ler 
entrevista de S. S.. escreve, a êsse respeito o 
seguinte: (lê). 

"Daí a representação política. Mas 
representação restrita. Não, querer o representante 
contra o povo, nem mesmo pelo povo. Mas querer 
com o povo, ou como o povo. Para atalhar abusos 
dos representantes contra os interêsses dos 
representados, a experiência tem sugerido dois 
grupos de providências: o primeiro, a separação a 
limitação, a temporariedade e a responsabilidade dos 
poderes, de que diremos adiante". 

Temporariedade, que interessa a nós 
legisladores. É o princípio da brevidade do mandato, 
como princípio indispensável à democracia 
representativa, para que o representante do povo 
possa sempre prestar contas da sua ação ao povo 
que o elegeu. 

A seguir, diz o Professor Sampaio Dória: (lê) 
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"O segundo, é a coexistência, com o 
representativo". 

Quer dizer, a coexistência com o govêrno 
representativo, 

"de certos institutos do gvêrno direto de que 
os mais importantes são os seguintes". 

E passa a examiná-los: o referendo popular; o 
veto popular; a iniciativa popular; as consultas 
populares; o plebiscito; a opção local; a dispensa ou 
cassação popular. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – O professor 
Sampaio Dória, em seu livro "Curso de Direito 
Constitucional", sustenta, justamente, que é na 
temporaridade do mandato, de período cada vez 
mais curto, que reside a única maneira, o único 
processo do representante prestar contas aos seus 
eleitores e receber a sanção, que será a cassação 
do mandato com a eleição de outro. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – A não 
reeleição do parlamentar, deputado ou senador, é a 
sanção do eleitor em relação à sua ação no 
Parlamento. 

OS SRS. ARTHUR SANTOS E HAMILTON 
NOGUEIRA: – Muito bem. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – A 
sanção, numa democracia estritamente partidária, 
seria a cassação do mandato, não simplesmente 
pelo cancelamento do registro do partido, mas tôda a 
vez que o partido manifestasse ao seu representante 
– para usarmos da terminologia dos senadores Ivo 
d'Aquino e Waldemar Pedrosa – ter êle perdido a 
sua confiança. 

Entretanto, na democracia brasileira dos 
nossos dias, o que assistimos é o deputado sair do 
seu partido e entrar noutro, atitude que o professor 
Sampaio Dória censura, quando considera que, não 
havendo motivo ideológico para se afastar o 
deputado ou senador, do seu partido, não deveria êle 
deixá-lo. Entretanto, isto se faz impunemente. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Entretanto, já que V. 
Ex.ª está falando na entrevista do professor Sampaio 
Dória... 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Foi V. 
Ex.ª quem a trouxe. 

O SR. IVO D'AQUINO: – ...que tanto trabalho 
está dando a V. Ex.ª... 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 
Absolutamente, não dá nenhum. 

O SR. IVO D'AQUINO: – ...quero recordar o 
que se segue. O ilustre professor é autor de uma lei 
que, aliás, depois foi revogada pelo Congresso, em 
que se instituía a votação por legenda e não por lista 
de eleitores registrados. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Apenas 
instituiu um dos modos de representação 
proporcional. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Vê Vossa Excelência 
que, do projeto Sampaio Dória, se infere a sua 
opinião de que o nosso sistema é partidário. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Então, 
por que não aprovamos o projeto Sampaio Dória? 

O SR. IVO D'AQUINO: – Vou explicar. 
Porque, embora pela opinião de. grande parte dos 
representantes, se tirasse a conclusão de que o 
professor Sampaio Dória tinha tôda razão, dentro do 
nosso sistema, o que muitos ponderaram é que todo 
o eleitorado ainda não estava preparado para 
realizar o objetivo da lei Sampaio Dória, que, a meu 
ver, é magnífica e interpreta perfeitamente o nosso 
sistema eleitoral. A opinião dominante repito, foi a de 
que o nosso eleitorado não estava preparado para 
realizar o objetivo da lei. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – E apesar 
do nosso eleitorado não estar preparado para a 
solução Sampaio Dória, V. Ex.ª defende um projeto 
pelo qual tal solução é adotada! 

O SR. IVO D'AQUINO: – Acho 
doutrinàriamente perfeito o projeto Sampaio Dória. As 
restrições que houve foram as que declarei a V. Ex.ª. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Então, o 
que competia a Vossa Excelência era, 
doutrinàriamente, sustentar, aqui, o princípio do 
mandato imperativo. 

O SR. IVO D'AQUINO: – O professor Sampaio 
Dória nunca falou em mandato imperativo. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – O 
mandato que V. Ex.ª quer – e, nêste ponto eu ainda 
conversarei com o meu prezado amigo, Senador 
Waldemar Pedrosa – não é mais do que o mandato 
imperativo. Porque, em matéria de mandatos 
políticos, temos o representativo e o imperativo. Se 
sairmos do representativo, estamos no imperativo. 
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O SR. IVO D'AQUINO: – Nem Vossa Excelência, 
nem nós, sustentamos, aqui, o mandato imperativo! 

Conhecemos Direito Público e sabemos o que é 
mandato imperativo e mandato representativo. Só há um 
partido, no Brasil, que adota o mandato imperativo. É o 
Partido Comunista, que exige dos seus representantes a 
renúncia em branco, quando assumem cargos políticos. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Bem o 
sei. O fato é público. A meu ver, isso nada significa 
para o nosso debate. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Significa, porque V. Ex.ª 
afirmou que chegamos a conclusão do mandato 
imperativo – o de Caillet, como o chamavam os franceses. 
Êsse mandato está afastado dos sistemas constitucionais 
modernos, de modo que ninguém, de boa fé, poderia 
sustentar a existência do mandato imperativo. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 
Agradam-me, sobremodo, as declarações que V. 
Ex.ª acaba de fazer. Elas devem tranquilizar a 
minoria do Senado, às vésperas, como estamos, de 
votar uma lei eleitoral difinitiva. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – Vou opôr a 
interpretação do Professor Sampaio Dória à que fez 
o Sr. Senador Ivo d'Aquino. 

Êle diz, no seu artigo, intitulado "Elegibilidade 
sob registro", que a Constituição "assegura a 
elegibilidade de todo cidadão, nas condições 
especificadas nos artigos 139 e 140, e, entre estas, 
não figura a condição de registro por partido. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 
Perfeitamente. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – Aqui está, portanto, o 
Professor Sampaio Dória – data venia – contraditando a 
dedução que o Senador Ivo d'Aquino tirou da sua opinião. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Não fiz dedução 
alguma. Li pura, simples e ligeiramente, a entrevista 
do professor Sampaio Dória. Nem a comentei. VV. 
EEx.ª é que estão comentando. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – V. Ex.ª a interpretou 
mal. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Estou vendo que a 
entrevista não sabe a V. Excelência. Mas a culpa 
não é minha. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – V. Ex.ª é que 
está interpretando mal, é que está dando uma versão 
errada da opinião do Professor Sampaio Dória. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Ao 
contrário, a nós, opositores do projeto, a entrevista 
nos sabe muito bem. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Neste caso, dou 
parabens a V. Ex.ª 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – V. Ex.ª 
não leu a entrevista na sua totalidade. Vou lê-Ia. 

O SR. IVO D'AQUINO:  Já a li. 
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – V. Ex.ª 

não leu. E, se leu, tresleu. 
Vou ler esta passagem: 
"A lei, como a temos, ainda em estado 

embrionário, a lei de organização dos partidos 
silenciou a respeito desta facilidade ou leviandade 
imperdoável". 

Quer dizer – a mudança de partido. 
O SR. IVO D'AQUINO: – De um partido para 

outro. 
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – O Sr. 

Sampaio Dória chamou a isto de facilidade ou 
leviandade imperdoável. De modo que, no nosso 
sistema atual, passar de um partido para outro não é 
senão facilidade ou Ieviandade. 

O SR. IVO D'AQUINO: – A expressão é do Sr. 
Sampaio Dória: não é minha. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Estou 
lendo o trecho que sabe bem a nós outros. 

"E' preciso que o futuro estatuto dos partidos 
preveja a hipótese da abjuração por interêsse, da 
dissidência à orientação legítima de seu partido, da 
deserção por indisciplina, da traição, em suma. Até 
lá, porém, as sanções são apenas morais. O público 
sensato repele os infiéis". 

O SR. IVO D'AQUINO: – Mas V. Ex.ª vê que 
o professor Sampaio Dória está dentro do  
sistema de organização dos partidos na 
democracia. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Mas 
ninguém está negando isto. 

O SR IVO D'AQUINO: – V. Ex.ª está negando. 
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 

Dissemos que o Sr. Sampaio Dória  
desautoriza qualquer providência ou medida,  
mesmo de ordem legislativa, que não esteja dentro 
do sistema de mandato representativo, que é o 
nosso. 
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Espero, Sr. Presidente, com esta citação 
encerrar as minhas divagações, em tôrno da 
entrevista do eminente Sr. Sampaio Dória. 

Volto, agora, ao ponto em que havia ficado 
quando S. Ex.ª se referiu à tendência da democracia 
representativa moderna, de se aproximar ou conciliar 
com a democracia direta, aproveitando, desta, vários 
institutos e medidas, entre as quais a cassação 
popular. 

Diz, então, S. Ex.ª: 
"Especialmente, a dispensa dos deputados 

pela cassação popular é incompatível com a 
representação das minorias, por isso que a maioria, 
para ficar só na arena do poder, iria afastando, pela 
cassação, os que lhe promovessem oposição, ou lhe 
fizessem sombra". 

Está claro que aceito o conceito do professor 
Sampaio Dória, sem lhe perfilhar o prognóstico 
sombrio, sem ao menos procurar aplicar êsse 
prognóstico aos dias de hoje. 

Agora, Sr. Presidente, passemos ao discurso 
do nobre Senador Waldemar Pedrosa. 

Nele encontro a afirmativa de que a atribuição, 
que lhe fizemos, de defensor do mandato imperativo, 
foi quase um crime de nossa parte, porque seria 
admitirmos que S. Ex.ª aceitasse um absurdo. 

Está dito, no seu discurso: 
"Essa, resulta a irrogação que me fizeram, do 

preconício do mandato imperativo. 
Se não fôra a paixão que se apoderou dos 

meus ilustres opositores, eu lhes levaria à conta de 
uma injúria intelectual a assacadilha a mim feita, de 
me atribuírem, tal excesso de partidarismo, a ponto 
de perfilhar semelhante absurdo". 

Seria o caso de remetermos S. Ex.ª aos 
tratadistas constitucionais, que, ainda mesmo hoje, 
procuram sustentar o mandato imperativo. Assim, 
não seria conosco, a contenda, senão com êsses 
tratadistas que são mais do versar de S. Ex.ª, tanto 
que o seu discurso está recheiado de citações, duas 
das quais, pelo menos, vamos examinar. 

Cita o honrado relator, vencido na Comissão 
de Constituição e Justiça, um longo trecho  
de Burdeau, no "Cours de Droit Constitutionnal" ex- 
 

traído da página 84, da 4ª edição, 1946. 
"Burdeau, no seu recente "Cours de Droit 

Constitutionnal", de 1946, pág. 84, analisando o 
papel do povo no govêrno representativo moderno, 
doutrina que, conquanto a teoria construída pela 
Constituinte não tenha sido expressamente 
abandonada – como provam, por exemplo, a 
proibição do mandato imperativo e da destituição 
em branco – a prática política moderna tende a dar 
ao corpo de eleitores uma influência determinante 
nas decisões das assembléias representativas. O 
sentido da operação eleitoral modificou-se de tal 
modo que seria falso afirmar que os eleitores se 
limitam a escolher um candidato que êles 
incumbem de representá-los. Os eleitores votam 
menos em um homem do que em um partido ou um 
programa, isto é, em uma política. É que existe na 
Nação, anteriormente a tôda expressão pela 
Assembléia representativa, uma vontade política de 
um conteúdo positivo, determinado, relativamente 
ao sentido que deve orientar a conduta, do  
govêrno. 

Resulta daí que as atitudes das assembléias 
devem ser conformes às tendências..." 

Reparem bem: 
"...as tendências políticas que refletem as 

eleições. O corpo dos representantes perde, pois, a 
sua independência, não para cumprir decisões, já 
tomadas... 

O SR. WALDEMAR PEDROSA: – V. Ex.ª 
permite um aparte? 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Pois 
não. 

O SR. WALDEMAR PEDROSA: – É aí nêsse 
ponto que se nega a qualidade do mandato 
representativo. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Então, 
qual seria o mandato? 

O SR. WALDEMAR PEDROSA: – 
Representativo não. Não há mandato imperativo. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 
Imperativo ou representativo? 

O SR. WALDEMAR PEDROSA: – A adesão 
do eleitorado a um programa de partido definido. 
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O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Há 
mandato representativo, é claro. 

O SR. WALDEMAR PEDROSA: – 
Represantativo, mas é êsse. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – O eleito 
não é representante do partido na assembléia; êle 
apenas representa o programa de um partido. 
Porque, se fôsse representante do partido, para êste 
lhe cassar o mandato, estariamos no mandato 
imperativo. 

O SR. WALDEMAR PEDROSA: – É êsse; êle 
representa um partido com programa definido. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Agora, 
permita-me V. Ex.ª acabar a leitura da citação: 

"O corpo dos representantes perde, pois, a 
sua Independência, não para cumprir decisões, já 
tomadas pelos eleitores... 

O SR WALDEMAR PEDROSA: – 
Perfeitamente; muito bem. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – ...mas 
porque os votos dêsses. já indicam a orientação 
geral". 

O SR. WALDEMAR PEDROSA: – A 
orientação geral do partido. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Agora, 
acrescenta V. Ex.ª (não sei se há aqui, um êrro 
tipográfico), como se fôsse conclusão de Burdeau. 

O SR. WALDEMAR PEDROSA: – Tudo isso é 
Burdeau. Aliás, a transcrição dessas outras. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Ainda 
não li a conclusão. 

O SR. WALDEMAR PEDROSA: – ...foi para 
contrapôr afirmativas do nobre Senador Arthur 
Santos. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – A 
conclusão, que ainda não li, não a encontrei em 
Burdeau. A conclusão é a seguinte: 

"...mas porque os votos dêsses já indicam a 
orientação geral, que os representantes devem 
adotar, de acôrdo com os pontos essenciais do 
programa do partido a que estão filiados". 

Srs. Senadores, Burdeau escreve,  
agora, para o mundo inteiro, inclusive para nós. Tal 
como acontecera com Montesquieu, quando 
escreveu sôbre o govêrno representativo com  
vista no sistema inglês, Burdeau escreve, 
 

para todos nós, com vista na realidade política da 
França, quiçá da Inglaterra, país próximo da França. 

A realidade política, lá, qual é? Regime 
parlamentar. Não há, portanto, como confrontarmos 
com o regime presidencial. Nesse regime 
parlamentar, os partidos têm um programa que não 
é, simplesmente, de ação legislativa ou legisferente, 
mas um programa de govêrno. 

O SR. WALDEMAR PEDROSA: – De govêrno, 
exatamente. Por isso, está, na transcrição. Levar as 
idéias do partido para um programa de govêrno. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Para o 
govêrno. 

O SR. WALDEMAR PEDROSA: – Para 
execução do govêrno. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Então, 
que se dá? Quando os franceses e os ingleses 
votam, dentro do regime parlamentar, votam nos 
candidatos, votam nos partidos, mas, em última 
análise, votam contra o govêrno, ou a favor do 
govêrno. Votam, para manter a política do govêrno 
ou para mudar essa política, e realizar nova política. 
E' a expressão insofismável da derrota de Churchill e 
da vitória de Att?, depois da guerra. 

O SR WALDEMAR PEDROSA: – Perfeitamente. 
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Tôda 

eleição na Inglaterra, obedece a êsse pensamento 
do eleitor: examina os programas dos partidos, e, 
como êsses programas podem ser ideológicos – e 
dentro da democracia só há uma ideologia, que é a 
própria democracia – como êsses programas podem 
ser ideológicos, mas têm como seu conteúdo positivo 
uma ação de govêrno, os eleitores, então, votam no 
partido que querem alçar ao govêrno, ou no partido 
que querem conservar no govêrno. Por isso, as 
palavras de Burdeau: "...mas porque os votos dêsses 
já indicam a orientação geral". Agora, que os 

"representantes devem adotar de acôrdo com 
os pontos essenciais do programa do partido a que 
estão filiados". 

permita-me o nobre Senador, Senhor 
Waldemar Pedrosa dizer que não encontro essa 
conclusão em Burdeau. 

O SR. WALDEMAR PEDROSA: – É possível. 
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 

Entretanto, encontro, a seguir, esta 
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passagem: "longe de aceitarem com impaciência 
esta sujeição, os representantes a reforçam, 
apelando para a vontade do corpo eleitoral e vindo 
prestar contas aos seus eleitores do exercício do seu 
mandato. 

O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os 
tímpanos): – Atenção! Está quase esgotada a hora 
da sessão. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Peço a V. 
Ex.ª que me conserve a palavra, para continuar na 
sessão seguinte. 

O SR. IVO D'AQUINO (pela ordem): Sr. 
Presidente, solicito a V. Ex.a consulte o Senado 
sôbre se concede prorrogação, dos nossos trabalhos 
por mais uma hora. 

O SR. PRESIDENTE: – O Sr. Senador Ivo 
d'Aquino pede prorrogação da sessão por mais uma 
hora. Os Srs. Senadores que aprovam êsse 
requerimento, queiram conservar-se sentados. 
(Pausa). 

Está aprovado. 
Continua com a palavra o Sr. Senador Aloysio 

de Carvalho. 
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Sr. 

Presidente, não tenho palavras para agradecer a 
magnanimidade do honrado lider da maioria. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Não é 
magnanimidade, é prazer em ouvir V. Ex.ª. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Estou 
perto de encerrar as minhas considerações... 

O SR. IVO D'AQUINO: – Que são ouvidas 
com a maior atenção por todos nós. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 
Prosseguindo, Sr. Presidente, na minha 
esplanação, vemos que Burdeau, depois de 
acentuar essa evolução por que vem passando a 
democracia representativa na França, país 
pluripartidiário, afirma que tal evolução encontra no 
sentimento democrático o seu fator essencial, e tem 
sido vigor-o-samente apoiada pela prática do 
regime parlamentar. 

O SR. WALDEMAR PEDROSA: – Extamente. 
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 

Entretanto, no regime presidencial a realidade é 
diferente desta. É como, de uma feita, escrevia o 
Sr. Gilberto Amado: a tendência de todos os 
partidos ou de tôda gente para se agrupar em 
tôrno do chefe da tribu. 

Depois, Sr. Presidente, o honrado Senador 
Waldemar Pedrosa, citando um constitucionalista 
americano, que não é dos mais modernos, afirma 
que o desenvolvimento do Direito americano se tem 
realizado através de três processos; da emenda 
constituconal, o da interpretação dos textos 
constitucionais e o da construção constitucional. 

Lamento que o pequeno espaço de tempo que 
mediou entre a primeira e a segunda discussões não 
me tivesse permitido ir à fonte originária, mas 
parece-me que o pensamento dêsse autor não foi 
interpretado com fidelidade, data venia, pelo Senador 
Waldemar Pedrosa. 

São três os processos de desenvolvimento do 
Direito Constitucional americano: a emenda, processo 
do qual fugimos nesta oportunidade; a interpretação, 
que é oferecida pela jurisprudência e pelos doutos; e a 
construção. O texto não nos diz que espécie de 
construção, se legislativa ou simplesmente doutrinária. 
Admitindo que seja uma construção legislativa, será 
que no pensamento de Campbell Black, citado pelo 
Senador Pedrosa, estivesse a idéia de como 
pudessemos construir? Que é construção, senão, o 
ato de sôbre uma base, levantar um edifício, uma 
idéia, erguer um princípio substancial a idéia de como 
pudessemos construir? Senão aproveitar a base e 
realizar, sôbre. essa base, o corolário natura dos 
próprios fundamentos?. Então, que construção seria 
essa, que íamos fazer no Brasil, destruindo nos 
alicerces, a própria Constituição? 

O SR. WALDEMAR PEDROSA: – No conceito 
de V. Ex.a. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – No meu 
conceito, como, talvez, no subconsciente de V. Ex.ª. 
Porque esta construção, não aceito, nem na lição 
dos doutrinadores e constitucionalistas americanos; 
porque não aceito, senão aquilo que esteja 
ínsofismàvelmente de acôrdo com os princípios 
nucleares da Constituição. E o que estamos aqui 
fazendo, por lei interpretativa ou lei formal, é, 
apenas, tirando da Constituição corolários e 
conseqüências que o seu texto não permite. 

O SR. ETELVINO LINS: – Aliás, como lei 
interpretativa não se pode admitir o projeto; seria um 
absurdo jurídico. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 
Nêsse caráter já foi rejeitado pelo Senador 
Ivo d'Aquino; e fica como lei 
  



– 680 – 
 
formal, segundo o pensamento do honrado Senador 
Waldemar Pedrosa. 

Entretanto, como lei formal, seria talvez 
desnecessária, porque o preceito de ordem formal é 
que a decisão judiciária e o ato da autoridade devem 
ser comunicados às assembléias a que os 
representantes pertençam. 

Ora, uma decisão judiciária transitada em 
julgado independe de comunicação expressa para 
produzir todos os seus efeitos; e, quanto ao ato da 
autoridade, a comunicação prescinde de lei. 

Se não me engano, do cancelamento do 
registro do Partido Comunista, pelo Superior Tribunal 
Eleitoral, foi cientificado o Senado, mas não havia lei 
que determinasse tal notificação, na forma do 
projeto. 

O SR. ETELVINO LINS:–.Talvez a mais forte 
arguição de inconstitucionalidade do projeto seja a 
seguinte – estabelece a Constituição, no artigo 5º nº 
15: 

"Compete à União: legislar sôbre direito civil 
comercial, penal, processual, eleitoral, aeronáutico ,e 
do trabalho". 

Pergunto: em que ramo do direito se enquadra 
o projeto Ivo d'Aquino? 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Em 
nenhum. Aliás, o parecer do Senador Ferreira de 
Souza examina exaustivamente êsse ponto da 
competência da União para legislar sôbre direito 
eleitoral e direito parlamentar. 

O SR. ETELVINO LINS: – Poderíamos 
enquadrar o projeto no Direito Processual, mas, ai, a 
competência era de cada corpo legislativo, por constituir 
matéria regimental, segundo minha declaração de voto 
na Comissão de Constituição e Justiça. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Sim, 
matéria de Regimento, não há fugir. 

O SR. ETELVINO LINS: – Lei interpretativa da 
Constituição, só ao poder constituinte é lícito fazê-lo; 
logo o caso era de emenda constitucional. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Assim Sr. 
Presidente, nem emenda à Constituição, nem 
interpretação da Constituição, nem construção da 
Constituição, o projeto encerra. 

Representa, apenas, a iniciativa com que 
a maioria política dominante no País – e não 
vai nisso qualquer restrição de ordem pessoal 
relativamente aos componentes dessa maioria 
– busca experimentar as resistências e re- 
 

servas do pensamento democrático brasileiro... 
O SR. JOSÉ AMERICO: – Muito bem. 
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – ...e a 

fidelidade e vigilância à Constituição há pouco mais 
de um ano promulgada. 

O SR. JOSÉ AMERICO: – Apoiado. 
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Se 

assim é, Sr. Presidente, nós, que combatemos o 
projeto totalmente, pela sua inconstitucionalidade, 
pela sua injuridicidade, pela sua inconveniência 
política, revelamos que alguma coisa ainda não 
está perdida no Brasil. Embora os deputados e 
senadores representem partidos, a vontade 
soberana do povo manifesta-se dentro das duas 
Câmaras, fazendo surgir da União Democrática 
Nacional, do Partido Social Democrático, do Partido 
Republicano, do Partido Trabalhista, os elementos 
aos quais cumpre, neste momento histórico, 
mostrar que ainda há resistências na defesa dá Lei 
fundamental. Ainda há reservas de consciências 
para, acima das injunções políticas, afirmarmos que 
nenhuma ordem jurídica é possível sem a ordem 
constitucional, Imune de quaisquer violações ou 
ofensas. 

O SR. JOSÉ AMERICO: – Estamos, todos, 
cumprindo a nossa tarefa de salvação da 
democracia. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Nêste 
ponto, Sr. Presidente, encerramos nosso combate ao 
projeto. E penso poder usar aqui da palavra – 
encerramos – para, numa síntese, associar minhas 
palavras, neste crepúsculo de sessão, às palavras 
proferidas por quantos Ilustres companheiros se 
manifestaram corajosamente contra o projeto. 

Que ele continue, com o voto da maioria da 
Casa, a sua marcha vitoriosa, apesar dos embargos 
que lhe0- impusemos; que vá encontrar, na Câmara 
dos Deputados, na outra Assembléia soberana, 
representativa do povo brasileiro, as mesmas 
resistências e a mesma luta, quiçá maiores, ou 
capazes de fazê-la naufragar, para sempre. Que o 
povo brasileiro, que nos mandou para esta 
legislatura, possa amanhã, na renovação das 
eleições, tomar as nossas contas em apuração 
rigorosa, para ver, realmente, quem esteve com seu 
pensamento, quem faltou à sua vontade. 

E que êsse povo não desacredite do próprio Brasil 
e confie em que, se vitorioso o projeto, outras lutas 
saberemos enfrentar, para que êle não seja levado 
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até às últimas conseqüências, de opressão à 
liberdade dos cidadãos, constrangendo os partidos 
minoritários que viverão sob a ameaça permanente, 
da maioria política dominante, da cassação dos 
nossos mandatos. (Muito bem; muito bem. Palmas. 
O orador é cumprimentado). 

O SR. PRESIDENTE: – Continua a discussão. 
O SR. SANTOS NEVES (lê o seguinte 

discurso): – Tive a honra, Senhor Presidente, de 
figurar entre os signatários do projeto, ora em 
segunda discussão nesta Casa, de autoria do  
ilustre e digno Senador Ivo d'Aquino, que dispõe 
sôbre o contravertido assunto da extinção de 
mandatos. 

Partilho, assim, diretamente, da grave 
responsabilidade de sua apresentação e das 
imprevisíveis conseqüências, próximas ou remotas, 
de seu destino. Responsabilidades que para mim 
constitui dever que enobrece, o privilégio que 
dignifica e exalta: Conseqüências que aceitarei, 
sejam quais forem, como expiação ou mercê, 
represália ou clemência, gilváz ou laurel, decorrentes 
de uma atitude consciente e firme, de cautelosa 
vigília cívica, contra o mais solerte e cruel inimigo 
das instituições democráticas de nossa Pátria –: o 
Comunismo. 

E assim procedo, Sr. presidente, porque estou 
convencido de que chegou o momento crucial das 
definições positivas, claras e irretratáveis. Em 
questão de tamanha relevância tôda a indiferença é 
tibieza, e qualquer hesitação pode se transformar em 
complascência. 

Rendo as minhas homenagens ao elevado 
espírito de sinceridade que orienta as restrições ao 
projeto aqui levantadas, em brilhantes orações, pelos 
nobres e ilustrados adversários que ardorosamente o 
combatem, todos êles acordes, entretanto, na 
declaração formal e categórica de integral repúdio 
àquela doutrina totalitária. Mas, Senhor Presidente, 
tenho a impressão de que a humanidade se 
encontra, pela segunda vez neste século de angústia 
e tragédias, rosto a rosto com seu próprio destino. 
No mundo inteiro duas correntes filosóficas opostas 
se enfrentam, dois códigos de civilização 
profundamente diversos se contrapõem, e dois 
sistemas diferentes de govêrno se defrontam: 
Espiritualismo e Materialismo; Liberdade e 
Escravidão; Democracia e Comunismo. 

São conceitos antagônicos, idealogias 
contrárias, pensamentos radicalmente inconciláveis 
que se repelem. mutuamente, como correntes do 
mesmo polo, e não se permitem transigências 
recíprocas. Mais cedo ou mais tarde, a colizão de 
tais idéias poderá despertar a centelha fatal que 
venha reacender as labaredas de novo e tremendo 
conflito cujos clarões bem podem significar os 
últimos lampejos a iluminar uma época, antes de se 
transformarem no fogo fátuo sinistro a tremeluzir 
sôbre os escombros de uma civilização. 

É dentro dêsse pensamento e considerando a 
possibilidade eventual de tão espantoso 
acontecimento que poderá ser acoimado, hoje, de 
absurdo ou disparatado, mas só o desenvolvimento 
histórico, no porvir, logrará desmentir, que me 
coloco, no instante solene de proferir o meu voto 
definitivo sôbre tão relevante matéria. Ninguém de 
boa fé negará, contudo, a evidência dessa 
possibilidade cruel. E uma guerra assim, uma 
conflagração dêsse porte, uma hecatombe tamanha, 
não pouparia, certamente, nações que, 
desprevenidas ou descuidadas, deixassem germinar 
em seu solo a herva daninha de tão criminosas 
ideologias. 

Devemos extirpá-las, mesmo abrindo sulcos 
profundos no coração da própria terra, como se extrai 
um cancer na dolorosa mutilação de tecidos sadios. 

Ainda que tenhamos de ofertar em holocausto, 
perante o altar de uma suprema causa, que poderá 
vir a ser a de própria sobrevivência nacional, os mais 
puros anseios de nobres ideais políticos. 

O que não devemos permitir, em nome de um 
sentimentalismo racial e cândido, ou norteados por 
idealismos altissonantes mas sem pedestal, na 
evidente realidade dos fatos, é que permaneça de 
pé, no sagrado sólo da Pátria, o Cavalo de Troia de 
uma ideologia totalitária que alerta ao sinal de 
Moscou, não vacilará em acutilar pelas costas o 
Brasil para nêle instalar, no momento oportuno, a 
tragédia sem par de violenta luta fratricida, que se 
levanta para repelir as mais sagradas tradições da 
nossa constante vocação democrática, e que ousa, 
até, se rebelar contra os profundos e eternos 
sentimentos cristãos da nossa Pátria. 

Aos que duvidam da possível  
concretização dessa monstruosidade e, 
despercebidos dos perigos latentes, 
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permanecem escudados em obscuros e refutáveis 
princípios jurídicos, eu relembraria agora  
a trágica lição da França, no último conflito mundial. 
Antes e durante a guerra, tôda aquela nação era 
campo permanente de estéreis e criminosas 
competições sociais. Após a vitória da Frente 
Popular, com a organização do gabinete Léon Blum, 
as greves perturbaram o ritmo econômico do. país, e 
as sabotagens freqüentes quebravam o  
ímpeto da produção fabril, ameaçando de 
paralisação as indústrias de guerra e permitindo, 
assim, que mais tarde, o exército francês 
desfraudasse inglòriamente as esperanças do 
mundo na sorte de suas armas. Com uma  
imprensa, em grande parte, estipendiada por 
governos estrangeiros, suas classes produtoras 
cindidas pela incompreensão de uma luta sem 
quartel entre o capital e o trabalho, minados os 
espíritos pela propaganda pacifista do quinta-
colunismo traiçoeiro, estaria depois a França 
gloriosa, nos estertores de uma agonia trágica, 
prostada como prêsa fácil de inimigo implacável. E 
assim ruiu uma grande Pátria. 

Voltemos agora a nossa atenção para o 
dramático exemplo da Noruega, tão eloqüentemente 
descrito em um livro de Carl Hambro, o antigo e 
destemeroso Presidente do Parlamento. Com a 
fleugma peculiar à sua raça e a serenidade de 
historiador imparcial, relembra êle, de início, as 
principais circunstâncias que deveriam impedir uma 
expedição armada contra seu país: a Noruega 
mantinha as melhores relações diplomáticas com a 
Alemanha, lá não existiam populações sudestas, 
nada lucrara a sua pátria com os desatinos do 
Tratado de Versailles e nenhuma reivindicação 
territorial poderia ser levantada entre as duas 
nações. Todavia, antes que o General Oto Ruge, 
Comandante em Chefe do Exército Norueguês, 
pudesse esboçar sequer a mobilização de suas 
tropas, sem a menor advertência prévia e sem o 
prenúncio agressivo de um ultimatum, estava o 
invasor dentro das fronteiras do país, e sua aviação 
iniciava o bombardeio dos quartéis de Oslo, 
guarnecidos apenas pelos 400, soldados da Guarda 
Imperial que desconheciam até a verdadeira 
nacionalidade do inimigo. 

Mas, há outro episódio que retrata melhor 
ainda a extrema ferocidade dos métodos terroristas, 
que constituem, armas prediletas dos sistemas totali- 
 

tários. Verificou se mais tarde que grande número de 
soldados invasores falavam fluentemente o 
norueguês. A explicação estarrecedora, porém, só 
depois foi conhecida. Muitos anos antes, por ocasião 
da terrível fome que avassalava a Austria, centenas 
e centenas de crianças eram enviadas á Noruega; 
adotadas, vestidas e alimentadas pelas famílias 
norueguêsas que bondosamente as apelidavam de 
'Wiener-barn" (crianças vienenses). 

Agora comentava melancòlicamente o autor 
"eram as Wiener-barn que voltavam... 

E, no entanto, naquele momento trágico, 
também lá, algumas vozes se levantaram, tangidas 
por escrúpulos jurídicos e pelo respeito secular às 
normas constitucionais, na dúvida, se seria ou não 
lícita a transferência do Storting para outra 
localidade; ou se poderia o Rei responder ao 
emissário alemão que lhe propunha a rendição 
incondicional, sem antes consultar todos os 
membros do Parlamento, como mandava a 
Constituição. Enquanto isso os partidários de 
Quisling cumpriam tôdas as ordens emanadas do 
inimigo, intimidavam certas autoridades propondo-lhe 
a prisão da família real, e guiavam os invassores 
pelas estradas e caminhos da região, de mãos dadas 
com os elementos em buscados da quinta coluna. 

Êsses os métodos que empregavam os 
nazistas no seu furor cesânico de conquista. E para 
vencê-lo foi preciso armar as democracias do 
argumento irretorquível da força. Quantas vidas 
preciosas, no entanto, se teriam poupado, se os 
"homens do destino" se tivessem antecipado ao 
tempo, previsto os acontecimentos e adotado 
medidas acauteladoras de segurança coletiva. Tais 
os processos, ou muito piores até, que utilizará o 
imperialismo soviético quando rebentar a procela e 
se desencadear a luta em tôdas as nações 
dasassizadas onde existir o "exército invisível" da 
retaguarda. 

Estamos, Sr. Presidente, vivendo, agora, 
momento semelhante a uma ante-guerra. E 
recolhendo, as lições do passado, é nosso dever 
resguardar a soberania nacional da contaminação 
odiosa de uma ideologia malsão. Tenhamos a 
bravura de fazê-lo, sem copiar, porém, os métodos 
cruéis, tão contrários à índole de nosso povo, dos 
expurgos em massa e das depurações pela violência 
física. Procuremos desarmar os espíritos seduzidos 
por uma falsa propaganda dos ideais moscovis- 
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tas pela persuação, advertência e tolerância, tão do 
feitio da nossa raça. Pelo despertar da Fé nos 
corações. Pelo revigoramento da vibração cívica nas 
consciências dêsses brasileiros transviados, que 
precisam compreender, claramente, que não existem 
direitos sem deveres. E, sobretudo, pela solicitude 
social, pelo sincero e decidido propósito de restituir-
lhes as esperanças, esvanecidas, devolvendo-lhes, 
até mesmo por um dever de solidariedade cristã, as 
alegrias de viver uma vida sadia sem privações e 
sem miséria. 

Mas façamos também, sem hesitação e 
tibieza, calar os arautos daquela ideologia nefasta 
onde estiverem, nos comícios ou no parlamento, nos 
pretórios ou nas assembléias, para evitar que o 
futuro possa nos reservar a dolorosa e trágica 
experiência de outras Pátrias. 

Eis, Sr. Presidente, as razões do meu voto. 
Pode contrariar, e não estou certo disso em face da 
controvérsia aqui travada, respeitáveis postulados 
jurídicos. Contrapõe-se por certo, a nobres 
pensamentos idealistas expostos exuberantemente 
nesta Casa. Mas tem por si o desassombro de um 
brado de alerta. E mais do que isto, a sinceridade de 
uma consciência que deseja exprimir a sua firma 
convicção de que, votando pela aprovação do 
projeto, estará solenemente pronunciando um voto a 
favor do Brasil. (Muito bem; muito bem. Palmas). 

O SR. PRESIDENTE: – Não havendo mais 
quem peça a palavra, vou encerrar a disucssão. 
(Pausa). 

Está encerrada. 
Vai-se proceder à votação. 
O SR. IVO D'AQUINO (pela ordem): – Sr. 

Presidente, requeiro a V. Ex.ª consulte o Senado 
sôbre se concorda com a votação do projeto, em 
globo, uma vez que o assunto foi amplamente 
debatido e dispensa maiores esclarecimentos. 

Vem à Mesa e é lido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
 

Nº 167, de 1947 
 
Requeiro, nos têrmos do artigo 94, letra "h", do 

Regimento Interno, seja feita em globo a votação do 
projeto nº 24, de 1947. 

Sala das Sessões, em 29 de outubro de 1947. 
– Ivo d'Aquino. 

O SR. PRESIDENTE: – Os Senhores 
Senadores que concordam com o 
 

requerimento que acaba de ser lido, queiram 
conservar-se sentados. (Pausa). 

Está aprovado. 
Vai-se proceder à votação do projeto em 

globo. 
Os Srs. Senadores, que o aprovam, queiram 

conservar-se sentados. (Pausa). 
Está aprovado o seguinte. 
 

PROJETO 
 

Nº 24, de 1947 
 
Art. 1º Extingue-se o mandato dos membros 

dos Corpos Legislativos da União, dos Estados, do 
Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, 
eleitos ou não sob legendas partidárias. 

a) pelo decurso do seu prazo; 
b) pela morte; 
c) pela renúncia expressa; 
d) pela sua perda; nos casos dos §§ 1º e 2º do 

art. 48 da Constituição Federal; 
e) pela cassação do registro do respectivo 

partido, quando incidir no. § 13, do art. 141 da 
Constituição Federal; 

f) pela perda dos direitos políticos. 
Art. 2º Nos casos das letras e e f do art. 1º,  

as Mesas dos Corpos Legislativos, a que 
pertencerem os representantes, declararão extintos 
os mandatos. 

Parágrafo único. Para êsse fim, o órgão 
judiciário, ou a autoridade que houver cassado o 
registro do partido, ou declarado a perda dos direitos 
políticos dos representantes, levará o fato ao 
conhecimento das referidas Mesas, dentro de 48 
horas, contadas do trânsito em julgado da decisão ou 
da publicação do ato, e, quanto aos atos e decisões 
já existentes, na vigência desta lei. 

Art. 3º Nos outros casos do mesmo art. 1º, a 
declaração será feita nos têrmos do Regimento de 
cada corpo legislativo. 

Art. 4º Esta lei entrará em vigor na data da sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

O projeto vai ser remetido à Câmara dos 
Deputados. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS (pela  
ordem): – Sr. Presidente, requeiro verificação de 
votação. 

O SR. PRESIDENTE: – O Senado acaba de 
ouvir a leitura do requerimento do Senador João 
Villasbôas. 
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Queiram sentar-se os Srs. Senadores que 
votaram a favor, levantando-se os que votaram 
contra o projeto. (Pausa). 

Votaram contra 18 Srs. Senadores. 
Votaram a favor, 34 Srs. Senadores. 
O projeto foi aprovado. 
O SR. PRESIDENTE: – Antes de submeter à 

segunda discussão o projeto nº 47, quero dar 
conhecimento ao Senado de requerimento que se 
acha sôbre a mesa, assinado pela quase 
unanimidade dos Srs. Senadores. 

É lido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
 

Nº 168, de 1947 
 
Requeremos que, na ata da sessão de hoje, 

seja, inserido um voto de congratulações com as 
Fôrças Armadas Nacionais e com o Senhor 
Presidente da República, pelo transcurso da data de 
29 de outubro, quê marcou o advento do atual 
período constitucional. 

Sala das Sessões, em 2 de outubro de 1947. – 
Ivo d'Aquino. – Carlos Saboya. – Dario Cardoso. - 
Waldemar Pedrosa. – Synval Coutinho. – Azevedo 
Ribeiro. – Augusto Meira. – Joaquim Pires. – Ribeiro 
Gonçalves. – Fernandes Távora. – Georgino Avelino. 
– Vergniaud Wanderley. – José Americo. – Novaes 
Filho. – Cícero de Vasconcelos. – Durval Cruz. – 
Aloysio de Carvalho. – Victorino Freire. – José Neiva. 
– Pinto Aleixo. – Pereira Moacir.– Henrique de 
Novaes. – Santos Neves. – Hamilton Nogueira. – 
Andrade Ramos. – Pereira Pinto. – Sá Tinoco. – 
Mello Vianna. – Levindo Coelho. – Roberto 
Simonsen. – Filinto Muller, – João Villasboas. – 
Flavio Guimarães. – Arthur Santos. – Francisco 
Gallotti. – Lucio Corrêa. – Bernardes Filho. 

O SR. ERNESTO DORNELLES: – Peço a 
palavra. 

O SR. PRESIDENTE: – Fica adiada a 
discussão, de acôrdo com o Regimento, em virtude 
do Senador Ennesto Dornelles haver pedido a 
palavra. 

 
2ª Discussão do projeto nº 17, de  

1947, que dá nova redação ao art.  
271 e seus parágrafos, do Código de Processo Civil 
(Decreto-lei nº 1.608, de 18 de setem- 
 

bro de 1939) (Com parecer favorável nº 344, da 
Comissão de Constituição e Justiça, em 1ª discussão). 

 
Vem à Mesa, é lido e aprovado, o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
 

Nº 169, de 1947 
 
Requeiro o adiamento da discussão, do projeto 

nº 17, de 1947, pelo praza de 24 horas, nos têrmos do 
art. 152 do Regimento Interno. 

Sala das Sessões, em 29 de outubro.de 1947. – 
Lucio Corrêa. ' 

O SR. PRESIDENTE: – Está esgotada a ordem 
do dia. 

O SR. LEVINDO COELHO (para explicação 
pessoal): – Votei a favor do projeto do nobre líder do 
Partido Social Democrático, pela cassação do 
mandato dos representantes comunstas no 
Parlamento, por um imperativo de minha consciência 
de brasileiro e católico, medindo as conseqüências 
desastrosas da continuação do funcionamento dos 
órgãos políticos do extinto Partido Comunista 
Brasileiro. 

Com o devido respeito à opinião dos nobres 
senadores que, se opuzeram ao referido projeto, e tão 
brilhantemente defenderam seu ponto de vista jurídico, 
e constitucional, devo dizer que não tive abalada 
minha convicção de que o P. C. B., por seus órgãos 
que ainda agiam no Congresso Nacional, 
desrespeitava o dispositivo constitucional (art. 14. § 
13), que é taxativo, quando condena a organização de 
agremiações partidárias que contrariem o regime 
democrático, baseado na pluralidade dos partidos e na 
garantia dos direitos fundamentais do homem. 

Jamais acreditei na afirmação dos comunistas 
de que formam um partido democrático. 

O homem, segundo a doutrina vermelha, na 
concepção nazista ou, comunista, não é mais a 
unidade pessoal com sua dignidade, seu caráter, sua 
opinião, tornando-se apenas um autômato. 

Estou convencido de que a conturbação dos 
espíritos, a inquietação geral do mundo, a grande 
dificuldade, os embaraços de se restabelecer a paz 
entre os povos e o ritmo normal da vida internacional, 
têm sua origem, sua fôrça, na ação comunista de 
expansão e domínio do govêrno soviético,  
insaciável na propaganda de açambar- 
  



– 685 – 
 
car povos e nações, como o faz com os países ao 
seu alcance. Representante de Minas Gerais, que 
sempre se colocou e se manteve na vanguarda da 
defesa da democracia pelo seu amor à liberdade, de 
Minas, profundamente religiosa e guarda fiel de suas 
tradições cristãs, dei meu voto favorável ao projeto 
nº 24, não por simples solidariedade do Partido 
Social Democrático, mas por encará-lo como medida 
de salvação nacional. – Salus Populi, suprema Ley. 

O SR. PRESIDENTE: – Nada mais havendo a 
tratar, vou encerrar a sessão, designando para a de 
amanhã a seguinte: 

 
ORDEM DO DIA 

 
2ª discussão do projeto nº 17, de 1947, que dá 

nova redação ao artigo 271 e seus parágrafos, do 
Código de Processo Civil (Decreto-lei nº 1.608, de 18 
de setembro de 1939) (Com parecer favorável nº 
344, da Comissão de Constituição e Justiça, em 1ª 
discussão). 

Votação, em discussão única,  
da proposição nº 63, de 1947, que regula  
a situação dos reformados e apo- 
 

sentados pelo artigo 177 da Constituição de 1937 
(com pareceres ns. 341 e 342, das Comissões de 
Constituição e Justiça e de Fôrças Armadas, 
favoráveis à medida, o primeiro com voto em 
separado do Senador Ferreira de Souza, 
oferecendo emendas que foram adotadas pela 
Comissão; e o 379, também da Comissão de 
Constituição e Justiça, propondo o destaque da 
emenda de plenário, para constituir projeto em 
separado). 

Discussão única da proposição número 137, 
de 1947, que aprova os registros sob reserva, 
feitos pelo Tribunal de Contas, nas sessões de 14 
e 15 de janeiro de 1947, de conformidade com o 
artigo 77, § 3º da Constituição (com parecer 
favorável número 381, da Comissão de 
Constituição e Justiça). 

Discussão única do requerimento número 
168, de 1947, solicitando inserção em ata de um 
voto de congratulações com as Fôrças Armadas 
Nacionais e com o Sr. Presidente da República, 
pela passagem da data de 29 de outubro, que 
marcou o advento do atual período constitucional. 

Levanta-se a sessão às 2 horas. 
 



155ª Sessão, em 30 de Outubro de 1947 
 

PRESIDÊNCIA DOS SENHORES NEREU RAMOS, PRESIDENTE; E MELLO VIANNA, VICE-
PRESIDENTE 

 
Às 14 horas comparecem os Srs. Senadores: 
Waldemar Pedrosa. 
Augusto Meira. 
José Neiva. 
Joaquim Pires. 
Mathias Olympio. 
Ribeiro Gonçalves. 
Fernandes Tavora. 
Verginaud Wanderley. 
José Americo. 
Novaes Filho. 
Etelvino Lins. 
Apolonio Sales. 
Cícero de Vasconcelos. 
Maynard Gomes. 
Aloysio de Carvalho. 
Henrique de Novaes. 
Santos Neves. 
Alfredo Neves. 
Sá Tinoco. 
Hamilton Nogueira. 
Mello Vianna. 
Levindo Coelho. 
Euclydes Vieira. 
João Villasbôas. 
Filinto Müller. 
Flavio Guimarães. 
Arthur Santos. 
Ivo d'Aquino. 
Francisco Gallotti. 
Lucio Correia. 
Ernesto Dornelles. 
Camilo Mercio. 
Ismar de Góes (34). 
 
O SR. PRESIDENTE: – Achanse presente 34 

Srs. Senadores. Havendo número legal, está aberta 
a sessão. Vai-se proceder à leitura da ata. 

O Sr. Francisco Gallotti – (servindo de 2º 
Secretário) procede à leitura da ata da sessão 
anterior. 

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão a ata. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO (sôbre a 
ata): – Sr. Presidente, encaminharei à Mesa 
algumas modificações ao meu discurso de  
ontem, publicado; hoje no Diário do Congresso, 
que dizem respeito à substância do meu 
pensamento. 

O SR. PRESIDENTE: – Serão feitas as 
devidas retificações. 

Continua em discussão a ata (Pausa). 
Não havendo mais observações dou-a por 

aprovada. 
O Sr. 2º Secretário, servindo de 1º, declara 

que não há expediente. 
Vem à Mesa e é lido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
 

Nº 170, de 1947 
 
Tendo deixado de incluir no meu  

discurso, ontem proferido na 2ª discussão do 
projeto nº 24, o parecer incluso da autoria do 
notável jurista Dr. Homero Pires, requeremos,  
nos têrmos do art. 95, letra c, do Rigimento 
Interno, a sua inserção no "Diário do Congresso 
Nacional". 

Sala das Sessões, em 30 de outubro de 
1947. –.João Villasbôas. Ribeiro Gonçalves. – 
Mathias Olympio. – Joaquim Pires. – Hamilton 
Nogueira –Aloysio de Carvalho. 

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o 
requerimento. (Pausa). 

Não havendo quem queira usar da palavra, 
declara-a encerrada. 

A votação constará da ordem do dia da 
sessão de amanhã. 

Continua a hora do expediente. 
Não há oradores inscritos. 
O SR. CARLOS SABOYA: – Senhor 

Presidente, dentre os trabalhadores brasileiros, os 
comerciários são elementos que estiveram 
sempre na estacada dos grandes movimentos que 
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dizem respeito ao progresso do País. 

São os comerciários os obreiros anônimos, os 
artífices hulmides, e por isso mesmo mais 
admiráveis, do impulsionamento da riqueza e da 
economia nacional. 

Formando uma coletividade que se destaca no 
cenário político-social como expressão de qualidade 
e como fôrça quantitativa, os empregados no 
comércio, em tôdas as cidades brasileiras, são 
elementos decisivos na batalha da instrução e, da 
educação civica da mocidade. 

Para não sairmos da metrópole, basta que 
citemos as organizações de classe, que, pela sua 
vitalidade e pela sua pujança associativa, 
representam padrões de trabalho que recomendam 
altamente as qualidades de energia e operosidade 
dos comerciários, como sejam a Associação dos 
Empregados do Comércio e o Sindicato dos 
Empregados do Comércio do Rio de Janeiro. 

Sendo o dia de hoje consagrado ao 
comerciário brasileiro, Sr. presidente, quero deixar 
aqui consignadas as minhas mais vivas 
congratulações com êsse modesto mas admirável 
colaborador da riqueza nacional, operário consciente 
e devotado, que bem merece o estímulo e o carinho 
de todos que vêm no trabalho a trajetória única para 
a grandeza e progresso dos povos. 

Era o que tinha a dizer, (Muito bem; muito 
bem). 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Sr. 
Presidente, o dia de hoje – "Dia dos Comerciários" 
–  merece destaque especial. E' preciso conhecer-
lhe a significação. Não se trata simplesmente de 
jornada de descanso, de uma classe que trabalha 
o ano inteiro. Significa a volta à época 
contemporânea, da dignidade do conceito de 
trabalhador. Incontestàvelmente, vivemos um 
período em que o trabalhador exerce papel 
predominante. E' a libertação de uma escravatura 
que se vem processando há muitos anos. E todo o 
esfôrço do mundo moderno consistirá em 
estabelecer, na hierarquia dos valores humanos, a 
dignidade que o cristianismo trouxe ao trabalho. 

E' uma questão de história. Todos sabem 
que, no tempo pagão, o trabalho era considerado 
indigno. Os grandes filósofos gregos, entre êles 
Platão, não admitiam que o homem que 
trabalhasse fôsse capaz de con- 
 

templar. Os funcionários, uma vez afastados do 
trabalho, sòmente depois de dez anos podiam voltar 
à contemplação. 

Êste ponto de vista foi aceito por todo o 
Império Romano, até sua decadência. Os romanos 
nunca foram grandes criadores. Grandes organiza-
dores, grandes continuadores da cultura helênica, 
mantiveram a opinião da indignidade do trabalho. 
Surge, porém, o cristianismo restabele-se a 
hierarquia e o trabalho volta a ter dignidade. Cristo 
nobilitou-o renovando aquêle conceito, logo afirmado 
nos livros sagrados – "Ganharás o pão com o suór 
do teu resto". 

Na segunda Epistola de São Paulo aos 
Telassonicensis, encontramos o trabalho na 
coletividade humana, conceituado nesta fórmula: 
"Quem não trabalha não come. 

Quando os comunistas o afirmam, pensam 
introduzir coisa nova. Entretanto, nada mais fazem, 
senão repetir o pensamento cristão de São Paulo –  
na referida Epístola aos Telassonicensis, "Quem não 
trabalha não come". 

Não foi, porém, apenas o conceito, mas 
também o exemplo, a realização. 

Sob êste aspecto já tive ocasião de falar nesta 
Casa, há pouco tempo, ao referir-me à criação de 
Ordem de São Bento. 

Precisamente quando se processou a 
decadência do Império Romano, quando os bárbaros 
invadiram a Europa, numa mistura de homens de 
idéias diferentes; quando o Cristianismo, saindo das 
catacumbas, começava a ação, apostólica, êsse 
jovem, que numa gruta em Subiaco, na Itália, criava 
uma regra para que os homens pudessem viver na 
fraternidade do Cristo, iniciava a civilização do 
Ocidente, não somente pela doutrina, mas, também, 
pelo trabalho manual. E o dignificaram. 

Surgiram, então, as grandes abodias, os 
grandes mosteiros, em tôrno dos quais nasceram 
mais de cem cidades européias. No mosteiro de 
Fuda, por exemplo, havia 1.500 arados. E essa 
foi a dignificação do trabalho. 

Mas, no decorrer dos tempos – e não vou 
repetir o meu discurso passado – quando  
houve a desagregação da unidade do espírito 
ocidental, digamos, quando houve a cisão na 
pessoa humana, que teve expressão mais  
nítida na doutrina cartesiana, 
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vimos como o mundo foi tomando aspectos 
diferentes. E, entre os diversos                           
erros. que surgiram dessa desagregração de 
mentalidade ocidental, vimos surgir no liberalismo 
econômico, dando origem ao capitalismo, com 
tôdas as suas injustiças sociais, e contra as quais 
surgiram as reações que nos estão dando tanto 
trabalho para discutir, para refutar e para 
restabeelcer no mundo, novamente: o primado 
da justiça. 

Mas, no mundo moderno, essa 
preocupação de todos nós, a humanização do 
trabalho, que não consiste, apenas, em obras de 
assistência. Sem dúvida êste é um passo no 
sentido da humanização; mas esta não consiste 
apenas em oficinas com ambiente alegre, bem 
iluminado e ventilado. Tudo isso é necessário, 
mas não é, ainda, a humanização completa do 
trabalho, porquanto aquêles que estabelecem 
essas grandes criações continuam. a considerar o 
trabalho, não como pessoa humana, que têm uma 
dignidade e que foi criado à imagem e 
semelhança de Deus, mas como uma máquina. 
De, maneira que tôda assistência é dada para 
conservar essa máquina e para fazer com que ela 
produza mais. 

E' preciso que aquêles que estão à testa 
dêsse movimento vejam no trabalhador, não u'a 
máquina, mas, uma criatura feita à imagem e 
semelhança de Deus. 

E' por isso que, datas como a do 
funcionário público, como o 1º de Maio, data 
universal do Trabalho – datas como a de hoje, a 
do comerciário, são um sinal dessa renovação do 
mundo. E' uma sinal de que aquêles que 
amparam os trabalhadores devem sempre 
acentuar que todos são pessoas humanas, todos 
são iguais perante a morte e perante Deus: todos 
têm os mesmos direitos e os mesmos deveres. A 
disigualdade funcional existe, apenas, para o 
perfeito funcionamento do corpo social. 

Quero aqui, Sr. Presidente, manifestar um 
pensamento meu, que é também da União 
Democrática Nacional, dedicado aos 
trabalhadores, e monstrando como participamos 
das suas festas e reconhecemos a dignidade da 
função que escolheram. 

Temos o lema do nosso partido,  
aquela afirmação já clássica do Major  
Brigadeiro Eduardo Gomes: "Devemos  
realizar a ordem social de tal 
 

forma que os ricos sejam menos poderosos e, os 
pobres menos sofredores". (Muito bem; muito bem. 
Palmas) . 

O SR. IVO D'AQUINO (*): – Senhor 
Presidente, comemora-se hoje o dia dos 
comerciários, e justo é que o Senado da República 
se associe à homenagem, ao mesmo tempo simples 
e expressiva, de levar as congratulações a todos 
aquêles que, laborando nas atividades comerciais, 
concorrem para a economia nacional. 

Podemos dizer que, hoje em dia, a felicidade 
dos povos decorre, em grande parte, não apenas 
dos métodos, mas, sobretudo, das idéias pelas quais 
se processa o intercâmbio entre as nações. Êsse 
intercâmbio, conforme o pragmatismo e as 
realidades da época presente, não se encerra 
apenas em relações diplomáticas mas também – e 
posso dizer, principalmente, nas de ordem 
econômica e financeira. 

Hoje não há nação estanque, aos interêsses 
de natureza econômica e financeira, que, mais do 
que tudo, fazem emergir problemas que têm em si a 
atenção de todos os estadistas. 

Ora, Sr. Presidente, as atividades, não apenas 
no exercício das funções públicas, mas também no 
das demais classes, não se processa apenas pela 
vontade e esfôrço dos dirigentes. Há, em tôdas elas, 
uma massa anônima colaborando eficientemente 
para que todos os objetivos de ordem política, social 
e econômica se consumam. 

Quando se fala no comércio e na indústria, 
não podemos deixar de ter em atenção o labor e a 
atividade de todos aquêles que, mesmo nas funções 
mais modestas e humildes, concorrem, pelo esfôrço 
e pela vontade, para consecução dos fins da grande 
máquina social. 

E' justo, portanto, que, como as demais 
classes seja, assim também, considerada a dos 
comerciários. 

Como todos, sabem, o raiar da Renascença, 
com o fazer aflorar os mais sutis e encantadores 
sentimentos da arte e das letras, ao mesmo tempo, 
fêz propagar-se entre todos os povos civilizados as 
relações comerciais. 

Criou-se, pela atividade dos homens do 
comércio, um novo ramo de direito positivo. 

Velhos costumes comerciais, que apenas 
regiam relações de ordem sin- 
 
_________________ 
(*) Não foi revisto pelo orador. 
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gular, foram pouco a pouco extratificando-se, 
cristalizando-se, até se tornarem preocupação e 
finalidade de um direito positivo. 

O direito comercial, pode-se dizer, nasceu, 
objetivou-se do Século XVI, para cá, e não foi 
resultado do trabalho de juristas. Estes nada mais 
fizeram do que traduzir costumes, ordens, métodos 
que diferentes corporações, já nascidas na Idade 
Média, deram delas a substância e a idéia. 

Como todos sabem, as velhas cidades 
hanseáticas, e depois as cidades do Mediterrâneo, 
após a descoberta do Novo Mundo, conseguiram, 
por assim dizer, encetar novas relações jurídicas 
entre os povos, democratizando relações que antes 
apenas se encontravam no domínio do direito civil. 

Podemos mesmo dizer que o direito comercial 
é o primeiro fruto de relações de ordem democrática, 
que ainda não estava na concepção política dos 
povos, mas que se tornou realidade pelas próprias 
circunstâncias e pelos próprios fatos decorrentes das 
realções comerciais entre os povos. 

Para isso concorreram todos aquêles que, 
anônimamente, rompendo com velhos preconceitos, 
conseguiram elevar a profissão do comércio, não 
apenas a um nível honroso, mas também, como 
alicerce necessário à existência e à própria felicidade 
econômica dos povos. 

Assim, Sr. Presidente justo é que, 
relembrando nesta ocasião essas tradições, 
prestemos nossa homenagem a uma grande classe 
laboriosa que, dia a dia, empresta, como tôdas as 
demais, seu proveitoso esfôrço para o 
engrandecimento econômico do Brasil, assim como, 
em outros países, é ela que concorre, para o 
engrandecimento econômico de todos os povos. 
(Muito bem; muito bem. Palmas). 

Comparecem mais os Srs. Senadores: 
Bernardes Filho. 
Carlos Saboya. 
Roberto Simonsen. 
Azevedo Ribeiro. 
Dario Cardoso. 
Andrade Ramos. 
Durval Cruz. 
Salgado Filho. 
Clodomir Cardoso. 
Victorino Freire. 
Góes Monteiro. 
Georgino Avelino. 
Plínio Pompeu. 
Attilio Vivacqua (14). 

Deixam de comparecer os Srs. Senadores: 
Alvaro Maia, 
Severino Nunes. 
Ferreira de Souza. 
Walter Franco. 
Pinto Aleixo. 
Pereira Moacyr. 
Pereira Pinto. 
Carlos Prestes. 
Marcondes Filho. 
Pedro Ludovico. 
Alfredo Nasser. 
Vespasiano Martins. 
Roberto Glasser. 
Adalberto Ribeiro (14). 
 
O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do 

expediente (Pausa). 
Não havendo mais quem peça a palavra, passo à 
 

ORDEM DO DIA 
 
2ª discussão do projeto nº 17 de 1947, que dá 

nova redação ao art. 271 e seus parágrafos, do Código 
de Processo Civil (Decreto-lei nº 1.608, de 18 de 
setembro de 1939) (Com parecer favorável nº 344, da 
Comissão de Constiuição e Justiça, em 1ª discussão). 

 
Tem a palavra o Sr. Lucio Corrêa, orador incrito. 
O SR. LUCIO CORRÊA (lê o seguinte 

discurso): – Sr: Presidente, meses atrás, quando 
apresentei, à consideração e ao estudo desta Casa, do 
Congresso, o projeto nº 17, ora em segunda discussão, 
proferi ligeira argumentação acêrca do seu objeto e 
utilidade, à guiza de justificação sumária. 

Julgo de meu dever aduzir novas ponderações, 
assim como relembrar algumas das que então 
apresentei, para peifeito esclarecimento da matéria 
configurada no projeto. 

Assinalei, na justificação, Sr. Presidente, que a 
nova redação que o projeto dá ao art. 271 e parágrafo 
único do Código do Processo Civil, parágrafo que se 
desdobra em 4, visa pôr têrmo à procrastinação com que 
alguns juizes revestem as sentenças que proferem nos 
processos que lhes são distribuídos para instrução e 
julgamento. 

A disposição do art. 271 do Código de Processo 
Civil, cuja redação o projeto modifica, está assim 
configurada: 

 
"Encerrado o debate, o juiz proferirá a sentença. 
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Parágrafo único. Se não se julgar habilitado a 
decidir a causa, designará, desde logo, outra 
audiência, que se realizará dentro de dez dias, a fim 
de publicar a sentença. 

Se, nessa altura do encerramento do debate, 
que deverá, pela sistemática, do nosso Código de 
Processo Civil, ser o momento azado para prolatar a 
sentença, o juiz não se julgar habilitado a fazê-lo, 
designará, desde logo, outra audiência, que se 
realizará dentro de dez dias, para publicá-las. 

Êsse novo prazo  de dez dias poderá o juiz 
exceder por igual tempo, nos têrmos do art. 20, § 2º, 
daquêle Diploma Processual, se declarar motivo 
justo. 

Não nos parece razoável, por conseguinte, Sr. 
Presidente, frente à largueza de prazos para os 
magistrados julgarem os processos cíveis,haja ainda 
juízes que prolatem sentenças com atrazo de meses, 
e até, às vêzes, de anos, após o término do 
encerramento definitivo da audiência de instrução e 
julgamento  

O projeto; se propõe sanar essa anomalia, no 
que tange à prolação da sentença, estabelecendo a 
única sanção que se nos antolha eficaz, isto é, a 
incompetência do juiz para julgar a causa, quando, 
expirado o prazo legal, não houver preferido a 
decisão, e vedando, por outro lado, a inclusão do seu 
nome em lista de merecimento para promoção à, 
instância superior, na primeira vaga que ocorrer, se 
por mais de ume, vez, perder a competência para 
julgar o feito. 

Não asumirão as partes, nem os escrivães, 
nem os advogados, nem qualquer outro serventuário 
da Justiça, a posição inegàvelmente antipática de 
denunciadores dos juízes para os compelir a 
pronunciamento tempestivos. 

A lei, na forma prescrita no projeto, será a única 
fôrça impeditiva da demora injustificável das 
decisões. Um mês após ter pronunciado, entre outras 
considerações justificadoras do projeto, Sr 
Presidente, as que acaba de referir, o ilustre Prof. 
Paula Salazar pronunciou no Clube dos Advogados, 
desta Capital, erúdita e formosa conferência,nela 
abordando, com maestria, assuntos jurídicos 
procenssuais diversos, entre os quais destacava o da 
audiência de julgamento. 

A propósito, vale reproduzir um dos tópicos 
dêsse tema, tal, em verdade, 
 

a sua consonância com que afirmara, nesta  
Casa do Congresso, ao justificar sumariamente a 
projeto. Eis a sua crítica, aliás construtiva, à audiência 
de julgamento no atual Código de Processo Civil. 

 
"Decorridos sete anos de experiência da 

codificação inovadora e agora que se volta ao regime 
da livre debate das idéias, é.oportuna a interrogação: 

– Correspondeu a obra às esperanças e às 
promessas com que foi anunciada? Converteu em 
realidade o ideal da justiça rápida e acessível a 
todos? 

Não; desgraçadamente o milagre não se 
realizou! Nem as demandas deixaram de se acumular 
e de envelhecer nos catrórios ou nos arquivos dos 
tribunais nem o clamor de justiça ponde ser de pronto 
aplacado. 

Ainda hoje os autos sofrem uma penosa via 
crucis e o mais das vêzes duram além das 
esperanças e das necessidades dos litigantes. 

Todos nós, profissionais do fôro, poderemos 
relacionar casos de processos longamente 
procrastinados, a despeito das dilações, da 
supressão dos motivos de nulidade, das simplificação 
de fórmulas de inovações outras, inegàvelmente 
salutares. 

Ainda esta semana, em meu escritório, post 
tantos, tantos labores, se chegou ao fim de uma ação 
de despejo, processo dos mais simples, que durou 
todo um ano de extenuante duelo de alegações. 

Processos de toda espécie duram dois, três 
anos e mais tempo de marcha morosa e acidentada, 
com prolongados e enervantes períodos de 
imobilidade, principalmente quando, passam no 
segundo gráu de jurisdição. 

Uma estatística que fixasse o termo e o 
encerramento dos processos contenciosos, senão 
mesmo administrativos, daria um índice bem 
expressivo, na média dos números colhidos era 
determinado período dêsse retardamento que chegou 
tantas vezes às conseqüência de uma verdadeira 
denegação de justiça! 

Não há que amenisar as côres dêsse quadro 
com exemplos em contrário, que logo se destacam do 
comum dos casos". 
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O projeto, Sr. Presidente, corta, cerce, o 
retardamento de qualquer sentença, depois de 
encerrada a audiência de instrução e julgamento. 

Não ocorrerá mais, estou certo, Sr. Presidente, 
a hipótese, já freqüente, de juízes sustarem a 
sentença, depois de encerrada a audiência de 
instrução e julgamento, para sòmente publicarem-na 
meses ou anos mais tarde, fora do prazo da audiência 
designada, sem qualquer respeito ao direito das 
partes, impedidas que ficam de poder reclamar, 
porque a elas não socorre a realidade, a eficácia de 
qualquer sanção que inócuos, visivelmente inóculos, 
são os artigos do Código de Processo Civil que 
disciplinam a matéria punitiva. O parágrafo 1º do 
artigo 271 do projeto, Sr. Presidente, estabelece que, 
se o juiz não se julgar habilitado a proferir a sentença, 
uma vez encerrado o debate, designará, desde logo, 
outra audiência, que se realizará dentro de dez dias, a 
fim de publicá-la. E' a reprodução ipis litteris. Sr. 
Presidente, do parágrafo único do artigo 271 do atual 
Código do Processo Civil. 

Estabelece, a seguir, no parágrafo 2º, que, 
decorrido o prazo legal para proferir a sentenças, e se 
esta não fôr publicada, na audiência designada, 
perderá o juiz a competência para julgar o feito. E' 
medida salutar, Sr. Presidente, porque sòmente da 
publicação da sentença, e que se opera, na 
sistemática processual vigente, com o sua leitura, na 
audiência designada, que começa a correr o prazo 
para interposição de recursos. E' o restabelecimento 
da incompetência ratione temporis, que o nosso 
Código do Processo Civil não consigna na sua 
contextura. 

Para atender ao princípio da imedicação, que 
aflora com a competência ratione temporis, revivida 
no § 2º, o § 3º prescreve que a audiência de instrução 
e julgamento será designada ex-officio dentro de 48 
horas, pelo juiz competente, a quem fôr o processo 
distribuído ou encaminhado. 

Nas comarcas em que não houver distribuição, 
como comumente se verifica no interior do país, onde 
a maioria possue apenas um juiz, o processo, quando 
ocorrer a incompetência, será encaminhado para o 
magistrado que a lei de organização 
 

judiciária indicar, isto é, ao seu substituto legal. 
A figura da incompetência, ratione temporis, 

agora revigorada, cercêa, coarta a cediça justificativa, 
quase sempre graciosa, que invocam os juízes 
retardatários, para satisfazer moralmente às partes no 
tocante à protelação das sentenças. Em esplêndida 
conferência que o Dr. José Aguiar Dias proferiu 
recentemente, no Clube dos Advogados, teve 
oportunidade de abordar o assunto da incompetência 
ratione temporis no que tange ao. projeto. 

Eis a sua manifestação: 
"A fiscalização dos Juízes, no tocante aos 

prazos, está, atualmente, na lei processual, a cargo 
dos serventuários da Justiça. A anomalia é patente: 
ou a exercem, e os juízes ficam diminuídos ou, como 
sucede na prática, não a exercem, e os juízes, que 
são homens, se tornam, a êsse respeito, 
irresponsáveis. E é fácil avaliar os danos que essa 
irresponsabilidade acarreta. Parece que a solução é o 
restabelecimento da incompetência ratione temporis, 
com sanções para o responsável e devolução da 
competência aos substitutos  
legais". 

Nada há de vexatório em que se dê 
cumprimento aos dispositivos processuais relativos 
aos prazos. Mais comprometedor, para a 
magistratura, é dela, poder dizer-se que denega 
justiça porque a faz tarde.  

Depois de esboçado o plano desta palestra, 
acrescenta o conferencista: tivemos a grata surprêsa 
de ver apresentado ao Congresso um projeto em que 
se defende o restabelecimento da incompetência 
ratione temporis. Isso prova que as idéias andam no 
ar para apreensão de todos os que se disponham ao 
trabalho. E partilhá-las com um parlamentar 
eminente, nos dá a satisfação de verificar que não é 
tão absurda, como à exagerada censura, poderia 
parecer". 

O projeto institue, finalmente, Sr. Presidente, 
no § 4º, que o juiz, que por mais de uma vez perder a 
competência para julgar o feito, por motivo constante 
do § 2º, não poderá ser incluído em lista de 
merecimento para promoção à instância superior, na 
primeira vaga que ocorrer. 
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Trata-se, como tudo indica, de medida 
disciplinar indispensável; duma sanção sem a qual o 
projeto, uma vez convertido em lei, não teria eficácia 
alguma. 

Sem essa sanção, o juiz continuaria a sua 
marcha morosa na decisão da causa surgindo-lhe, 
por certo, a cada passo, a ensancha de perder a 
competência na fase decisória, sobrecarregando, 
com êsse expediente, o substituto e criando maior 
dificuldade às partes contendoras. 

O projeto não fere, nem restringe o princípio 
da promoção por merecimento, Institui, antes, que os 
valores de merecimento se integram com o requisito 
essencial de o juiz prolatar as sentenças dentro do 
prazo legal. 

Se a lei de organização judiciária, ajuntada ou 
conformada à nova Constituição Federal, dispuser 
sôbre requisitos de promoção por merecimento, terá 
que incluir, entre êles, aquêle configurado no projeto 
modificativo da redação do art. 271 do Código de 
Processo Civil. Não é lícito considerar merecimento 
sem capacidade de trabalho. 

As leis de organização judiciária terão que se 
adaptar à legislação processual, e não esta àquela. 
Êsse princípio, aliás, está consagrado no art. 1.049 
do Código do Processo Civil, que dispõe: 

"As leis de organização judiciária e os 
regimentos dos Tribunais, adapatar-se-ão às 
disposições dêste Código, que sôbre uma e outros 
prevalecerá". 

A tratação da matéria não refoge, por 
conseguinte, ao Código do Processo Civil, na feição 
do projeto, que é lei ordinária. 

O Professor Odilon de Andrade, autoridade  
em Direito Processual, quando pronunciou no  
Clube dos Advogados, sua anunciada  
conferência sôbre "Prazos Processuais",  
teve oportunidade de sugerir que a reforma do 
Código do Processo Civil consagrasse vários 
preceitos vigorantes na lei de organização  
judiciária do Distrito Federal. 

O pensamento, como se vê, é o de que a lei 
de organização judiciária se adapte à lei  
processual. 

Ao relatar o projeto, Sr. Presidente, na 
Comissão de Constituição e Justiça, salientou o 
nobre Senador Arthur Santos: 

"que, ressalvadas as restrições de  
que a reforma de uma lei, co- 
 

mo o Código de Processo Civil, de se presidir uma 
orientação para não lhe quebrar o sistema, 
desnaturando-lhe o aspecto doutrinário com 
alterações esporádicas, é inegável a valia da 
contribuição do atual projeto que, nada obstante, 
merece acolhimento". 

O projeto, na verdade, não quebra o nosso 
sistema processual civil. Ao revés, sana, corrige um 
defeito que lhe vem truncando o sistema. 

Sr. Presidente, o projeto traduz, na realidade, 
a aspiração de quantos advogados e partes, 
continuam a sonhar com a justiça rápida, já que não 
lhes é possível tê-la menos cara. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem; muito 
bem. Palmas). 

O SR. PRESIDENTE: – Continua a discussão. 
(Pausas). 

Não havendo mais quem deseje usar da 
palavra, declaro-a encerrada. 

Os Senhores que aprovam o projeto queiram 
permanecer sentados. (Pausa). 

Está aprovado o seguinte: 
 

PROJETO 
 

Nº 17 – 1947 
 

Art. 1º Ficam assim redigidos o art. 271 e seu 
parágrafo do Código de Processo Civil. 

Art. 721 – Encerrado o debate o juiz proferirá a 

sentença. 
§ 1º – Se não se julgar habilitado a decidir a 

causa, designará desde logo, outra audiência, que se 
realizará dentro de dez dias a fim de publicar a 
sentença. 

§ 2º – Decorrido o prazo legal para a sentença, e 
se esta fôr publicada na audiência designada, perderá 
o juiz a competência para julgar o feito. 

§ 3º – A nova audiência de instrução e 
julgamento será designada ex-officio dentro de 
quarenta e .oito (48) horas pelo juiz competente a  
quem fôr o processo distribuído ou encaminhado. 

§ 4º – O juiz, que por mais de uma vez perder 
a competência para julgar o feito, por motivo 
constante do parágrafo segundo, não poderá ser 
incluído em lista de merecimento para promoção à 
instância superior, na primeira vaga que ocorrer. 

Art. 2º – Revogam-se as disposições em 
contrário. 
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O projeto vai à Câmara dos Deputados. 
Votação, em discussão única, da proposição 

nº 63, de 1947, que regula a situação dos 
reformados e aposentados de 1937 (com 
pareceres ns. 341 e 342, das Comissões, o 
primeiro com voto em separado do Senador 
Ferreira de Souza, oferecendo emendas que foram 
adotadas pela Comissão: e o 397, também da 
Comissão de Constituição e Justiça, propondo o 
destaque da emenda de plenário, para constituir 
projeto em separado). 

O SR. IVO D'AQUINO (pela ordem): – Sr. 
Presidente, a proposição nº 63, está para ser 
votada. Desejava que V. Ex.ª decidisse a 
seguinte questão de ordem: nesta altura dos 
trâmites regimentais, pode ainda ser o projeto 
submetido à consideração e parecer da Comissão 
de Finanças? 

O SR. PRESIDENTE: – O Regimento 
estabelece, no capítulo "Das Discussões", artigos 
58 e 60, a possibilidade do adiamento, nos dois 
seguintes casos: primeiro, para ser o projeto 
remetido a alguma das Comissões permanentes; 
segundo, para ser discutido em dia  
determinado. 

E' evidente que êste adiamento só se pode 
dar na fase das discussões. 

No capítulo sôbre "Votação" estabelece 
expressamente, no artigo 176, que ela não se 
interrompe senão por falta de número legal de 
senadores. Por conseguinte, não é possível, 
encerrada a discussão, o pronunciamento de 
outra Comissão sôbre o assunto, visto como o 
Regimento é expresso. 

O SR. IVO D'AQUINO (pela ordem): – Sr. 
ilegível Presidente, eu havia apresentado à Mesa 
requerimento para que o projeto fôsse submetido 
à consideração da Comissão de Finanças. Em 
vista da decisão de V. Ex.ª desisto dêsse 
requerimento. 

O SR. PRESIDENTE: – Vai-se proceder à 
votação. 

De acôrdo com o Regimento, as emendas 
apresentadas em 2ª discussão são debatidas em 
primeiro lugar. E' o caso que se nos oferece, 
porque a discussão é única, em virtude de se 
tratar de proposição originária da Câmara dos 
Deputados. As emendas têm, pois, preferência, 
na votação. 

A primeira emenda que vai ser lida  
é de autoria do Senador Augusto Mei- 
 

 

ra. Apresentada na Comissão, teve parecer 
contrário. 

E' lida e submetida à votação, a emenda ao 
art. 1º, apresentada pelo Senador Augusto Meira. 

O SR. ARTHUR SANTOS (*)  (para 
encaminhar a votação): – Sr. Presidente, no art. 1º 
da proposição em votação, que regula a situação dos 
reformados e aposentados pelo art. 177 da Carta 
outorgada em 1937, o nobre Senador Augusto Meira 
ofereceu emenda, em que pretende retroaja essa 
medida de justiça administrativa, a fim de amparar os 
que foram afastados de seus cargos pelo Govêrno 
Provisório, ou seus delegados nos Estados, em 
virtude da revolução de 1930, a cujo respeito dispõe 
o art. 30 do Ato das Disposições Transitórias da 
Carta vigente. 

A Comissão de Constituição e Justiça, em 
relação a outras emendas apresentadas naquele 
plenário, já havia adotado o critério de conter-se 
dentro do quadro da proposição, configurado pela 
sua matéria. E como a proposição, especificamente,, 
procura regular a situação dos funcionários demitidos 
e aposentados em virtude do disposto no art. 177 da 
Carta de 1937, a Comissão verificou que a emenda 
Augusto Meira não tinha nenhuma ligação com 
aquela proposição. Nestas condições, a Comissão 
de Constituição e Justiça, opinou no sentido de que a 
emenda fôsse destacada para constituir projeto em 
separado, em virtude da autonomia da matéria por 
êle regulada. 

Foi êsse o parecer da Comissão sôbre a 
emenda do nobre Senador Augusto Meira. (Muito 
bem). 

O SR. PRESIDENTE: – O parecer da 
Comissão, como acaba de esclarecer o seu relator, 
Senador Arthur Santos, é no sentido de que a 
emenda seja destacada para constituir projeto em 
separado. 

Os Senhores que aprovam o parecer da 
Comissão, no sentido proposto, queiram ficar 
sentados. (Pausa). 

Está aprovada a seguinte: 
 

EMENDA 
 

Ao art. 1º do projeto, acrescente-se o seguinte: 
§ 1º Ficam também compreendidos e 

equiparados aos beneficiados de que 
 
__________________ 
( * )  Não foi revisto pelo orador. 
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trata o art. 1º, os militares que na vigência da 
Carta de 10 de Novembro de 1937, foram 
reformados administrativamente, a juízo do 
Govêrno, após a extinção do prazo marcado no 
art. 177 da dita Carta, em conseqüência de  
leis ulteriores (Decreto-lei nº 2.476,  
de 5 de novembro de 1940) que dilataram  
êsse prazo, sendo êsses militares reformados 
ilegalmente, sem que tivessem respondido a 
processo regular. 

§ 2º Ainda ficam compreendidos entre os 
beneficiados pelo art. 1º, os funcionários civis que 
foram aposentados administrativamente por fôrça do 
Decreto-lei nº 19.398, de 11 de novembro  
de 1930. 

De acôrdo com o Regimento, a emenda 
voltará à Comissão de Constituição e Justiça. 

E' lida e entra em votação a segunda emenda 
oferecida pelo Sr. Senador Augusto Meira. 

O SR. PRESIDENTE: – Esta emenda teve 
parecer contrário da Comissão. 

Os Senhores que aprovam, queiram ficar 
sentados. (Pausa). 

Está aprovada a seguinte: 
 

EMENDA 
 
Ao parágrafo único do artigo 2º acrescente-se: 
"e ainda os militares reformados 

administrativamente nos têrmos do artigo  
16, do decreto-lei nº 2.746, de 5 de  
novembro de 1940, e finalmente ainda, os 
professores, mesmo interinos, que exerciam o 
seu cargo há mais de cinco anos e foram 
privados de suas funções em virtude das leis que 
impediram, em geral, as acumulações 
remuneradas". 

O SR. IVO D'AQUINO (pela ordem): – 
Requeiro verificação de votação. 

O SR. PRESIDENTE: – Os Senhores que 
aprovam a emenda, queiram ficar sentados. 
(Pausa). 

Está, evidentemente, rejeitada. Não há 
necessidade de ser feita a contagem. (Pausa). 

E' lida e entra em votação a emenda ao artigo 
1º, apresentada pelo Sr. Ferreira de Souza e 
adotada pela Comissão de Constituição e Justiça, 
como emenda nº 1, desta Comissão. 

 

O SR. ARTHUR SANTOS (*) (para 
encaminhar a votação): – Sr. Presidente, essa 
emenda foi proposta pelo Sr. Senador Ferreira de 
Souza e aceita pela Comissão. 

E' o mesmo artigo 1º da proposição, 
originária da Câmara dos Deputados, apenas, 
com redação, que pareceu à Comissão de 
Constituição e Justiça mais precisa, sôbre a 
matéria regulada pelo projeto. 

De sorte que a emenda em votação contém o 
mesmo que o artigo 1º da proposição em aprêço. 

Aliás, Sr. Presidente, para não ter que 
voltar à tribuna, como relator, para ulteriores 
esclarecimentos, devo declarar, desde já, a V. 
Ex.ª e ao Senado, que as emendas de números 
2, 3, 4 e 5 do nobre Senador Ferreira de Souza, 
aceitas por unanimidade de votos pela Comissão 
de Constituição e Justiça – apenas com a 
restrição do Sr. Senador Lucio Corrêa, quanto à 
emenda Augusto Meira, porque, no restante, Sua 
Ex.ª assinou de acôrdo com a Comissão – essas 
emendas apenas dão nova redação ao projeto. 

E' de assinalar que a de nº 4 declara 
expressamente que, "qualquer que seja a sua causa, a 
reversão não dará direito a pagamento, seja por 
vencimentos deixadas de receber, seja a título de 
indenização". Esta matéria já constava da proposição 
vinda da Câmara, mas o Sr. Senador Ferreira de Souza 
e a Comissão de Constituição e Justiça resolveram que 
constasse de um dispositivo especial essa não 
responsabilidade da Fazenda ou da União por 
vencimentos deixados de receber, mesmo a título de 
indenização, para que não se prestasse, absolutamente, 
a qualquer dúvida, essa não responsabilidade da 
Fazenda ou da União por vencimentos ou por 
indenizações de qualquer espécie, deixadas de receber 
pelo funcionário exonerado, reformado ou aposentado 
no regime do artigo 177. 

Como disse, as emendas de números 1, 2, 
3, 4 e 5, da Comissão de Constituição e Justiça, 
apenas melhor esclarecem o pensamento da 
proposição, sendo que a emenda de nº 4, teve 
precisamente êsse objetivo – de. ficar expresso 
de maneira absolutamente insofismável que 
qualquer que seja a causa da reversão, ela 

 
__________________ 
(*) Não foi revisto pelo orador. 
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não dará direito ao pagamento de indenizações ou 
deixados de receber. (Muito bem). 

O Sr. Senador Arthur Santos diz uma dúvida 
cujo esclarecimento peço ao nobre Senador, a fim 
de poder orientar o futuro procedimento da Mesa. 

O Sr. Senador Arthur Santos diz que, na 
emenda nº 1 da Comissão, há apenas modificação 
de redação ao artigo 1º da proposição vinda da 
Câmara dos Deputados. Quer me parecer, porém, 
de rápida leitura feita da emenda e do dispositivo 
originário da Câmara que se não trata sòmente de 
modicação na redação. 

Diz o art. 1º da proposição: 
"Os funcionários civis da União e os militares 

aposentados, reformados, licenciados ou 
demitidos, nos têrmos do art. 177 da Carta 
outorgada em 1937, por conveniência do regime 
ou por interêsse do serviço público, e que não 
tenham sido submetidos a processo...". 

Por conseguinte, há uma restrição nêste 
dispositivo a todos os funcionários civis ou 
militares, aposentados, reformados, licenciados ou 
demitidos: "e que não tenham sido submetidos a 
processo". 

A emenda substitutiva no art. 1º não contém 
a restrição. 

Parece-me tratar-se de uma emenda de 
fundo, que obrigará, se aprovada, à volta da 
proposição à Câmara dos Deputados. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – V. Exª tem 
razão. A proposição terá que voltar à Câmara dos 
Deputados, em virtude dessa alteração em 
redação. 

O SR. PRESIDENTE: – Então, estamos de 
acôrdo. 

Os Srs. que aprovam a emenda substitutiva, 
com esclarecimento dado pelo Senador Arthur 
Santos, queiram se conservar sentados. (Pausa). 

Está aprovada a seguinte: 
 

EMENDA 
 

Nº 1 
 

Ao art. 1º Redija-me assim: 
Os funcionários civis ou militares da  

União, aposentados, reformados, 
 

postos em disponibilidade, ou qualquer forma, 
afastados das suas funções "no interesse do serviço 
público ou por conveniência do regime", sob a 
invocação do art. 177, da Carta Constitucional 
outorgada em 1937, restabelecido pela chamada lei 
constitucional nº 2, de 16 de maio de 1938, e do artigo 
197, "a", do Decreto-lei nº 1.713, de 28 de outubro de 
1939 (Estatuto dos Funcionários da União), antes do 
Decreto-lei nº 8.253, de 29 de novembro de 1945, 
reverterão à atividade, desde que o requeira em 
noventa dias da promulgação desta lei. 

E' lida e, sem debate, aprovada a seguinte 
emenda aditiva da Comissão. 

 
Nº 2 

 
Parágrafo único. O dispôsto neste artigo se 

aplica também aos funcionários postos em 
disponibilidade nos têrmos do art. 193, I, do Decreto-lei 
nº 1.713, de 1939, sem o processo determinado pelo 
respectivo parágrafo único, bem como aos militares 
reformados administrativamente e absolvidos pelo 
extinto Tribunal de Segurança Nacional de acusação 
de caráter político. 

Emenda substitutiva ao art, 2º, com parecer 
favorável da Comissão de Constituição e Justiça. 

E' lida e aprovada a seguinte: 
 

EMENDA 
 

Nº 3 
 

Redija-se assim: 
Os funcionários civis ou militares da União 

aposentados ou reformados mediante processos, mas 
sob a invocação do mesmo art. 177, da Carta de 1937, 
poderão, em noventa dias a contar da publicação desta 
lei, requerer a revisão do referido processo, revertendo 
à atividade se fôr o mesmo julgado improcedente. 

Fica prejudicado, por conseguinte o art. 2º do 
projeto. 

Indagaria do nobre Senador Arthur Santos, digno 
relator da Comissão, sôbre se está ou não prejudicado, 
por esta emenda, o parágrafo único do artigo citado. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – Está prejudicado. 
Em votação a emenda aditiva ao art. 3º do 

projeto. 
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E' lida e aprovada a seguinte: 
 

EMENDA 
 

Nº 4 
 

Art. 3º Qualquer que seja a sua causa, a 
reversão não dará direito a pagamento, seja por 
vencimentos deixados de perceber, seja a título 
de indenização. 

Em votação a emenda ao art. 3º. 
E' lida e aprovada a seguinte: 
 

EMENDA SUBSTITUTIVA 
 

Nº 5 
 

Substitua-se o art. 3º pelo seguinte: 
Art. 4º Estando preenchido o cargo em que 

o funcionário civil, que reverter, foi aposentado, e 
não havendo outro eqüivalente, ainda que em 
outro serviço, será êle pôsto em disponibilidade 
remunerada, na forma da legislação vigente, 
cabendo-lhe a primeira vaga no mesmo padrão. 

Fica prejudicado o art. 3º do projeto. 
O SR. PRESIDENTE: – Há uma emenda 

que me parece mais de redação, pois manda 
modificar a numeração dos atuais artigos 4 e 5 
para 5 e 6. 

Esta emenda só deve ser votada no final, 
pois, não sabemos se vão ser aprovados os 
demais artigos. 

Fica, assim, adiada sua votação. 
Há, ainda, outra emenda do Senador 

Augusto Meira, que manda acrescentar ao art. 1º  
um parágrafo. 

A Comissão propôs que esta emenda fosse 
destacada para constituir projeto em separado. 

Os Srs. Sendores, que aprovam a emenda, 
para o efeito sugerido pela Comissão de 
Constituição e Justiça queiram conservar-se 
sentados. (Pausa). 

Está aprovada a seguinte: 
 

EMENDA 
 

Ao art. 1º. 
Parágrafo único, O disposto neste artigo  

se aplica também aos que se valeram do direito 
de reclamação instituído pelo parágrafo único  
do artigo 18 das Disposições Transitórias,  
da Constituição de 16 de julho de 
 

 

1934, e que obtiveram parecer favorável da 
Comissão Revisora, a que se refere o Decreto nº 
254, de 1º de _prove de 1935, e decisão do Poder 
Executivo mandando _proveita-los. 

Vai à Comissão de Constituição e Justiça. 
Vai ser votado o art. 4º. 
Os Srs. Senadores, que aprovam, queiram 

conservar-se sentados. (Pausa). 
Está aprovado. 
Em votação o art. 5º. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram 

conservar-se sentados. (Pausa). 
Está aprovado. 
Em votação o art. 6º. 
Os Srs. Senadores, que o aprovam, queiram 

conservar-se sentados. (Pausa). 
Estão, portanto, prejudicados os artigos 1º, 2º 

e seu parágrafo único, e 3º, aprovados os arts. 4º, 5º 
e 6º da proposição nº 63. 

 
PROJETO 

 
Nº 44, de 1947 

 
Ao art. 1º da proposição, nº 63, de 1947, 

acrescente-se: 
Parágrafo único – O disposto nêste artigo se 

aplica também aos que se valerem do direito de 
reclamação instituído pelo parágrafo único do artigo 
18, das Disposições Transitórias da Constituição de 
16 de julho. de 1934, e que obtiveram parecer 
favorável da Comissão Revisora, a que se refere o 
Decreto nº 254, de 1 de agôsto de 1935, e decisão 
do Poder Executivo mandando aproveitá-los. – 
Augusto Meira. 

A Comissão de Constituição e Justiça. 
 

PROJETO 
 

Nº 45, de 1947 
 

Ao artigo 1º do projeto acrescente-se o 
seguinte: 

§ 1º Ficam também compreendidos e 
equiparados aos beneficiários de que trata o artigo 1º  
os militares que, na vigência da Carta de 10 de 
Novembro de 1937, foram reformados 
administrativamente, a juizo do Govêrno, após,  
a. extinção do prazo marcado no artigo 177, da  
dita Carta, em consequência de leis  
ulteriores (Decreto-lei nº 2.476 de 5-11-1940),  
que dilataram êsse prazo, sendo êsses mi- 
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litares reformados ilegalmente, sem que tivessem 
respondendo a processo regular. 

§ 2º Ainda ficam compreendidos entre os 
benefícios pelo artigo 1º os funcionários civis que 
foram aposentados administrativamente por fôrça do 
Decreto-lei nº 19.398, de 11 de novembro de 1930. 

 
Justificação 

 
A Carta outorgada de 10 de Novembro de 

1937, em seu artigo 177, dava ao Govêrno poderes 
para afastar dos respectivos cargos vários servidores 
do Estado que o merecessem, a juízo do Govêrno, 
marcando um prazo para isso. E' fácil de vêr que êsse 
prazo, constitucionalmente marcado, não podia ser 
excedido. O Govêrno tinha de se utilizar das 
determinações dêsse dispositivo, dentro de um prazo 
constitucionalmente intransponível. Assim não 
aconteceu. Leis posteriores, entre estas – Decreto-lei 
nº 2.476, de 5 novembro de 1940 – dilataram êsse 
prazo, violando de frente o preceito constitucional e, 
em consequência, foram prejudicados em seus 
direitos, diversos militares e outros funcionários 
públicos. 

Os atos decorrentes dessa lei, inconstitucional 
não podem prevalecer. A Constituição outorgada 
determinava o modo regular e legal de efetuar-se 
qualquer reforma constitucional. O sistema da 
constituição não foi obedecido, nem de outro modo 
podia a constituição ser alterada. Não se diga que um 
outro dispositivo da constituição conferia ao 
presidente da República funções legislativas. 

Estas funções legislativas, que seriam do 
Congresso, só podiam ser exercidas dentro dos 
limites dos preceitos constitucionais. 

Quanto à emenda constante do parágrafo 2º, 

ela se justifica por si mesma, visto como o Decreto 
número 19.398, referido, feria direitos adquiridos, 
garantidos pela Constituição e Legislação 
anteriores. 

E' justa portanto a reparação que visa a 
emenda. – Augusto Meira. 

A Comissão de Constituição e Justiça. 
 

PROPOSIÇÃO 
 

Nº 63, de 1947 
 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Os funcionários civis da União  

e os militares aposentados, re- 
 

formados, licenciados ou demitidos nos têrmos do 
artigo 177 da Carta outorgada em 1937, por 
conveniência do regime ou interêsse do serviço 
público, e que não tenham sido submetidos a 
processos, ficam readmitidos nos cargos ou postos 
que ocupavam, com tôdas as vantagens 
decorrentes, desde que o requeiram dentro de 
noventa (90) dias da data da promulgação desta 
lei, mas sem direito à percepção de vencimentos 
atrasados. 

Art. 2º Os funcionários civis da União e os 
militares aposentados ou reformados pelo mesmo 
artigo 177, em consequência do processo, 
poderão requerer, revisão do mesmo, a fim de 
voltarem aos cargos ou postos que ocuparam, 
desde que apresentem requerimento dentro do , 
prazo de noventa (90) dias, a contar da publicação 
desta lei, sem direito à percepção. dos 
vencimentos ou proventos atrasados. 

Parágrafo único. O disposto nos artigos 1º e 
2º se aplica também aos funcionários civis da 
União, aposentados por fôrça do artigo 197 do 
Estatuto dos Funcionários Públicos, antes de ser o 
referido artigo modificado pelo Decreto-lei nº 8.253 
de 29 de novembro de 1945, e aos postos em 
disponibilidade pelo artigo 193 do mesmo Estatuto, 
desde que não se verificou o procedimento 
administrativo, exigido no seu parágrafo único, 
bem assim aos militares reformados 
administrativamente e absolvidos pelo extinto 
Tribunal, de Segurança Nacional, de acusação de 
caráter político, uma vez que permaneçam 
afastados da atividade, sempre respeitados os 
limites de idade constante de leis. 

Art. 3º Os funcionários civis readmitidos, que 
não puderem ocupar os cargos que lhes pertencia, 
por se encontrarem os mesmos preenchidos, 
ficarão em disponibilidade remunerada, até seu 
aproveitamento, de acordo com a legislação 
vigente. 

Art. 4º Ficam excluídos dos benefícios desta 
lei os funcionários civis e os militares que tenham 
requerido expressamente aposentadoria ou 
reforma, invocando o disposto no artigo 177 da 
Carta Política de 1937 e 197 do Estatuto dos 
Funcionários Públicos. 

Art. 5º E' assegurado à administração pública 
federal o direito de, anular a reforma, a 
aposentadoria ou a disponibilidade, se outro  
motivo disciplinar ou funcional previsto  
em regulamento ou lei existente ao tem- 
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po da reforma, aposentadoria ou disponibilidade e 
autorizar, apurar a falta em procedimento próprio, para o 
efeito de aplicar as sanções cabíveis, nos têrmos da 
legislação em vigor. 

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário. 
A proposição vai à Comissão de Redação de Leis 

para ser posta na forma do vencido. 
E', sem debates, aprovada, em discussão única, a 

seguinte: 
 

PROPOSIÇÃO 
 

Nº 137 – 1947 
 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º São aprovados os registros sob reserva 

feitos pelo Tribunal de Contas nas sessões de 10 e 14 de 
janeiro de 1947 de conformidade com o art. 77, § 3º da 
Constituição em vigor, referentes ao pagamento de 
despesas à conta da verba 3 – Serviços e Encargos 
Consignação I, Subconsignação 16-19-04-c – 
Exposições Regionais do orçamento de 1946, do 
Ministério da Agricultura, na importância de cento e 
quarenta e seis mil cruzeiros (Cr$ 146.000,00), assim 
discriminada: 

 
 Cr$ 
Sociedade Expositora de Canários..... 5.000,00 
Associação Sul Fluminense de 
Exposições Rurais.............................. 

 
15.000,00 

Associação Rural de Cachoeira do 
Sul....................................................... 

 
8.000,00 

Associação de Criadores do Sul de Mato 
Grosso........................................ 

 
20.000,00 

Sociedade Agrícola de Lavras............. 10.000,00 
Associação Rural de Santa Vitória do 
Palmar................................................. 

 
10.000,00 

Sociedade de Vitinicultores de Jundiaí 30.000,00 
Associação Rural de Piratini................ 30.000,00 
Associação Agrícola e Pastoral do 
Herval.................................................. 

 
8.000,00 

Associação Rural de Caçapava do 
Sul....................................................... 

 
8.000,00 

Secretaria da Agricultura Indústria e 
Comércio do Estado da Bahia............. 

 
  24.000,00 

Total......................................... 146.000,00 
 

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário. 
Discussão única do requerimento  

nº 168, de 1947, solicitando 
 

iserção em ata, de um voto de congratulações com 
as Forças Armadas Nacionais e com o Senhor 
Presidente da República, pela passagem da data de 
29 de outubro, que marcou o advento do atual 
período constitucional. 

O SR. PRESIDENTE: – A discussão dêste 
requerimento ficou adiada em virtude de haver 
pedido a palavra sôbre o mesmo o Sr. Senador. 

Enesto Dornelles. 
Tem a palavra o nobre Senador. 
O SR. ERNESTO DORNELLES (*): – 

Quando, ontem, pedi a palavra foi porque não ouvira 
claramente os têrmos do requerimento que, ate 
então, me era desconhecido. O que pretendia dizer 
ontem, vou fazê-lo agora, mais como uma prova de 
consideração e respeito aos meus dignos colegas. 

Meu apôio ou minha assinatura à proposta que 
vai ser votada poderia não ser considerada como um 
gesto sincero e, portanto, prejudicar a moção no 
sentido que ela deve ter, para ser bem interpretada 
pelas nobres Forças Armadas e pelo honrado Sr. 
Presidente da República. 

Pelas afirmações que já fiz desta tribuna criei 
para mim, no Senado, uma situação singular. Por 
esse motivo, minha atitude não representa, nem 
poderia representar, nenhuma restrição aos nobres 
colegas signatários da moção, aos quais, por certo, 
estaria faltando com a devida consideração, se, 
procedo de outra maneira, afastasse dessa 
mensagem, fruto de pontos de vista respeitáveis, a 
espontaneidade que não se lhe pode negar. 

Por outro lado, Sr. Presidente, o meu voto de 
congratulação com as Forças Armadas, no dia 
comemorativo do aniversário do golpe de 29 de 
outubro, não poderia ser recebido, no seio da minha 
classe, como um gesto sincero, senão como uma 
retratação pouco recomendável, que não penso e 
não quero fazer. 

Por essas razões, penso que, para que a 
moção cheque ao seu destino "Integra, na pureza 
dos sentimentos que a inspiraram, deve partir daqui 
com o meu voto contrário. Presto, assim, a meu 
modo, uma homenagem às Fôrças Armadas; minha 
classe. Meus companheiros de armas sabem 
 
__________________ 
(*) Não foi revisto pelo orador. 
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que, se para servir à Pátria, não devemos ser 
escravos de nossas paixões, nem intransigentes em 
nossos pontos de vista, também não é necessário 
renegarmos o passado, quando dêle não estamos 
arrependidos. 

As idéias que defendo, são as mesmas com 
as quais compareci à campanha eleitoral que 
procedeu o pleito de 2 de Dezembro, na qual foi 
eleito, menos pelos meus predicados pessoais (não 
apoiados), do que pela aprovação do povo do Rio 
Grande ao programa do meu partido e à atitude por 
mim assumida nos acontecimentos anteriores às 
eleições. 

Não vejo nos regimes políticos, um fim, mas 
um meio. Sirvo, por isso, com lealdade, ao atual 
regime constitucional, certo de que sòmente poderá 
favorecer o advento de idéias acôrdes com a 
realidade social de nossa época. 

Devo esclarecer ao Senado, para bem julgar 
de minha atitude, que, depois dos discursos 
proferidos nesta Casa, compareci à Convenção do 
Partido Social Democrático do Rio Grande do Sul, 
perante cuja Comissão Executiva depus a cadeira 
que aqui ocupo, para que êsse órgão decidisse 
sôbre aquêle que melhor, e com sabedoria, pudesse 
defender os interêsses partidários e o Estado. 

Com grande honra vi reiterada a confiança que 
me fôra expressa nas urnas, com essas credenciais, 
pois, permaneço no Senado, procurando ser 
coerente com as minhas idéias e o meu passado, 
mas respeitando, do mesmo modo, todos aquêles 
que, segundo suas convicções, pareciam por outro 
prisma os acontecimentos que se desenvolvem no 
cenário político nacional. 

Manifestando, assim, êste voto, Sr. 
Presidente, quero que meus dignos pares façam 
justiça à atitude que assumo e ao mesmo tempo 
reafirmo respeito aos pontos de vista de cada um. 
(Muito bem; muito bem. Palmas). 

O SR. IVO D'AQUINO (*): – Senhor 
Presidente, a moção ora apresentada ao plenário 
está concebida nos seguintes têrmos: 

"Requeremos que, na ata da sessão de hoje, 
seja inserido um voto de congratulações com as 
Fôrças Armadas e com o Sr. Presidente da 
República, pelo transcurso da 

 
__________________ 
(*) Não foi revisto pelo orador. 

data de 29 de outubro, que marcou o advento do 
atual período constitucional". 

Sr. Presidente, na história política todos os 
povos, assinalam-se períodos predominantes e 
que, em certos casos, influem decisivamente no 
seu destino. 

Nem sempre podem os povos traduzir, 
tranqüilidade, no curso de sua vida política, 
através de regimes ou formas de govêrno, as 
vontades que, bem apuradas, representam a 
opinião dominante. 

Os fatos históricos, muitas vêzes 
transmudam-se, à revelia dos métodos normais e 
democráticos. Assim, a história de cada povo é, 
freqüentemente, uma sucessão de acontecimentos 
surpreendentes que, se bem considerados, não 
podem ser apreciados e criticados com a devida 
justiça, na época de sua deflagração. 

Tivemos, de 1937 a 1945, um regime – 
excusado é dizer – completamente diferente do 
que inauguramos no Brasil após a promulgação da 
Carta de 18 de setembro de 1946. 

A Constituição atual resultou da voz do povo 
chamado às urnas e, vamos dizer, cristalizada 
numa Assembléia Nacional, que, pela vontade de 
todos os seus membros, deu-a à Nação. 

Um dia – 29 de outubro de 1945 – operou-se 
na história política do Brasil uma transmutação, da 
que decorreu, inequivocamente, como 
conseqüência, o regime que gozamos atualmente. 

Assim poderíamos nos congratular não 
apenas pela data em que foi promulgada a 
Constituição, como também pelas circunstâncias 
de ordem histórica que nos trouxeram ao regime 
atual. 

O SR. BERNARDE FILHO: – V. Excelência 
me permite um aparte? (Assentimento do orador). 
Realmente, cada um de nós tem um ponto de vista 
a respeito. A minha assinatura nêste requerimento 
significa tudo que Vossa Exª diz e, também 
manifestação de regosijo pelo desaparecimento de 
um regime que, a meu vêr, estava desgraçando o 
País. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – Muito bem 
O SR. IVO D'AQUINO: – Agradeço a honra 

que V. Exª me dá com seu aparte. 
O SR. BERNARDES FILHO: – Contudo, 

compreendo e respeito o ponto de vista de V. Exª 
e do nobre Senador Ernesto Dornelles. 
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O SR. IVO D'AQUINO: – Peço licença a V. Exª 
para continuar a exposição, dentro do pensamento que 
me orienta. Nada melhor do que a história para julgar 
os homens públicos. Muito difícil aos contemporâneos, 
sobretudo àquêles que tomaram parte nos 
acontecimentos políticos, é ter dêles a visão nítida, 
perfeita e cabal, para um julgamento equilibrado. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – O próprio 
movimento de 29 de outubro constituiu um julgamento. 
Foi a Nação que julgou o regime representado pelo 
Estado Novo, pela ditadura, e desejou para o Brasil um 
sistema democrático de govêrno. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Marca o 29 
de outubro o advento do novo regime. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Dizia eu que essa data 
marcou o advento de um novo período político no 
Brasil. 

Sr. Presidente, desejo acentuar que a moção 
que assinei não tem, absolutamente, nenhum intuito 
pessoal, nem é contra quem quer que seja. Membros 
de um Partido Democrático, eleitos era um regime 
democrático, cumpriremos serenamente nosso 
programa de manutenção da democracia; e, quem quer 
que se oponha, por quaisquer métodos ou reservas, 
contra essa finalidade, não terá nosso apôio. 

Nosso partido não tem a preocupação de julgar 
os homens e, menos ainda, preocupações de ordem 
pessoal. Dentro da orientação programática e política, 
que adotamos, cuidamos de emprestar nosso apôio, 
não só ao regime, mas, também, àquele que o incarna, 
o Chefe da Nação. 

O SR. GEORGINO AVELINO: – Muito bem. 
O SR. LUCIO CORRÊA: – V. Exª tem tôda a 

razão. 
O SR. IVO D'AQUINO: – O Partido Social 

Democrático, elegendo o atual Presidente da 
República, assumiu a responsabilidade, perante a 
Nação, de representar ao julgamento das urnas um 
cidadão que, pelo seu passado, pelo seu valor, pelo 
seu caráter, pela sua honestidade e pelas suas 
qualidades políticas, pudesse ser o Chefe da Nação. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – A moção 
não é de louvor, mas de congratulações ao Presidente 
da República. 

O SR. GEORGINO AVELINO: – Que foi um dos 
chefes do movimento de 29 de outubro. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Assim, quero bem 
explicar… 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Pelo 
enunciado da moção se vê que ela, para fugir 
exatamente dessa dúvida sôbre a chefia do 
movimento, se limita a congratular-se com as 
Fôrças Armadas e o Presidente da República. 

O SR. GEORGINO AVELINO: – A chefia do 
movimento, está fora de dúvida. O General Góes 
Monteiro, então Ministro da Guerra, foi realmente, 
seu orientador, tendo a seu lado o General Eurico 
Gaspar Dutra. 

O SR. GEORGINO AVELINO: – O General 
Eurico Gaspar Dutra encarnava o movimento que 
as Fôrças Armadas deflagraram naquêle dia. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Àquela época 
as Fôrças Armadas eram superiormente dirigidas 
pelo General Góes Monteiro contra a ditadura, 
porque não poderia haver eleições, no Brasil, com 
o Sr. Getulio Vargas no Govêrno. 

O SR. BERNARDES FILHO: – Êste foi o 
sentido do movimento de 29 de outubro: – contra a 
ditadura. 

O SR. ALOYDIO DE CARVALHO: – Ontem 
ao assinar a moção a pedido do nobre Senador 
Victorino Freire, perguntei se o nome do General 
Góes Monteiro não figurava. Tomei a inclusão da 
pessoa do Presidente da República, na moção, 
como congratulações ao homem que encarna, 
nêste momento, a própria democracia: o Chefe da 
Nação. A moção é de congratulações e não de 
louvores ao Chefe da Nação, como V. Exª está 
dizendo. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Se o nobre colega 
me tivesse deixado prosseguir no discurso… 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Pois 
não… É sempre com grande prazer, que ouvimos 
V. Exª. 

O SR. IVO D'AQUINO: – …apreenderia, no 
seu final, perfeitamente o meu pensamento. 
Ainda há poucos minutos, meu nobre colega de 
bancada, representante do Estado do Rio Grande 
do Sul, com a sinceridade que sempre o 
caracteriza… 

O SR. GEORGINO AVELINO: – E que 
todos os seus correligionários lhe conhecem. 
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O SR. IVO D'AQUINO: – ... manifestou seu 
alto caráter e a respeitabilidade que todos lhe 
reconhecemos, quando proferiu seu voto e sua 
interpretação a respeito da moção, que ora 
apresento. 

Sr. Presidente, se me estou prolongando no 
falar, nêste momento, é para de algum modo prestar 
homenagem à palavra de meu companheiro de 
bancada, merecedor de todo o nosso respeito e 
ainda mais por ter, lealmente, expressado sua 
opinião. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – O que V. Ex.ª 
não disse – ou não quiz dizer – foi que o movimento 
de 29 de outubro se dirigia contra a ditadura. 

O SR. BERNARDES FILHO: – Movimento que 
congregou pela primeira vez, a unanimidade das 
Fôrças Armadas. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – É justamente 
essa expressão que V. Ex.ª está fugindo de 
pronunciar e que nós queriamos ouvir. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Sr. Presidente, a 
tribuna do Senado está à disposição, como sempre 
esteve, da palavra de todos os nobres Senadores. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – Mas, nós 
queriamos ouvir a palavra de V. Ex.ª, Iíder da 
bancada do P.S.D., no sentido de definir o 
movimento de 29 de outubro. 

O SR. IVO D'AQUINO: – É justamente a 
palavra que V. Ex.ª está ouvindo. Eu explico e defino 
perfeitamente a data de 29 de outubro como está na 
moção apresentada, isto é, marcando o advento do 
atual período constitucional. 

O SR. LUCIO CORRÊA: – Foi nesse sentido 
que subscrevi a moção. 

O SR. GEORGINO AVELINO: – Todos nós. 
O SR. IVO D'AQUINO: – Não podemos deixar 

de nos congratularmos por uma data que, 
politicamente, ficou histórica no Brasil e que nos 
permite – como está permitindo – manifestar, nesta 
hora, nosso pensamento da tribuna do Senado. 

A moção tem por finalidade congratular-se 
com as Fôrças Armadas e, do mesmo passo, com o 
Senhor Presidente da República, porque 
inegàvelmente em uma hora de confusão. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Grande 
confusão. 

O SR. IVO D'AQUINO: – ... nacional, em que 
não era possível a opinião pública ser filtrada e 
apurada, entenderam as Forças Armadas que 
 

estava sob sua responsabilidade e guarda do seu 
patriotismo resolver a situação. 

O SR. BERNARDES FILHO: – V. Ex.ª dá 
licença para um aparte? 

O SR. IVO D'AQUINO: – E foram as Fôrças 
Armadas que, naquêle momento, procurando 
interpretar, como o fizeram o sentimento nacional 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Então 
não havia confusão de opinião. 

O SR. IVO D'AQUINO: – ... deram a solução 
que todos conhecemos e que marcou, como diz a 
moção, o advento do regime democrático. 

O SR. BERNARDES FILHO: – V. Ex.ª  
dá licença para um aparte, apenas para  
esclarecer? 

O SR. IVO D'AQUINO: – Eu pediria a V. Ex.ª 
que me deixasse justificar a moção. 

O SR. BERNARDES FILHO: – V. Ex.ª usa do 
direito de apartear sempre que um orador está na 
tribuna. 

O SR. IVO D'AQUINO: – A tribuna do Senado 
está aberta para V. Exas. manifestarem sua  
opinião. 

O SR. BERNARDES FILHO: – Meu aparte é 
apenas para esclarecer... 

O SR. IVO D'AQUINO: – Recebo com prazer 
e com honra o aparte de V. Ex.ª. 

O SR. BERNARDES FILHO: – Quero apenas 
esclarecer que, para uns, a moção é deficiente, para 
outros, ela é bastante, e para outros, ainda, é 
excessiva. Para mim, por exemplo, nos termos em 
que está, é deficiente. Penso que deveria ir além. Em 
todo caso assinei-a. 

O SR HAMILTON NOGUEIRA: – A moção é 
inoportuna... 

O SR. IVO D'AQUINO: – Mesmo deficiente, 
penso que V. Ex.ª está de acôrdo com os seus 
têrmos. Naturalmente se V. Ex.ª apresentasse uma 
moção certo faria em têrmos mais amplos. 

O SR. BERNARDES FILHO: – Exatamente 
apenas acho que ela é deficiente. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Aliás a 
moção apresenta uma média. Pela sua redação tem 
essa virtude. 

O SR. IVO D'AQUINO: – V. Ex.ª diz muito 
bem. A moção é apenas a média da opinião do 
Senado. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: –  
Nós somos homens do centro. 
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O SR. IVO D'AQUINO: – Ela exprime de fato 
essa média, como V. Ex.ª disse com muita felicidade. 

O SR. BERNARDES FILHO: – Vê portanto V. 
Ex.ª que tinha razão de ser o meu aparte. 

O SR. IVO D'AQUINO: – A moção está 
assinada, não apenas pelo Partido Social 
Democrático, nem pela União Democrática Nacional, 
sòmente, mas pela generalidade dos Senadores que 
assim entenderam. 

O SR. GEORGINO AVELINO: – Pela quasi 
unanimidade. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Nêsse 
ponto ela foi muito clara. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Prosseguindo nas 
minhas considerações, Sr. Presidente, quero ainda 
dizer que, por êste motivo, não há apenas razão para 
nos congratularmos com as Fôrças Armadas, mas 
também com o Sr. Presidente da República. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Muito bem. 
O SR. IVO D'AQUINO: – E por que essa 

razão? Em primeiro lugar porque naquela data era S. 
Ex.ª candidato à Presidência da República. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Aí já 
estamos entrando no mérito histórico e fugindo da 
média. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Candidato à 
Presidência da República... 

O SR. GEORGINO AVELINO: – Por um 
grande partido nacional em contraposição a outro 
candidato também de valor. 

O SR. IVO D'AQULNO: – ... tinha S. Ex.ª a 
seu lado, a opinião quase unânime, posso dizer, do 
Exército Brasileiro. Embora S. Ex.ª seja um militar, 
com a educação da sua mentalidade formada na 
carreira das armas, como todos sabem, a opinião do 
Sr. Eurico Gaspar Dutra, naquela hora, foi a de que a 
suprema magistratura da Nação devia ser entregue 
ao Presidente do Supremo Tribunal Federal. 

O SR. GEORGINO AVELINO: – E a iniciativa 
foi de S. Ex.ª na, reunião dos generais. 

O SR. BERNARDES FILHO: – Grande prova 
de desprendimento das Fôrças Armadas. 

O SR. IVO D'AQUINO: – V. Ex.ª diz muito 
bem: grande prova de desprendimento das Fôrças 
Armadas e opinião leal e superior daquêle que se 
manifestou antes de todos. 

O outro motivo é que, nesta hora, Sr. General Eurico 
Gaspar Dutra, na qualidade de Chefe do Govêrno, é 
responsável e tem a guarda, por Chefe do Poder 
Executivo, a par dos outros poderes, do regime 
democrático. 

O SR. GEORGINO AVELINO: – Muitb bem. 
O SR. IVO D'AQUINO: – Esse foi o regime 

decorrido do advento da data de 29 de outubro. 
Esta não é uma moção, apenas do Partido Social 
Democrático. Se fôsse apenas dêste partido, nós 
não nos congratularíamos apenas com o Sr. 
Presidente da República; declararíamos, nesta 
hora, que em qualquer emergência, o Partido 
Social Democrático estará solidário com S. 
Excelência... 

O SR. GEORGINO AVELINO: – Muito bem. 
O SR. IVO d'AQUINO: – ..... como sempre 

esteve e estará, solidário com os destinos de nossa 
Pátria. 

O SR. GEORGINO AVELINO: – Muito bem. 
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – O Partido 

Social Democrático acabará congratulando-se com o 
próprio Partido Social Democrático, do qual  o 
General Eurico Dutra era candidato, em outubro de 
1945. 

O SR. IVO D'AQUINO: – A moção é apenas 
de congratulações. E e tão justa que, não apenas o 
Partido Social Democrático, por grande número de 
seus membros, lhe deu seu apóio, mas, também, 
vários outros dos demais partidos desta Casa. 

E', portanto, uma moção sincera, elevada, – e 
o digo, menos por nós, que estamos em causa, mas 
como um preito, uma homenagem aos membros dos 
demais partidos que a assinaram... 

O SR. GEORGINO AVELINO: – Muito bem. 
O SR. IVO D'AQUINO: – Senhor Presidente, 

sempre tenho procurado, em todos os momentos de 
vida partidária, interpretando o pensamento do meu 
partido; falar serenamente e com isenção de, ânimo. 
No dia em que, com tranqüilidade de espírito, nossas 
palavras forem pesadas e medidas pela opinião 
pública, a meu respeito poderão dizer que elas não 
têm autoridade; não têm brilho; não têm 
significação... 

OS SRS. GEORGINO AVELINO E SALGADO 
FILHO: – Não apoiado. 
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O SR. IVO D'AQUINO: – ... mas nunca 

ninguém poderá negar que falta lealdade, 
sinceridade, e tranqüilidade no que afirmo. 

Assim, Sr. Presidente, é que nós, do 
Partido Social Democrático, assinamos a moção 
que ora é apresentada e que está honrada pela 
assinatura da maioria do Senado Federal. 

O SR. GEORGINO AVELINO: – Da 
quase unanimidade. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Essas palavras 
eram necessárias fôssem proferidas. E mais 
uma vez nesta Casa quero deixar demonstrada 
a orientação superior do meu partido, que 
encara os acontecimentos políticos acima dos 
homens e visando sempre o interêsse nacional, 
para que o Brasil possa, com a colaboração de 
todos, tornar cada vez mais forte o regime 
democrático que adotou. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem; muito 
bem. Palmas). 

O SR. JOSÉ AMÉRICO: – Sr. Presidente, 
não era eu quem ia falar, mas o Senador Arthur 
Santos, que falaria com a justeza de conceitos e  
eloqüência que lhe são familiares. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – Muito 
obrigado a V. Ex.ª. 

O SR. JOSÉ AMERICO: – Mas, pediu-me 
o nobre colega que usasse da palavra e sinto-
me na obrigação de fazé-lo nesta hora, diante 
dos depoimentos que ouvi sôbre o movimento 
que estamos comemorando. 

Sou o primeiro a fazer justiça aos 
sentimentos íntimos que levaram o Senador 
Ernesto Dornelles á opor-se moção. Nenhum 
homem deve voltar-se contra o seu passado e, 
muito menos, contra o seu sangue. 

Reconheço a procedência das reservas 
com que o líder Ivo d'Aquino encarou também  
êsse fenômeno político, como servidor que foi 
do regime destruído a 29 de outubro. 

Mas não seria justo que essa data 
passasse despercebida aos círculos da vida 
democrática do Brasil, inclusive o Senado 
Federal, porque todos reconhecemos a sua 
contribuição benéfica e decisiva no curso da 
nossa história política. 

Já não falo como combatente contra a 
ditadura que tombou nesse dia. Prefiro  
falar como brasileiro amante da paz, como 
homem de sensibilidade, como possuidor do 
sentimento de fraternidade nacional que une a 
mais unida das raças (Muito bem), congratu- 
 

lando-me com um movimento que evitou que a 
hora crucial se transformasse numa hora trágica. 

Temos todos que reconhecer o papel das 
classes armadas nessa conjuntura foi, mais do 
que a salvação da democracia, a salvação do 
Brasil de uma sangria fraticida. (Muito bem; 
muito bem). 

Já é hora de depormos perante a história 
e de confessarmos que, se o ditador tivesse 
tentado outra aventura para prolongar o seu 
poder, teria entestado com a reação armada, 
que se organizava para o contra-golpe imediato. 

O apôio dos comunistas deu-lhe um novo 
refôrço, conduziu-o ... fórmula "Constituinte com 
Getulio" que lhe asseguraria a permanência... 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Por mais 
15 anos... 

O SR. JOSÉ AMÉRICO: – ... para que 
tentasse outra solução política, ainda ditatorial 
ou com aparência democrática. E, quando a 29 
de outubro, procurou atravessar diante do 
movimento que se precipitava pelo seu próprio 
impulso, encontrou diante de si uma muralha 
intransponível. 

Poderiam as fórças ter-se dividido nêste 
transe, atirando o País num mar de sangue. E 
diria também se estivesse mantendo o 
temperamento de luta com que enfrentei o 
Estado Novo no mar de lama em que 
escabujava. 

Mas as classes armadas serviram, nessa 
hora à sua vocação política, a única política que 
têm feito e devem fazer, irmanando-se e 
confraternizando-se com o povo, para que, 
como se deu, sem um tiro sem uma gota de 
sangue, sem uma comoção, a não ser a dos 
transportes cívicos... 

O SR. ERNESTO DORNELLES: – Vossa 
Excelência permite um aperte? 

O SR. JOSÉ AMERICO: – Estou á 
disposição de V. Ex.ª. 

O SR. ERNESTO DORNELLES: – Na 
Constituinte, o então deputado Otávio 
Mangabeira, referindo-se ao Senador Carlos 
Prestes, lamentou que sua Excelência se tivesse 
afastado das forças democráticas unificadoras 
do regime constitucional. 

Respondeu o Sr. Carlos Prestes, em 
plena Constituinte, que não tinha acompanhado 
a União Democrática Nacional, nesta campanha, 
porque ela havia imposto a condição de que  
o apoio só servisse para um golpe que 
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depusesse o Sr. Presidente da República. 

O SR. JOSÉ AMERICO: – Não é 
verdade o que foi referido a Vossa Excelência. 

Nunca foi feito êsse apelo. Nós, que nos 
empenhámos no movimento contra a ditadura, 
dispostos a correr todos os riscos, nunca 
deixamos de prever a hipótese da reação 
armada, se o Sr. Getulio Vargas se obstinasse 
em manter o poder. Mas, para isso, não 
pediríamos o concurso do Sr. Carlos Prestes, 
porque nossa resistência se processava num 
meio que não poderia acumpliar-se com a 
anarquia.... 

O SR. ERNESTO DORNELES: – O que 
citei, em meu aparte, está registrado nos Anais 
da Constituinte. 

O SR. JOSÉ AMERICO: – ... pois se 
tratava de um movimento revolucionário que 
devia deter a marcha, atingido que fôsse seu 
único objetivo. 

O que pretendíamos era que as forças 
armadas, retomando o seu papel histórico e 
rabilitando-se do golpe de 1937, servissem o 
Brasil, atalhando a tendência do Sr. Getulio 
Vargas, para ir além de um poder que todos já 
lhe negavam. 

Às classes armadas só podemos ser 
gratos pela contribuição do sangue, pela 
disposição de sacrifício, por saberem morrer e 
saberem matar, porque as vitórias militares são 
as glórias mais caras; custam vidas, custam o 
mais precioso dos capitais que é o capital 
humano, custam fragmentos de humanidade. 

Assim, quando os nossos soldados 
preferiram a paz, a grande paz que abriu 
caminho, sem ceifa humana, sem as sombras 
da morte que nunca se apagam, para que o 
Brasil seguisse o seu destino, nós, democratas, 
tinhamos que considerá-los credores da nossa 
consagração. 

O 29 de outubro foi um grande dia, 
porque nos livrou de dores e nos encheu de 
alegrias. 

E não sou eu que me oponha ao sentido 
de noção de congratulações ao Sr. Presidente 
da República, porque S. Ex.ª foi também um 
fator do movimento. 

O SR. GEORGINO AVELINO: – Muito 
bem. 

O SR. JOSÉ AMERICO: – ... contanto 
que não se esqueça um nome, que  
não seja deslembrada a atuação 
 

na preparação desse desfêcho da figura de 
Eduardo Gomes. (Palmas). 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 
Muito bem. 

O SR. JOSÉ AMERICO: – Foi também o 
prestígio da sua palavra como o prestígio da 
sua espada, seu valor de revolucionário e 
patriota... 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – 
Revolucionário na ordem jurídica. 

O SR. JOSÉ AMÉRICO: – ... como seu 
valor militar. Foi um dos concursos poderosos e 
eficazes para a mobilização dos espíritos que 
se foi infiltrando por tôdas as classes até 
penetrarem as classes militares, que acabaram 
se apoderando do pensamento de salvação 
nacional. Não seria eu também capaz de não 
tornar extensiva essa homenagem ao general 
Góes Monteiro. (Muito bem. Palmas). 

O SR. ARTHUR SANTOS: – Muito bem. 
O SR. JOSÉ AMERICO: – ... a quem o 

acaso conferiu êsse grande papel, redimindo-o 
do êrro de 1937. (muito bem). 

E' com o maior desafôgo, a maior 
felicidade de espírito que rendo essa homenagem 
às nossas classes armadas, principalmente no 
momento em que sei que nunca mais se 
consumará um golpe como o de 1937. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – Muito bem 
O SR. JOSÉ AMÉRICO: – Que nunca 

mais teremos golpes militares no Brasil, porque 
aquele que o desfechar será sua primeira 
vítima. 

O SR. GEORGINO AVELINO: – Sim, se 
os democratas estiverem bem orientados no 
sentido da prática da democracia; do contrário, 
a salvação nacional se imporá acima dos 
regimes: 

O SR. JOSÉ AMERICO: – Mas não 
somos nós, os da União Democrática Nacional, 
que estamos desmoralizando a democracia 
Pergunto a V. Ex.ª quem a desmoraliza. 

O SR. GEORGINO AVELINO: – Assisto 
todos os dias, à confusão democrática 
dominante em nosso País. Seus líderes não lhe 
dão orientação e, nas massas dos seus 
soldados só vejo crescer a confusão. 

O SR. JOSÉ AMÉRICO: – Quem será, 
então, o responsável por essa confusão? Nós 
da U.D.N. ou o regulador, o que se encontra  
no centro, devendo ser o domador da 
indisciplina? Quem deveria guiar as consci- 
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ências e receber as mãos que se estende para 
uma colaboração patriótica? Quem? Não poderá 
V. Ex.ª dizê-lo? 

O SR. GEORGINO AVELINO: – Sr. 
Presidente essa colaboração foi tentada e 
repelida várias vezes. E nenhum agente mais 
benéfico e mais autorizado do que o General 
Góes Monteiro, que, no entanto, não conseguiu 
realizá-la. 

O SR. JOSÉ AMÉRICO: – Por oposição 
de quem? 

O SR. GEORGINO AVELINO: – Nós é 
que estendemos os braços a essa colaboração. 

O SR. JOSE AMERICO: – A quem pediu 
V. Ex.ª tal colaboração? A quem o General Góes 
Monteiro a ofereceu. Ao contrário, V. Ex.ª é 
testemunha de que, interpretando o pensamento 
da União Democrática Nacional, num momento 
em que me alarmava pela marcha dos 
acontecimentos, tentei a pacificação dos 
espíritos, tentei corrigir a confusão que 
impressiona V. Ex.ª, batí a tôdas as portas, às 
do Cateto, às dos partidos prontificando-me a 
essa colaboração providencial para dominar as 
crises. No entanto, todos os apêlos se 
perderam. 

O SR. GEORGINO AVELINO: – V. Ex.ª é 
verdadeiramente. um grande apóstolo, mas os 
seus discípulos não o seguem. V. Ex.ª, na frase 
de Ruy, tem pregado de uma ruína para o 
deserto. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Nós 
estamos todos ao lado do Senador José 
Americo. Como V. Ex.ª diz que não tem quem o 
siga? 

O SR. JOSÉ AMÉRICO: – A U. D. N. iria 
tôda unida... 

O SR. GEORGINO AVELINO: – V. Ex.ª é 
um grande apóstolo, mas está sòzinho. 

O SR ARTHUR SANTOS: – Nós estamos 
todos ao lado daquele que encarna a ordem 
democrática. 

O SR. JOSÉ AMERICO: – A U. D. N. 
estaria coêsa para êsse passo patriótico. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – O 
depoimento de V. Ex.ª, Senador Georgino 
Avelino, foi alarmante e triste nêste  
momento. 

O SR. GEORGINO AVELINO: – Os 
regimes são formas de somar os  
interêsses nacionais. Quando, em vez  
de somá-los, dividem, o imperativo da 
 

vida do País se impõe acima de qualquer 
dêles. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – Só a ordem 
democrática pode atender a êsse imperativo da 
salvação nacional. Lamento que V. Ex.ª numa 
hora e num momento dêstes faça uma 
declaração tão melancólica. 

O SR. GEORGINO AVELINO: – A obra 
que nos compete a nós, do Govêrno, é a de 
defender a nacionalidade, prestigiando as leis, a 
autoridade, mas sobretudo defendendo o País. 

O SR. PLINIO POMPEU: – V. Ex.ª diz: 
"nós do Govêrno" ou nós do P. S. D.? 

O SR. GEORGINO AVELINO: – Digo 
que nós, dos partidos democráticos, somos as 
fôrças conservadoras e delas a democracia 
recebe o seu prestigio. 

O SR. PLINIO POMPEU: – A União 
Democrática Nacional é fórça conservadora. 

O SR. JOSÉ AMÉRICO: – Pois vamos 
todos proceder bem... 

O SR. GEORGINO AVELINO: – Vamos. 
O SR. JOSÉ AMÉRICO: – ... vamos 

cumprir nosso dever, aprender lições de 
patriotismo... 

O SR. GEORGINO AVELINO: – Vamos 
repetir sempre, como um estribilho, as palavras 
de V. Ex.ª. 

O SR. JOSÉ AMÉRICO: – ... para que  
ninguém mais corveje sôbre a democracia, 
para que nunca mais haja golpes... 

O SR. GEORGINO AVELINO: – Muito 
bem  

O SR. JOSÉ AMERICO: – ...para que 
todos os corvos, como o corvo de Edgard Poe, 
digam: Nunca mais! (Muito bem; muito bem, 
Palmas. O orador é cumprìmentado). 

O SR. VICTORINO FREIRE (*): – Sr. 
Presidente, a minha moção é de 
congratulações com as Fôrças Armadas pelo 
transcurso da data de 29 de outubro, que pôs 
fim à ditadura no Brasil. 

Não fôra o patriotismo das Fôrças 
Armadas, o sangue teria corrido, em 
consequência da obstinação do ditador em 
permanecer no poder. 

Eleição não poderia haver sem 29 de 
Outubro, a menos que fôsse feita para o Sr. 
Getulio Vargas continuar no poder. 
 
–––––––––––––––––– 
(*) Não foi revisto pelo orador. 
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Congratulo-me, por isso, com as classes 
militares e com o eminente Chefe da nação, que, 
naquêle dia, esquecendo a sua qualidade de 
candidato, uniu-se ao seu competidor e, juntamente 
com o eminente General Góes Monteiro, responsável, 
na ocasião, pela palavra do Exército, passava afio de 
espada a ditadura quinze anos enraizada no Brasil. 
(Muito bem; muito bem.) 

O SR. EUCLYDES VIEIRA: – Senhor 
Presidente, certamente não seria necessária a minha 
palavra, nêste momento, se não tivesse ouvido a 
declaração de que o requerimento em votação foi 
assinado por quase todos os Srs. Senadores. 

Sinto-me, por êste motivo, no dever de também 
dar a minha palavra a respeito, não me limitando 
sômente ao voto, que será favorável. 

O SR GEORGINO AVELINO: – Muito bem. 
O SR. EUCLYDES VIEIRA: – Respeito o ponto 

de vista do nobre senador Ernesto Dorneles; mas, 
embora aplaudindo o gesto de S. Exª, que fêz, em 
plenário, a sua declaração, com tôda a altivez, não 
posso deixar de extender o meu inteiro apôio à 
moção, porque sou representante de São Paulo, e 
São Paulo admira as nosssas Fôrças Armadas, São 
Paulo está inteiramente de acôrdo com o ato de 29 de 
outubro. 

Assim, Sr. Presidente, se não dei minha 
assinatura ao requerimento, foi porque não, m'o 
apresentaram. Supus, até, que teria sido oferecido, 
apenas por um partido. Ciente de que Senadores de 
várias agremiações políticas o assinaram, 
representando quase a unanimidade do Senado, não 
poderia silenciar, para dizer que também lhe teria 
aposto a minha assinatura. 

Rendo, pois, as minhas homenagens às 
classes armadas do País, porque sempre fui sincero 
admirador delas e dos seus chefes, admiração que se 
tornou ainda maior com o feito de 29 de outubro. 

Dou, assim, meu voto irrestrito à moção. (Muito 
bem; muito bem). 

O SR. BERNARDES PILHO (*) – Sr. 
Presidente, nossa, história está pontilhada de 
grandes feitos, traduzidos em páginas gloriosas, 
todos êles 

 
___________________ 

(*) Não foi revisto pelo orador. 

expressivos, atestando, cada qual, o civismo e a 
vitalidade de um povo. 

Basta enumerar as datas, em que ocorreram, 
para que. lembremos todos os seus episódios. 

O 21 de abril lembra a Inconfidência, o martírio 
de Tiradentes e o sacrifício de heróis pela liberdade 
da Pátria; 

O 7 de setembro é um capítulo de decisão e de 
civismo; 

O 15 de novembro é uma fatalidade histórica, 
compreendida e executada pelo glorioso Exército 
Nacional; 

O 27 de novembro de 1935 é a data dos bravos 
soldados da legalidade, covardemente assassinados 
pelas hordas vermelhas no 3º Regimento de 
Infantaria. (Muito bem). 

O SR, GEORGINO AVELINO: – Muito bem. 
SR. BERNARDES FILHO: – O 29 de outubro, 

Sr. Presidente, é a data da redenção.do Brasil. É a 
data que significa a emersão do pais de um período 
de luto e de tristeza, 

E' sôbre a sua comemoração, que pretendo 
dizer algumas palavras. Não o faria se, porventura, 
alguns de meus nobres colegas não se sentissem no 
dever de apresentar as razões por que aplaudem o 
requerimento em votação. 

Compreendo, como declarei, aqui, ao ilustre 
Senador Ivo  d'Aquino, em aparte – compreendo, 
respeito, as restrições do eminente Senador Ernesto 
Dornelles, e insisto, Sr. Presidente, no que afirmei: – a 
moção é deficiente para mim, ainda que bastante para 
muitos. 

Para mim é insuficiente ou deficiente, porque 
nela incluiria uma palavra de louvor ao Sr. Presidente 
da República. 

Aquêle tempo, era, S. Exª General do Exército, 
mas soube encarnar os anseios da nacionalidade, ao 
lado do Brigadeiro Eduardo Gomes, ao. lado do 
General Góes Monteiro e – porque não dizer ao lado 
também de José Americo de Almeida, que foi uma 
das primeiras vozes a se erguer contra a ditadura. 
(Palmas) 

Com êsse pensamento, Sr. Presidente, foi que 
assinei a moção. Ela tem para mim, sobretudo, êste 
significado: não marca apenas o advento do regime 
constitucional; marca o fim do depotismo no Brasil. 

O SR. ARTHUR SANTOS: – Muito bem. 
O SR. BERNARDES FILHO: – Espero, Sr. 

Presidente, que todos nós 
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saibamos compreender as dificuldades que o Brasil 
atravessa, mas, quaisquer sejam elas, é preciso 
tenhamos sempre viva a nossa fé democrática e não 
esqueçamos como nosso primeiro dever, o de 
cumprir a Constituição que votamos, e, se, algum 
dia, sentirmos que ela não basta, para que 
asseguremos a defesa nacional, façamos a sua 
revisão, mas nunca nos voltemos contra ela. (Muito 
bem. Muito bem. Palmas). 

O SR. SALGADO FILHO: – Senhor 
Presidente, represento, nesta Casa, o Partido 
Trabalhista Brasileiro, o partido dos trabalhadores, 
daquêles que vivem pela transquilidade e pela 
harmonia dos homens, sempre contrários às 
convulsões, às agitações, dentro das quais não lhes 
é dada a consecusão da sua finalidade de trabalhar 
para a produção, ou seja para o bem nacional. 

Todos os atos, todos os acontecimentos, 
portanto, que conduzam o País para a paz, para a 
ordem, para a aproximação dos homens, hão de 
merecer o apôio daquêles que, através dêsse 
partido, encontram o pensamento das classes 
laboriosas. 

Dêsse ponto de vista, Sr. Presidente, não 
poderia negar o meu apôio à moção às Fôrças 
Armadas, pois que elas conduziram superiormente 
os acontecimentos em aprêço, no sentido dessa 
calma que almeja o operariado brasileiro. 

Foi devido às Fôrças Armadas e aos seus 
chefes militares que, dentro de um período de paz, 
chegamos às eleições de dezembro. Delas saiu 
vitorioso o candidato do Partido Social Democrático, 
que era a corrente política que apoiava o Govêrno do 
Sr. Getulio Vargas. E o candidato eleito recebeu o 
integral apôio de S. Ex.ª. E, assim, o meu partido, 
depois de desagregado do Partido Social 
Democrático – ala, que era, dêsse partido – 
contribuiu com o seu voto decisivo para a eleição do 
honrado Senhor General Eurico Dutra. 

Não há contradição, no meu voto. 
Congratulo-me com as Fôrças Armadas do 

País por haverem conduzido o Brasil, dentro da 
serenidade de que necessitavam todos os 
brasileiros, para as eleições de dezembro de 1945, 
que marcam uma data gloriosa para a democracia 
brasileira. (Muito bem.) 

E se dessas eleições saiu vitorioso,  
como disse, o candidato para o qual  
convergiram os votos decisivos do 
 

Partido Trabalhista, não vejo porque negar a S. Ex.ª 
o mesmo apôio dirigido às Fôrças Armadas 
nacionais, cujos chefes, naquele momento, com 
tôda a fôrça em suas mãos, foram buscar no poder 
civil o Supremo Magistrado, Presidente do Supremo 
Tribunal Federal, que pôde, com dignidade, com 
honra e verdadeiro espírito patriótico, encaminhar o 
povo brasileiro às eleições, marcadas pelo Senhor 
Getúlio Vargas, na data por êste fixada e que 
jamais quís adiar, porque a essas eleições o Sr. 
Getúlio Vargas queria conduzir o povo brasileiro. 

Não discuto as opiniões daquêles que de mim 
divergem. Sou sincero nas minhas convicções. Tão 
sincero e tão convencido, que poderia apelar – mas 
não o faço – para um membro de Gôverno daquela 
época, aqui presente, para dizer se não estive 
sempre a seu lado no sentido de bem dirigir a 
Nação, conforme sua aspiração, para as eleições 
de dezembro, de onde surgisse o regime 
democrático. 

Assim, pois, não obstante minha qualidade 
de ex-Ministro do Sr. Getulio Vargas, até 29 de 
outubro de 1945 – Ministro que sempre esteve 
pelas eleições – jamais tive um só passo, uma só 
atitude, um só gesto que não fôsse no sentido de 
obediência à palavra do seu chefe, qual a de levar 
o Brasil para eleições imparciais, serenas e 
honradas, em que o povo pudesse expressar sua 
vontade. 

No instante em que falo ao Senado, com 
sinceridade e com verdade, sem preocupações, 
políticas e sem qualquer intuito subalterno de 
cortejar as classes militares, quero afirmar que as 
classe militares merecem o apôio de todos os 
brasileiros pelo seu gesto nobre, patriótico a 
altruístico, por terem garantido a realização das 
eleições de 2 de dezembro. Esta data, reafirmo, é 
gloriosa para o Brasil, porque nêsse dia se 
processou realmente uma eleição livre, dentro da 
qual o povo brasileiro pôde escolher não só o seu 
delegado à suprema magistratura do País, senão 
também os seus representantes aos corpos 
legislativos, os quais elaboraram uma Constituição, 
que todos temos o dever de preservar, assistir e 
garantir para que o futuro do Brasil, dentro do 
espírito democrático que ela encerra, seja 
conduzido às glórias que bem merece, pela sua 
grandeza e pelo patriotismo de seus filhos. (Muito 
bem; muito bem. Palmas). 
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O SR. CARLOS SABOYA: – Senhor 
Presidente, fui um dos signatários da moção 
apresentada pelo nobre Senador Ivo d'Aquino. Fí-lo em 
meu nome e no do Partido Social Progressista, a que 
pertenço. 

Sr. Presidente, o pensamento precípuo que 
me dominava, ao assinar a moção, era o de que, 
como o golpe de 29 de outubro, as Fôrças Armadas 
tinham restabelecido no País um clima de paz e de 
confiança. 

Tôdas as vêzes que a situação política não 
encontra uma solução pelos meios legais, dentro do 
princípio da ordem, da justiça, e do direito o Exército 
intervém na administração pública para – como direi – 
repetir as coisas nos seus devidos têrmos e entregar 
novamente aos representantes do povo a 
administração do País. 

Seria ocioso, Sr. Presidente, prolongar-me em 
considerações em tôrno do golpe de 29 de outubro, 
que restabeleceu a ordem democrática no País porque 
já o fizeram, brilhantemente, os demais Senadores que 
me anteciparam. 

E como resultante dessa ordem legal, temos a 
existência do Parlamento, porta-voz dos anceios do 
povo e vanguardeiros dos legítimos interêsses da 
Nação. Para que a Nação viva num ambiente de 
segurança é preciso colocá-la bem alto e por isso 
desejo, nêsse momento, fazer um apôio especialmente 
ao povo, para que prestigie o Parlamento Nacional, 
porque nêle se encontra o mais forte sutentáculo da 
democracia. (Muito bem; muito bem). 

O SR. GÓES MONTEIRO: – Senhor Presidente, 
se não tivesse sido meu nome pronunciado nêste 
augusto recinto, com tanta benevolência e honra para 
mim, por alguns dos senhores Senadores que usaram 
da palavra, com tôda a certeza eu não viria tomar o 
tempo do Senado com o debate em tôrno da moção, 
ontem apresentada, de congratulações às Fôrças 
Armadas e ao Exmo. Senhor Presidente da República, 
pelos transcurso da data de 29 de outubro. 

Não venho prestar um depoimento histórico. 
O dia de ontem foi para mim – creio que para 

alguns mais – um dia memorável nêste Senado. 
Votou esta Casa, ontem, projeto, de lei que, 

segundo julgo, terá um grande efeito para-o  
futuro do Brasil para a defesa da democracia. 
 

O SR. GEORGINO AVELINO: – Muito bem. 
O SR. GÓES MONTEIRO: – Ouvi, com a 

maior atenção, os debates que se travaram, 
abundantes de argumentos e de erudição e que 
constarão dos nossos anais como páginas que só 
poderão enobrecer e exaltar a nossa cultura e o 
saber dos representantes do povo brasileiro nesta 
Casa. 

Senti-me orgulhoso, ouvindo tanto aquêles 
que debateram pró, como os que opinavam contra 
o projeto. E se não experimentei alguma dúvida ao 
pronunciar o meu voto, foi porque tinha a 
convicção de que, entre dois males, eu estaria 
procurando fazer o menor. 

Se, do ponto de vista constitucional, o 
projeto talvez seja sucetível de incriminação, por 
outro lado, quando transformado em lei, ainda o 
órgão supremo do Judiciário, se provocado, 
poderia dizer a última palavra sôbre a sua 
legalidade. 

Ontem, como disse, foi um dia memorável, 
para o Brasil, não só porque se votou matéria de 
tamanho alcance, como também porque marcou o 
transcurso da data do movimento em que as 
Fôrças Armadas puzeram têrmo à ditadura pessoal 
que existia em nosso País. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Muito bem. 
O SR. GÓES MONTEIRO: – Nesta Casa 

estão representados vários partidos, creio que 
cinco ou seis, e acredito que essa moção, pela 
forma por que está redigida e pela intenção que a 
presidiu, não será suscetível de incriminação de 
nenhum dos representantes... 

O SR. GERORGINO AVELINO: – Muito 
Bem. 

O SR. GÓES MONTEIRO: – ...O dos 
partidos políticos. 

O SR. BERNARDES FILHO: – Prova-o o 
número de assinaturas apostas à moção. 

O SR. GÓES MONTEIRO: – Após ter sido, 
redigida, naturalmente, foi-me apresentada para 
receber minha assinatura. Excusei-me e assim 
procedi, porque o destine me colocou entre os Srs. 
Senadores, entre os representantes do povo 
brasileiro, quando, na realidade, sou mais um 
componente das classes Armadas do meu País. 
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As contingências da nossa vida política militar 
trouxeram-me para êste ambiente, onde me sinto 
deveras envaidecido por estar trabalhando com os 
ilustres Senadores da República. 

Se não opus minha assinatura a êste 
documento, foi, justamente, por que, na jornada de 
29 de outubro de 1945, o destino, repito, fez com que 
fôsse eu o chefe supremo da fôrças Armadas que 
mudaram o regime dentro do qual estávamos 
vivendo, num estado de tensão tal que, fatalmente, 
nos levaria à luta civil ou acontecimentos de maior 
gravidade, que poríam em perigo a própria 
sobrevivência nacional. 

Nesta Casa, nos partidos aqui representados, 
figuram aquêles que até então apoiaram o govêrno 
existente e aquêles que a êle se opunham, 
tenazmente, forçando por derrubá-lo a todo transe. 

Pertenci a êsse Govêrno e fui o chefe do 
movimento de 29 de outubro. Êsse movimento foi 
subitâneo. Quando parti de minha residência para 
desempenhar minhas tarefas cotidianas de Ministro 
da Guerra, não pensava que, os crepúsculos, teria 
que tomar aquela atitude que importou na deposição 
do Govêrno. 

Entre os Senadores presentes, e mesmo entre 
os ausentes, não há nenhum que tivesse tornado 
parte direta nos acontecimentos, execeção feita ao 
Senador Georgino Avelino que, casualmente, 
assistiu tudo quanto se passou na damática jornada 
de 29 de outubro. 

Conseguintemente, penso que todos têm 
isenção para interpretar e compreender os 
acontecimentos que se passaram naquela jornada, 
naturalmente acôrdo com as tendências de cada um. 

O SR. JOSÉ AMERICO: – Considero os 
acontecimentos de 29 de outubro o desfecho de um 
movimento que se vinha preparando. V. Ex.ª tem 
razão dizendo que não há testemunhas do 29 de 
outubro, mas existem testemunhas dos fatos que 
contribuiram para êsse. desenlace. 

O SR. GÓES MONTEIRO: – Declaro ao Sr. 
Senador José Americo que o movimento foi 
exclusivamente militar. 

O SR. GEORGINO AVELINO: – 
Exclusivamente militar. 

O SR. GÓES MONTEIRO: – Cada  
um pode interpretá-lo a seu modo, de 
 

acôrdo com suas convições ou intenções, com as 
deficiências ou proficiências humanas, mas o 
movimento de 29 de outubro foi ùnicamente 
militar, repito. 

O SR. JOSÉ AMERICO: – Entretanto, V. 
Ex.ª há de reconhecer que a Nação estava 
preparada para êle. Se assim não fosse, as 
classes armadas não teriam interpretado,  
como interpretaram nêsse surto de  
grande responsabilidade, os desejos da  
Nação. 

O SR. GÓES MONTEIRO: – Vossa Ex.ª é 
um homem que se tem evidenciado nêstes 
últimos anos da nossa História, com clareza, 
franqueza rude e eloqüência. 

O SR. JOSÉ AMERICO: – Agradeço muito 
êsse conceito de V. Ex.ª, o mais lisongeiro que 
um homem pode receber. 

O SR. GÓES MONTEIRO: – Tudo quanto 
V. Ex.ª diz é por mim recebido com o maior 
acatamento. Entretanto, permita-me V. Ex.ª, 
nêste momento, pequena restrição. V. Ex.ª diz 
que a Nação estava preparada que o País inteiro 
não queria mais o regime ditatorial. 

O SR. GEORGINO AVELINO: – Muito bem. 
O SR. JOSÉ AMERICO: – Estava 

preparada, porque não queria o regime ditatorial. 
O SR. GÓES MONTEIRO: – Havia 

divergências de opinião quanto à maneira de 
realizar a mudança do regime individual  
da ditadura pessoal para o govêrno 
constitucional... 

O SR. JOSÉ AMERICO: – Foi o que 
reconhecemos. Se o movimento não tivesse 
contado com a união do Exército, ter-se-ia 
deflagrado a guerra civil. 

O SR. GÓES MONTEIRO: – ...tanto no seio 
do mundo civil, como das classes armadas... 

O SR. GEORGINA AVELINO: – Muito bem. 
O SR. GÓES MONTEIRO: – ... que também 

estavam divididas, como sabe V. Ex.ª. 
Sem pretender prestar depoimento – 

porque as narrativas, as maneiras de dizer do 
que foi o 29 de outubro, que eu mesmo fico sem 
saber o que fiz nesse dia. (riso). – Só uma coisa 
posso afirmar: – é que, se o movimento houvesse 
fracassado, eu seria o maior responsável. 
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O SR. ANDRADE RAMOS: – V. Ex.ª era 
Ministro da Guerra. 

O SR. GÓES MONTEIRO: – As interpretações 
são diversas; as versões ainda mais. 

O que declaro a. V. Ex.ª é que tôda a Nação, 
inclusive eu, o General Dutra, o Brigadeiro Eduardo 
Gomes. – todos as chefes do Exército, as Fôrças 
Armadas na totalidade, os batizados queremistas, 
naquela oportunidade inclusive, queriam sair da 
ditadura para o regime de responsabilidade, de 
liberdade, ou melhor, para regime-constitucional 
democrático. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Todos os 
queremistas, menos um: o Sr. Getulio Vargas. 

O SR. GÓES MONTEIRO: – E o nobre 
Senador José Americo foi a principal vítima de 1937. 

O SR. JOSÉ AMERICO: – Não me considero 
vítima. 

O SR. ANDRADE RAMOS: – Històricamente, 
foi. 

O SR. GÓES MONTEIRO: – Històricamente, 
foi a principal vítima de 1937 porque o golpe impediu 
que a Nação brasileira se manifestasse, na ordem 
então estabelecida, por meio de eleição, para 
escolher entre V. Ex.ª Sr. Armando Sales Oliveira e o 
Dr. Plínio Salgado. 

O SR. JOSÉ AMERICO: – Nêste caso a vítima 
foi o povo. 

O SR. GÓES MONTEIRO: – Com golpe de 
1937, convinhamos, V. Ex.ª teve cancelada sua 
aspiração. 

O SR. JOSÉ AMERICO: – V. Ex.ª sabe que 
nunca manifestei êsse desejo: jamais tive tal 
aspiração. Fui procurado em minha casa, fui retirado 
do meu canto. 

O SR. GÓES MONTEIRO: – Sei disso. 
Quando falei em sua aspiração, queria dizer a 
aspiração daquêles que o consideravam digno de tão 
alto pôsto. 

O SR. JOSÉ AMERICO: – A aspiração de 
bem servir o Brasil sempre tive. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Foi o golpe 
dado em V. Ex.ª e a técnica usada que nos alertaram 
para que se pretendia desferir no General Dutra. 

O SR. JOSÉ AMERICO: – Queira o nobre 
Senador Góes Monteiro perdoar minhas 
interrupções. Preferimos ou vir um pouco de história. 

O SR. GÓES MONTEIRO: – O que  
afirmo a V. Ex.ª é que o golpe de 37 
 

não teve por fim implantar uma ditadura; no meu 
pensar, como no pensar do general Eurico Dutra e 
de outros responsáveis pelo mesmo, – porque, 
fomos dos mais responsáveis, – sue finalidade era 
mudar a estrutura, democrática do Brasil. Se fomos 
ludibriados, a culpa não foi nossa. Confiamos 
demasiadamente na palavra e nas intenções dos 
homens. 

Não pretendo – insisto – prestar depoimento, 
que seria longo, sôbre essa passagem histórica. 
Ademais, nas minhas condições de saúde, não 
poderia me conservar de pé por muito tempo, nem o 
Senado, m'o permitiria. (Não apoiados). 

O SR. IVO D'AQUINO: – Pode permitir. 
O SR. ETELVINO LINS: – V. Ex.ª poderá falar 

sentado. 
O SR. GÓES MONTEIRO: – Seria depôr 

sôbre questões que pertencem ao passado. 
O SR. ANDRADE RAMOS: – Ouviremos V. 

Ex.ª com todo o prazer. 
O SR. GÓES MONTEIRO: – Posso garantir ao 

nobre Senador José Americo que o ludíbrio que 
sofremos em 37, foi duplamente reparado com aquilo 
que fizemos, em 1945. 

O SR. JOSÉ AMERICO: – Reconheço ter sido 
verdadeira reabilitação. 

O SR. GEORGINO AVELINO: – Reabilitação, 
não apoiado! As Fôrças Armadas não têm de que se 
reabilitar, porque não se degradaram em 1937, para 
se reabilitarem em 1945. 

O SR. JOSÉ AMERICO: – Se reconhecem o 
êrro e a responsabilidade, como diz V. Ex.ª que não 
é reabilitação? 

O SR. BERNARDES FILHO: – Não há, 
vergonha em reconhecer-se o êrro. 

O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – Não 
tenhamos mêdo das palavras. 

O SR. GÓES MONTEIRO: – Tornando ao fio 
de meu discurso, reconheço que em 1945, as 
correntes em luta queriam, tôdas elas, a 
redemocratização do Brasil. Naturalmente, tenho que 
executar aquelas que adotam o regime totalitário, 
seja da esquerda, seja da direita. 

O SR. ANDRADE RAMOS: – Muito bem! 
O SR. GÓES MONTEIRO: – Mas a massa 

do povo brasileiro, suas elites e das classe 
armadas, queriam a todo transe a volta ao regime 
constitucional, porque a Constituição de  
37, outorgada, sem a sanção popular, 
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tornava aquele Govêrno ilegítimo, e essa 
ilegitimidade não poderia continuar. 

A divergência residia então na maneira pela 
qual cada uma pretendia operar a transformação, 
Isto é, sair do regime ditatorial para o constitucional  
e Ilegítimo: nêsse ponto houve discordância e  
luta, – vamos dizer assim. A tensão chegará ao 
auge, quando se verificou o movimento de 29 de 
outubro. 

Aquêles que estavam contra o Govêrno, –  
V. Ex.ª não poderá negá-lo não acreditavam em 
outro processo de mudança, a não ser a 
revolucionário. 

O SR. JOSÉ AMERICO: – Processo violento. 
O SR.GÓES MONTEIRO: – ...pela violência. A 

história comprova que os governos impostos pela 
fôrça, só pela fôrca sairão. 

Êsse elemento histórico, foi completamente 
desprezado nos debates eruditos, eloqüentes – 
páginas memoráveis de nossos anais – em tôrno do 
projeto da cassação dos mandatos. Entretanto, 
deveria prevalecer nesta Casa, como subsídio 
principal para nosso julgamento. 

Assim foi, também, em 1937, e noutros 
marcos, – como denomina a moção, – da nossa 
História. 

Entendiam outras corrente que se poderia 
mudar o Govêrno sem violência, passando-se para o 
regime legal sem a deposição. 

Era esta, Sr. Presidente, a diferença essencial. 
Eu, como membro do Govêrno nunca fui nem 

serei desleal a ninguém. 
Com grave prejuízo da saúde e disposto ao 

sacrifício da própria vida, assumi novamente a pasta 
da Guerra. V. Ex.ª há de se recordar que, em 
discurso feito a um dos escalões da F.E,B., que 
chegava dos campos de batalha da Itália, procurei 
descrever a situação real do Brasil, no momento: o 
País dividido, as fôrças armadas desunidas e 
ameaçadas. 

Fui contestado na ocasião, isto é, pouco antes 
de 29 de outubro. 

Enquanto o Presidente da Republica não 
garantisse que realizaria as eleições no dia 2 de 
dezembro e não tomaria qualquer compromisso, 
direto ou indireto, com as correntes partidárias que 
as fôrças armadas repudiavam in limine... 

O SR. GEORGINO AVELINO: – O 
comunismo. 

O SR. GÓES MONTEIRO: – Êsses o 
manteriam no poder. 

Quando, na manhã de 29 de outubro, senti 
que havia perdido a confiança do Chefe do Govêrno, 
e, que esse compromisso estava desfeito, não vacilei 
em seguir a sorte dos meus companheiros de arma e 
joguei com êles a cartada. 

Ainda ontem às 5 horas da tarde, quando eu 
discutia aqui o projeto de cassação de mandatos, um 
dos Generais que tomaram parte no movimento 
chamou-me ao telefone e repetiu a ordem que eu lhe 
dera em 1945, de avançar os tanques sôbre o 
Palácio Guanabara. 

Quero, com êsses pequenos 
esclarecimentos... 

O SR. ANDRADE RAMOS: – Muito 
interessante. 

O SR. GÓES MONTEIRO: – ...fazer apenas 
uma observação em tôrno da moção, como foi 
apresentada e o que poderia realmente significar, 
sem espírito faccioso. 

O SR: GÓES MONTEIRO: – Se me estendo 
demais... 

O SR. GEORGINO AVELINO – Não apoiado. 
O SR. GÓES MONTEIRO: – ...foi porque S. 

Ex.ª o Sr. Senador José Americo, me interpelou. 
Antes de encerrar nestas considerações, quero 
agradecer muito especialmente a S. Excelência as 
palavras generosas com que se referiu ao meu nome 
e ao meu procedimento na jornada de 29 de outubro. 

O SR. JOSE AMERICO: – Com a justiça que 
a história indica. 

O SR. GÓES MONTEIRO: – Quando vieram a 
fim para que assinasse a moção, não o fiz, como já 
disse. E assim procedi por questão de ética, por 
motivos de ordem moral. Declarei aos Senadores 
que me trouxeram o documento, a título de conselho, 
que não deveriam, pelos mesmos motivos de ética 
moral, levá-la a assinatura daqueles que, a 29 de 
outubro, exerciam cargo de confiança do ex-
Presidente da Republica, como sejam seus ministros 
de Estado e interventores. 

No Senado, devemos presar sobretudo a 
ética, sem a qual nossas manifestações perderão 
seu maior valor, que é o valor moral. 

Dito isto, julguei que, como estava redigida  
a moção, todos os Senhores Senadores a poderiam 
assinar e apoiar. E uma vez submetida ao  
plenário, como se acha agora, não haveria razão 
  



– 712 – 
 

para que nenhum senador, mesmo aquêles que,  
a 29 de outubro, exerciam funções de  
confiança no Govêrno de pôsto lhe recusassem 
apôio. 

Porque agora já não se trata de  
acontecimento pròpriamente político partidário,  
mas de reconhecimento cívico aquêles que 
impediram que o Brasil entrasse num período de 
lutas civis, e que, como está, escrito na própria 
moção, permitiu o advento de novo período 
constitucional. 

O SR. ERNESTO DORNELLES: – V. Ex.ª me 
permite um aparte? 

O SR. GÓES MONTEIRO: – Pois não! 
O SR. ERNESTO DORNELLES: – Sempre  

fui favorável volta ao regime constitucional.  
Nos cargos que exerci, dei tôda a colaboração  
para que o País retornasse à normalidade. As  
ordens por mim recebidas foram invariàvelmente 
executadas para o processamento das eleições  
se fizesse de acôrdo com as instruções em  
vigor. Mantenho o ponto de vista que sustentei no 
Senado. 

O SR. GÓES MONTEIRO: – Compreendo  
os escrúpulos do Senador Ernesto Dornelles,  
como os que porventura existissem da parte  
de outros senadores. Entretanto, estou  
expondo claramente minha opinião. E é do ponto  
de vista cívico da união do Brasil, sem  
partidarismo nem facciosismo, que votaremos a 
moção. 

O SR. EUCLYDES VIEIRA: – O Brasil confia 
nas Fôrças Armadas. 

O SR. ANDRADE RAMOS: – A moção vive o 
momento presente. 

O SR. GÓES MONTEIRO: – O  
Presidente da República, como todos  

sabem, foi eleito por força do Partido Democrático  
e do Partido Trabalhista. O fato não impede, 
absolutamente, aos antagonistas de S. Ex.ª,  
no período de luta, em razão de compromissos 
anteriormente assumidos em face da situação  
do País, solidarizarem-se com aquêle movimento 
cívico, que é um incentivo para as próprias  
Fôrças Armadas e não um aplauso, como alguns 
desejam. 

Já na Assembléia Nacional Constituinte  
foi reconhecido o mérito do ato de 29 de outubro;  
e desejo fique expresso, mais uma vez, que  
o Senado da República reconhece  
no comportamento das Fôrças Armadas,  
naquela data, uma atitude em sentido patriótico  
e de preservação das nossas tradições e da  
nossa unidade espiritual e moral. 

O SR. JOSE AMERICO: – Reconheceu-o e o 
está proclamando. 

O SR. GÓES. MONTEIRO: – Era o que tinha a 
dizer. (Muito bem; muito bem. Palmas. O orador é 
cumprimentado). 

O SR. PRESIDENTE: – Continua a discussão. 
(Palmas). 

Mais nenhum Sr: Senador desejando usar da 
palavra, encerro a discussão. 

Os Senhores que aprovam o requerimento, 
queiram ficar sentados. (Pausa). 

É aprovado o seguinte 
 

REQUERIMENTO 
 

Nº 168 – 1947 
 
Requeremos que, na ata da sessão de hoje, 

seja inserido um voto de congratulações com as 
Fôrças Armadas Nacionais e com o Senhor 
Presidente da República, pelo transcurso da data de 
29 de outubro, que marcou o advento do atual 
período constitucional. 

O SR. PRESIDENTE: – Está esgotada a 
matéria da ordem do dia. 

O SR. SALGADO FILHO (*) (para explicação 
pessoal): – Sr. Presidente, comemora-se hoje, como 
já foi referido há pouco, o "dia do Comerciário". 

Por não estar, presente no momento, deixei, 
de dar o meu aplauso às manifestações aqui 
externadas a propósito. 

Ministro do Trabalho, que fui e que concedeu a 
essa classe vários benefícios atualmente em vigor, 
tais como a regulamentação de suas atividades, as 
oito horas de serviço e a Caixa de Aposentadoria e 
Pensões, não poderia, de forma alguma – não direi 
negar apôio – mas deixar de solidarizar-me, com 
entusiasmo, às homenagens aqui tributadas a nobre 
classe dos empregados no comércio no Brasil. 
(Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Nada mais havendo a 
tratar, vou levantar a sessão, designando para a de 
amanhã a seguinte 

 
ORDEM DO DIA 

 
Votação, em discussão única, do requerimento 

nº 170, de 1947, solicitando inserção no Diário do 
Congresso Nacional do parecer do Dr. Homero Pires, 
sôbre cassação de mandatos. 

(Levanta-se a sessão às 17 horas e 20 minutos). 
 

__________________ 
(*) Não foi revisto pelo orador. 

 



156ª SESSÃO, EM 31 DE OUTUBRO DE 1947 
 

PRESIDÊNCIA DO SR. DARIO CARDOSO, 3º SECRETÁRIO 
 

As 14 horas compareceram os Senhores 
Senadores: 

Azevedo Ribeiro. 
Waldemar Pedrosa. 
Augusto Meira. 
Victorino Freire. 
José Neiva. 
Joaquim Pires. 
Mathias Olympio. 
Ribeiro Gonçalves. 
Plínio Pompeu. 
Fernandes Távora. 
Vergniaud Wanderley. 
José Américo. 
Novaes Filho. 
Etelvino Lins. 
Góes Monteiro. 
Maynard Gomes. 
Aloysio de Carvalho. 
Pinto Aleixo. 
Santos Neves. 
Alfredo Neves. 
Hamilton Nogueira. 
Andrade Ramos. 
Levindo Coelho. 
Bernardes Filho. 
Dario Cardoso. 
Filinto Müller. 
Flávio Guimarães. 
Arthur Santos. 
Ivo d'Aquino. 
Francisco Gallotti. 
Lucio Corrêa. 
Ernesto Dornelles. 
Salgado Filho. 
Camilo Mercio. 
Synval Coutinho. 
Adalberto Ribeiro (36). 
O SR. PRESIDENTE: – Acham-se presentes 36 

Srs. Senadores. Havendo número legal, está aberta a 
sessão. Vai-se proceder à leitura da ata. 

O Sr. 2ª suplente (servindo de 1º Secretário) 
procede á leitura da ata anterior, que posta em 
discussão é sem debate aprovada. 

O Sr. 4º Secretario (servindo de 1º declara 
que não há expediente e lê os seguintes 
pareceres: 

 
PARECER 

 
Nº 386 – 1947 

 
Da Comissão de Finanças sôbre a 

proposição nº 199, de 1947. 
 

Relator: Sr. Alfredo Neves. 
Ao exame do Senado, remeteu a Câmara  

dos Deputados a proposição que autoriza o  
Sr. Ministro da Fazenda a mandar cunhar na  
Casa da Moeda moedas divisionárias de 10, 20 e  
50 centavos, na importância total de  
Cr$ 64.000.000,00 (sessenta quatro milhões  

de cruzeiros). A cunhagem em apreço será feita  
na base de oitenta milhões de cada uma dessas  
três moedas e na importância, respectivamente  
de oito dezesseis e quarenta milhões de  
cruzeiros. 

A providencia solicitada pelo Senhor 
Presidente da República por si mesma se justifica. 
Quantos têm contacto mais direto com as 
populações do interior do nosso País sentem  
desde logo as dificuldades de pagamento  
de qualquer importância sempre que o troco  
resulte em frações, entre dois cruzeiros e  
dez centavos. Nas próprias repartições  
federais, como, por exemplo as de Correios  
e Telégrafos, comumente, a fração de cruzeiro  
é paga em selo postal. Para aquêles que  
mantêm correspondência assídua o fato em si  
não apresenta maior importância. Outros  
há, entretanto, que só escrevem em intervalos 
longos e, por isso, o selo postal recebido na forma  
de troco represente prejuízo certo porque  
os mesmos desaparecem ou se inutilizam  
no desalinho constante dos baús ou  
das antiquadas canastras, ainda tão do use  
dos nossos trabalhadores rurais! Qual  
de nós, membros de uma ou outra 
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casa do Congresso Nacional, de convivência mais 
assídua com as populações da zona rural, já não 
recebeu não uma, mas por muitas vêzes, 
solicitações para interceder em favor da remessa de 
moedas divisionárias para as nossas cidades do 
interior? A Falta de moedas auxiliares e divisionárias 
para trôco nas pequenas transações de compra e 
venda de utilidades, principalmente nas nossas 
zonas rurais, é fato que não pode sofrer contestação. 
Dai a oportunidade da medida proposta na 
proposição ora em exame. 

Por sua vez, a Casa da Moeda, conforme se 
verifica na exposição de motivos do Sr. Ministro da 
Fazenda, encarece a necessidade urgente de 
providências no sentido de habilitá-la a prosseguir, 
sem interrupção, no serviço de cunhagem de 
moedas divisionárias. E informa esse documento: "a 
última autorização, concedida pelo Decreto-lei nº 
9.671, de 25 de junho de 1945, no montante de 
Cr$………300.000.000,00, compreendendo moedas 
auxiliares de um e dois cruzeiros e divisionárias de 
10, 20 e 50 centavos encontra-se, quanto a estas 
últimas, pràticamente esgotada, restando um saldo 
que representa poucos dias apenas de trabalho" (o 
documento é de 27 de junho) "e está longe de 
satisfazer as necessidades do comércio e do público 
nos diferentes pontos do Território Nacional, onde a 
escassez de troco vem dando motivo a constantes 
reclamações". 

Trata-se, pois, de conceder ao Senhor 
Ministro.da Fazenda a faculdade de autorizar o 
diretor da Casa da Moeda de conseguir a cunhagem 
de moedas divisionárias até a cifra de Cr$ 64.000,00 
providência que se impõe, tanto mais as moedas  
a serem cunhadas entrarão na circulação pela troca 
de outras de papel moeda dilaceradas, as quais 
serão recolhidas à Caixa de Amortização e 
encineradas. 

Diante do exposto, somos pela aprovação da 
proposição da Câmara dos Deputados, nº 199, de 
1947, que autoriza o Senhor Ministro da Fazenda a 
mandar cunhar na Casa da Moeda, a importância de 
Cr$ 64.000.000,00 em moedas divisionárias. 

Sala das Comissões, 30 de outubro de 1947. – 
Ivo d'Aquino, Presidente. – Alfredo Neves, Relator. – 
Synval Coutinho. – Salgado Filho, Santos Neves. 
Durval Cruz, – Apolonio Sales. – José Americo. 

PARECER 
 

Nº 387, de 1947 
 

Da Comissão de Constituição e Justiça sôbre 
a proposição nº 143 de 1947. 

Relator: Carlos Prestes. 
1. O projeto de lei nº 208-A, de 1947, da 

Câmara dos Deputados aprovou despesas 
provenientes de gratificações atribuídas a funcionários 
do Departamento Administrativo do Serviço Público, 
que, segundo comunicação do Tribunal de Contas, 
nos têrmos do § 3º do art. 77 da Constituição Federal, 
foram registradas sob reserva por aquele Tribunal. 

2. Trata-se do pagamento de gratificações por 
serviços extraordinários prestados por Lígia 
Medeiros de Oliveira Azevedo, Isa Ribeiro de 
Almeida, Ermelinda Borsatto e outros servidores do 
citado Departamento correndo as respectivas 
despesas de Cr$ 1.200,00, Cr$ 2.849,00 e Cr$.... 
2.400,00 a conta da verba 1 – Pessoal consignação 
III, subconsignação 12-08 do orçamento para 1946, 
cujo registro foi recusado pelo Tribunal de Contas 
por haver sido a despesa empenhada fora do prazo 
de dez dias contados da data da autorização do 
serviço como determina o item VIII do at. 1º do, 
Decreto nº 8.701, de 5 de fevereiro de 1947. 

3. Sôbre o referido atraso informa o Sr. 
Ministro da Fazenda: "Sem negar o atraso verificado 
na extração das notas de empenho que explicou 
haver resultado do fato de estarem os funcionários a 
quem competia fazê-lo ocupados em trabalhos de 
maior urgência, a esclarecendo que as importâncias 
das despesas haviam sido, entretanto, 
imediatamente deduzidas da dotação orçamentária 
própria, ficando assim, pràticamente empenhadas, 
pleiteou aquele Departamento a reconsideração da 
decisão denegatória do registro". 

4. Por sua vez, a Diretoria da Despesa Pública 
a Procuradoria Geral da Fazenda e a Diretoria Geral 
da Fazenda Nacional reconhecem todas que embora 
tenha havido realmente o atraso na extração das 
notas de empenho alegado pelo Tribunal de Contas, 
não constitui essa falha razão bastante para  
que se deixe de fazer a remuneração devida  
aos servidores que efetivamente executaram fora  
do expediente normal os serviços que lhes 
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foram cometidos por autoridade competente. 

5. Tendo em vista a justiça dessa alegação e a 
pequena importância da despesa, num total de Cr$ 
6.449,00, parece não haver maior mal na sua 
aprovação e compete efetivamente ao Congresso 
Nacional manifestar-se sôbre o evento a fim de dar-
lhe a devida forma legal. 

6. Tanto a recusa do registro da despesa em 
causa, como posteriormente a registro sob reserva 
se processaram segundo os preceitos da lei. No 
caso, não se tratava de despesa para a qual faltasse 
o crédito correspondente, já que corria à custa das 
consignações acima referidas, do orçamento de 
1946. Não houve, pois, a quebra de qualquer 
dispositivo legal e o projeto de lei em aprêço nada 
mais faz senão tornar de direito aquilo que de fato foi 
realizado. 

7. Por tudo isso, assim como por nos parecer 
de justiça e ser indispensável a legalização pelo 
Congresso Nacional da despesa realizada e 
registrada sob reserva pelo Tribunal de Contas, 
somos de opinião merecer aprovação desta 
Comissão o projeto de lei nº 208-A, de 1947, da 
Câmara dos Deputados, nos têrmos em que está 
vasado. 

Sala das Comissões, em 10 de outubro de 
1947. – Attilio Vivacqua, presidente. – Carlos 
Prestes, relator. – Arthur Santos. – Aloysio de 
Carvalho. – Etelvino Lins. – Filinto Muller. – Carlos 
Saboya – Ferreira de Souza. – Waldemar Pedrosa. 
 

PARECER 
 

Nº 388, de 1947 
 

Da Comissão de Finanças sôbre a proposição 
nº 143, de 1947. 

Relator – Sr. Synval Coutinho. 
Ao nosso estudo e pronunciamento vem ter o 

projeto de lei nº 208-A, de 1947, da Câmara dos Srs. 
Deputados que aprova as despesas provenientes de 
gratificação atribuidas aos funcionários por serviços 
extraordinários prestados por Lígia Medeiros de 
Oliveira Azevedo, Isa Ribeiro d'Almeida, Ermelinda 
Borsatto e outros servidores do Departamento 
Administrativo do Serviço Público. 

2. Para ocorrer tais despesas no valor de Cr$ 
1.200,00, Cr$ 2.849,00 e Cr$. 2.400,00 a conta da 
verba 1 – Pessoal – Consignação III, sub-con- 
 

signação 12 – 08, do orçamento para 1946, cujo 
registro o Tribunal de Contas, sempre vigilante, 
recusou dar o seu placet por ter sido a despesa 
empenhada fora do prazo de dez dias contados da 
data da autorização do serviço, como preceitua o 
item VIII do art. 1º do Decreto nº 8.701, de 5 de 
fevereiro de 1942. 

3. Anexo, uma cópia da exposição de motivos 
do Sr. Ministro da Fazenda sôbre o atraso. 

Por sua vez a douta Comissão de Justiça, a 
Diretoria da Despesa Pública, a Procuradoria Geral da 
Fazenda Nacional reconhecendo que, embora tenha 
havido demora na extração das notas de empenho, como 
alega o Tribunal de Contas não constitui grande falha para 
deixar, de reconhecer líquido e certo o direito de 
percepção de seus vencimentos os humildes servidores 
do Departamento Administrativo do Serviço Público. 

Pelo exposto, somos de parecer que o projeto 
pode ser aprovado pelo Senado, salvo melhor juízo. 

Sala das Comissões, em 30 de outubro de 
1947. – Ivo d'Aquino, presidente. – Synval Coutinho, 
relator. – José Americo. – Alfredo Neves. – Santos 
Neves. – Salgado Filho – Durval Cruz. – Apolonio 
Sales. 
 

PARECER 
 

Nº 389, de 1947 
 

Da Comissão de Finanças, sôbre a proposição 
nº 115, de 1947. 

Relator – Sr. Alfredo Neves. 
A proposição da Câmara dos Deputados que 

abre o crédito especial de Cr$ 5.000.000,00 para 
atender as despesas com a Conferência 
Interamericana, realizada ultimamente em nosso 
País, o Sr. Senador Luiz Carlos Prestes apresentou, 
em plenário, emenda reduzindo o mesmo para Cr$ 
........2.000.000,00. 

A Comissão de Finanças, em sua reunião de 
1º do mês em curso, resolveu solicitar informações 
ao Ministério das Relações Exteriores sôbre se o 
crédito solicitado era suficiente para cobrir as 
despesas realizadas com a Conferência em aprêço. 

Em ofício datado de 6 do corrente, mas só 
aqui recebido a 18, S. Ex.ª o Sr. Ministro  
Raul Fernandes informa que "não obstante o  
espírito de máxima economia que presidiu  
a organização da Conferência, foi indispen- 
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sável efetuar despesas superiorea ao cálculo feito a 
priori pelo Departamento próprio do Ministério das 
Relações Exteriores. E, mais ainda, informa S. Ex.ª 
"Já se pode estimar que os gastos totais serão da 
ordem de Cr$ 6.000.000,00 (seis milhões de 
cruzeiros) e, em face dessa situação, êste Ministério, 
em Exposição de Motivos, de 16 de setembro último, 
encareceu, junto ao Exmo. Sr. Presidente da 
República, a necessidade de ser pedido ao 
Congresso Nacional um suplemento de Cr$ 
1.000.000,00 (um milhão de cruzeiros) elevando, 
assim, a Cr$ 6.000.000,00 os recursos destinados à 
mencionada Conferência". 

Diante do exposto, somos pela rejeição da 
emenda. 

Sala das Comissões, em 30 de outubro de 
1947. – Ivo d'Aquino, presidente. – Alfredo Neves, 
relator. – Synval Coutinho. – Salgado Filho. – Santos 
Neves. – José Americo. – Durval Cruz. – Apolonio 
Sales. 
 

PARECER 
 

Nº 390, de 1947 
 

Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre 
o projeto nº 23, de 1947. 

Relator – Sr. Arthur Santos. 
O nobre Senador, Sr. Ferreira de Souza, é 

autor de um projeto autorizando o Poder Executivo a 
permutar, com as Faculdades Católicas, um terreno 
do Domínio da União, por outra propriedade imóvel, 
ambos nesta Capital, de valores equivalentes. 

Na sua justificação, afirma aquele Senador 
que as Faculdades Católicas, sociedade civil com 
séde nesta cidade, honram o Brasil e sua cultura, 
muito podendo fazer pela boa formação das 
profissões intelectuais entre nós. E' êsse, sem 
dúvida, um conceito exato sôbre a novel instituição. 

O projeto impõe às referidas Faculdades a 
obrigação de conceder matrícula gratuita, nos seus 
diversos cursos, a filhos de operários, na proporção 
de cinco por cento sôbre o total dos matriculados nas 
séries iniciais. Nêsse particular, sem que isso importe 
em restrições ao projeto, tal número poderia ser 
elevado a dez porcento dos matriculados, data venia. 

A União não desfalcará seu patrimônio,  
porque consta do projeto a equivalência dos  
valores das propriedades a serem permutadas. De 
resto, trata-se de uma autorização ao Poder 
 

Executivo de que o Govêrno se valerá com as 
cautelas indispensáveis. 

Assim, nada há a opôr ao projeto, sôbre o qual 
deverá ser ouvida a douta Comissão de Educação e 
Cultura do Senado. 

Sala das Comissões, em 8 de outubro de 
1947. – Attilio Vivacqua, presidente. – Arthur Santos, 
relator. – Augusto Meira. – Carlos Prestes. – Carlos 
Saboya. – Ferreira de Souza. – Waldemar Pedrosa. 
 

PARECER 
 

Nº 391, de 1947 
 

Da Comissão de Finanças, sôbre o projeto nº 
23, de 1947. 

Relator – Sr. José Américo. 
Em vista da sugestão feita pela Comissão de 

Constituição e Justiça e da própria natureza da 
matéria, requeiro seja o projeto submetido à 
Comissão de Educação e Cultura, para ulterior 
pronunciamento desta Comissão. 

Sala das Comissões, em 22 de outubro de 
1947. – Ivo d'Aquino, presidente. – José Americo, 
relator. – Alfredo Neves. – Synval Coutinho. – 
Salgado Filho. – Santos Neves. – Apolonio Sales. – 
Durval Cruz. 

O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do 
expediente. 

Não há oradores inscritos. 
O SR. ANDRADE RAMOS: – Senhor 

Presidente, quando, ontem, chegava ao recinto do 
Senado, achava-se na tribuna o nobre lider da 
maioria, o Senador Ivo d'Aquino, cujo nome declino 
com estima e consideração. 

Ocupava-se S. Ex.ª de congratular-se com os 
comerciários pelo dia da sua festa. E o fazia com sua 
palavra fácil e gentil, mostrando os serviços 
prestados à Nação pela grande classe. 

Era meu intuito solidarizar-me com a justa 
manifestação do ilustre orador, a que ora faço. 

Já havia pensado entretanto, em apresentar 
projeto de lei, que concatenara acerca de dois meses 
e que esperava ocasião propícia. Essa oportunidade 
não podia deixar de ser o dia dedicado ao 
comerciário, porque, embora o projeto a que me 
refiro seja de interêsse nacional, diz respeito 
particularmente à classe do comércio que 
quotidianamente lida com as mercadorias e os 
preços, procurando bem servir os consumidores. 

 



– 717 – 
 

Sabemos que a produção depende do 
transporte e da distribuição. 

Se a organização da produção constitui 
trabalho interessante à economia e o transporte 
conduz a produção aos diversos centros onde vai 
encontrar consumidores, o certo é que a distribuição 
é tarefa das mais importantes. Realizada pelo 
comércio, presta relevante serviço à economia e à 
coletividade. 

As grandes cidades como o Rio de Janeiro, 
São Paulo, Porto Alegre, Recife, Santos, são 
importantes centros de distribuição. 

O comércio se diversifica em dois ramos: o 
comércio por atacado e o comércio a varejo, inegável 
é o serviço que ambas as classes de operosos 
prestam à Nação e à sua economia. O 
desenvolvimento do nosso comércio interno 
significará maior circulação de riquezas, intercâmbio 
estadual e municipal, interdependência regional, 
valorização das áreas de cultura ou mineração, tudo 
enfim estimulando a produção. 

Sempre encaro com desagrado a intervenção 
do Estado, quando êle quer se tornar agricultor, 
criador, industrial e, principalmente, quando se 
imiscui própriamente no comercio, tantas vezes 
dificultando e perturbando a distribuição. 

Os problemas ocasionados pela guerra, e pelo 
após-guerra, determinaram uma certa intervenção 
dos Govêrnos na economia. Uma das manifestações 
dessa intervenção foi a criação da Comissão Central 
de Preços e das Comissões Estaduais numa vasta 
rede, estabelecida com louváveis propósitos, 
infelizmente com pouco ou meus resultados. 

Certamente, o que se desejava, com a 
instalação dêsses órgãos, era melhorar as condições 
de distribuição da produção, procurando os mais 
baixos preços possíveis. 

Ora, êsse problema ligado ao do 
racionamento, ficou afeto entre nós à Comissão 
Central de Preços e as Comissões Estaduais. Os 
preços das mercadorias, porém, são formados por 
um complexo de circunstâncias da produção e dos 
transportes e de dados econômicos e financeiros, 
que dificilmente, podem ser regrados de maneira 
rígida e perfeita e que no fim obedecem a lei da 
oferta e da procura. O característico dos negócios é 
em geral o poder da flexibilidade no ajustamento de 
quantidade e preços. 

Assim, embora funcionando com maior  
boa vontade, com técnica e ho- 
 

nestidade, as Comissões de Preços pouco ou nada 
conseguiram. Os preços continuaram a resultar 
dêsse conjunto de circunstâncias e, especialmente, 
da maior ou menor abundância de meios de 
pagamentos, e continuaram a subir quase 
acompanhando o volume do meio circulante ou o 
excedendo pela escassez de mercadorias. 
 

Cr$ 1.000 
1939..................................................... 4.970.926 
1940..................................................... 5.185.167 
1941..................................................... 6.646.526 
1942..................................................... 8.237.823 
1943..................................................... 10.9803782 
1944..................................................... 14.462.029 
1945..................................................... 17.535.269 
1946..................................................... 20.493.850 
1947 – Janeiro..................................... 20.485.715 
1947 – Junho....................................... 20.348.696 
 

Tinhamos, em 1939, uma circulação monetária 
de 4 bilhhões e 970 milhões de cruzeiros, a qual foi 
crescendo, sucessivamente, em 1940, para 5 bilhões, 
em 1941 para seis bilhões, em 1942 para oito bilhões, 
em 1943 para 10 bilhões 930 milhões, etc. 

Tendo alcançado ao montante de vinte bilhões 
e trezentos e quarenta e seis milhões, felizmente aí 
estacionou. Atingindo êsse algarismo, o Gôverno até 
hoje tem podido cumprir a sua missão orçamentária 
e financeira, sem lançar mão de novas emissões, e 
praza Deus que assim continui a administração, 
evitando males muito graves. 

Mas os preços não podem ser restringidos, 
governados, fugindo a esta série de composições 
normais que se fazem com o aumento, 
predominante, da circulação fiduciária. Assim vemos 
que o número índice de custo de vida passou de 
100, em 1939, para 219, em 1946 e para 282, em 
junho do corrente ano, efeito, principalmente, do 
crescimento do meio circulante, e em muitos casos 
auxiliado pela diminuição de produção e de 
transações. 

Ora, Sr. Presidente, parece-me ter chegado o 
memento de cogitarmos, senão da alimentação 
completa, da ação oficial, pelo menos da substituição 
não só da Comissão Central de Preços como das 
Comissões dos Estados. Nêsse sentido, organizei 
um projeto de lei, que vou enviar à Mesa, e que 
estou justificando ligeiramente. Quando o mesmo 
vier a plenário, para debate, acredito que não sò- 
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Senadores poderemos trazer elementos que, 
realmente, venham em auxílio dessa questão 
fundamental dos preços, do racionamento e do 
financiamento da produção em têrmos legítimos. 
Meios de pagamento pela emissão, isto é, dinheiro 
fácil, gêneros alimentícios solicitados no mercado 
local e no exterior com moeda estrangeira por nós 
valorizada tudo auxilia a alta dos preços, exige o 
nacionamento, enfim provoca êste outro fenômeno 
que se chama mercado negro. 

Cada vez mais considero nociva e de 
conseqüência danosa a intervenção do Estado 
diretamente nas explorações agro-pecuárias, 
industriais e comerciais, pois o Estado, além das 
suas próprias e conhecidas funções constitucionais, 
da defesa do ordem interna e dos direitos do 
homem tem outras bastantes. Tem o Estado vasto e 
benéfico campo na expansão dos serviços de 
assistência, de instrução, dos transportes, no 
fomento dos meios de produção, na criação da 
pequena propriedade rural, fazendo ou estimulando 
o loteamento de grandes latifúndios, enfim, 
promovendo a animação e difusão da construção 
residencial, com justas medidas e defesa da 
pequena propriedade, da disseminação da casa 
própria ou mesmo, a facilidade para construção de 
vilas e avenidas para locação aquêlas que na 
escala social, precisam da habitação modesta; êsse 
problema é irremovível, pois muitos não podem 
pagar aluguéis maiores, digamos, de duzentos 
cruzeiros mensais. A hierarquia é um fenômeno do 
Direito Natural e existirá sempre. 

O SR. NOVAES FILHO: – V. Ex.ª permite um 
aparte? (assentimento do orador) Ouço sempre V. 
Ex.ª com tôda a atenção, porque se tem revelado no 
Senado um estudioso e patriota. Quero, porém, fazer 
ligeira restrição ao ponto em que V. Ex.ª condena a 
interferência do Estado nos meios econômicos, 
porque, por vezes, como acontece no que diz respeito 
à produção açucareira, quando entre produção e 
consumo, evitando aos produtores profundos prejuízos 
essa intervenção é, evidentemente benéfica. 

O SR. ANDRADE RAMOS: – Agradeço o 
aparte de V. Ex.ª que me dá oportunidade de 
melhor esclarecer meu ponto de vista. 

O SR. AUGUSTO MEIRA: – V. Ex.ª 
permite um aparte? (assentimento do orador.) 
Asseguro a V. Ex.ª que 
 

estou de acôrdo, em grande parte, com o que está 
dizendo. 

A intervenção do Estado deve ser muito 
limitada, em matéria mesmo de açúcar, conforme se 
referiu o nobre colega. A intervenção do Estado 
deve ser muito limitada, em matéria mesmo de 
açúcar, conforme se referiu o nobre colega. A 
intervenção do Estado liquidou tudo quanto foi 
pequeno engenho de açúcar. A intervenção do 
Instituto do Açúcar e do Alcool, que pode ter sido 
benéfica, que pode ter trazido bons efeitos em 
relação às grandes uzinas, foi, entretanto, anárquica 
em relação aos pequenos produtores. 

O SR. ANDRADE RAMOS: – Quando me 
referia, ainda há pouco, à questão da intervenção 
do Estado, era justamente no sentido de que, 
quando êste quer substituir o agricultor, o pecuarista 
ou o industrial por êle mesmo, intervindo  
ou querendo fazer indústria, agricultura ou pecuária, 
comprando ou expropriando estoques e 
mercadorias para comerciar ou explorar. Entretanto, 
quando o Estado – como no caso do Instituto  
do Açúcar e do Alcool, a que o nobre Senador 
Augusto Meira acaba de referir-se – faz o 
 fomento da produção e vem providenciar  
sôbre seu financiamento e reorganização,  
essa intervenção é benéfica, é daquelas que eu 
aceito. 

Todavia, quando o Estado intervém, por 
exemplo, nos casos do financiamento – muito 
repetido o slogan precisamos de financiamento ou 
de que precisamos é de dinheiro – eu desejaria 
dizer que o financiamento é uma ordem de 
necessidade na economia quase da mesma espécie 
daquela que em matemática, chamamos uma 
evidência, mas tem que obedecer a condições 
legítimas e honestas. 

Quando há uma intervenção do Estado, 
facilitando o financiamento, indo além daquela 
solução que o problema realmente comporta, enfim, 
quando o financiamento se faz com abuso, por 
proteção, êle é prejudicial, muito prejudicial à 
produção e aos preços. 

E por que é prejudicial? Porque, quando 
facilitamos os meios de pagamento, meios criados 
artificialmente com dinheiro emitido, as operações 
de crédito podem realizar-se fora da órbita normal 
do fenômeno comercial e industrial. 
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Temos um exemplo muito moderno, em que 
justamente a abundância e o abuso de 
financiamento trouxeram males a uma grande 
indústria, porque a desorganizou, aumentou os 
preços sem regra e criou um estado de débito acima 
das possibilidades, vindo a estabelecer uma 
situação em que o Estado pelo Legislativo teve que 
intervir, por meio de mais de uma lei, a fim de 
socorrer ou procurar a Iongo prazo um estado de 
equilibriu para aquêles que receberam 
financiamentos, excessivos e irregulares, causando 
antes danos que benefícios. 

Refiro-me aos grandes financiamentos da 
pecuária, feitos nêstes dois ou três anos, que 
atingiram à soma quase fantástica, em face de 
3.750.000.000,00, quando tôda a nossa lavoura 
teve no máximo um débito de Cr$ 700.000.00,00, e 
creio que já baixou quase para a Cr$.. 
350.000.000,00 e tôda a nossa indústria tem um 
débito não superior a Cr$ 700.000.000,00 de acôrdo 
com o Banco do Brasil. 

O SR. SALGADO FILHO: – V. Ex.ª dá 
licença para um aparte? (assentimento do orador) – 
Êsse abuso constituiu quase um crime. 

O SR. ANDRADE RAMOS: – V. Ex.ª 
classifica bem. 

O SR. SALGADO FILHO: – ...porque foram 
os próprios agentes financiadores que começaram a 
fazer negócios e no sentido inverso. Essa restrinção 
do financiamento à lavoura e à indústria tem sido 
prejudicialíssima, quase que asfixante ao 
desenvolvimento de ambos. 

O SR. SALGADO FILHO: – O orador dá 
licença para um aparte? 

O SR. ANDRADE RAMOS: – Com muito 
prazer. 

O SR. SALGADO FILHO: – Estou de pleno 
acôrdo com as considerações de V. Ex.ª e com as 
do eminente Senador Salgado Filho. Mas, diante 
das conseqüências a que chegamos realmente, 
hoje, só há uma providência, que é a de amparar-se 
e defender-se os pecuáristas, pela dificuldade, a 
esta altura, de distinguirmos os bens dos maus 
negócios, feitos através do Banco do Brasil. 

O SR. PINTO ALEIXO: – Muito bem. 
O SR. SALGADO FILHO: – E com urgência. 
O SR. ANDRADE RAMOS: – Não estou 

contrário a minorar-se os efeitos de um mal 
consumado. Prosseguindo, Sr. Presidente, o excesso 
 

de meios de pagamento, criados ilegitimamente, a 
inflação – êsse têrmo que eu estava evitando repetir 
– foi, em parte, ou melhor, quase totalmente a 
causa dêsses abusos de financiamento, dessa 
inflação de crédito. De fato, tôdas as vezes em que 
há abundância de meios de pagamento artificiais e 
de financiamentos abusivos, caímos no período de 
inflação e fraudamos uma das melhores regras da 
Econômia Política, um dos melhores princípios de 
Finanças, que é dar crédito justo a prazo longo e 
juros baixos. 

Pensam alguns que, pela grande massa de 
papel moeda, pela grande quantidade de meios de 
pagamento, conseguirão solver certos problemas; 
que é preciso emitir para financiar. Está errado, 
erradissimo. O que é preciso é aumentar a 
velocidade da circulação, dos meios de pagamento, 
em face da produção e dos negócios que não 
cresceram na proporção. O que é mister é fazer 
com que uma quantidade x de capital, trabalhe 
duas, três, quatro, seis vêzes mais. E' êsse 
movimento que chamo velocidade de circulação. E, 
nessas circunstâncias, o financiamento se faz 
dentro das regras da boa economia e das fianças. 
Ora, Sr. Presidente, as Comissões de preço a 
Comissão Central... 

O SR. NOVAES FILHO: – V. Ex.ª acha que 
essa velocidade poderia dar-se dentro da atual 
organização de créditos existentes no Brasil? 

O SR. ANDRADE RAMOS: – Pode. Ela pode 
estabelecer-se num pagamento ilegítimo, por 
facilidades de empréstimos, porque as operações 
normais se liquidam, o dinheiro circula e os 
benefícios se verificam.  

Se, entretanto, facilitarmos o crédito além do 
merecido – e é uma coisa que parece estar na 
gente: o homem gosta de trabalhar menos, 
especialmente dispondo de numerário e, quando 
digo homem, refiro-me a qualquer um, e se lhe 
dermos abundantes recursos, é provável que 
produza menos e caro. O excesso de recursos é 
assim até inimigo da produção, ao passo que os 
recursos dados a tempo e à hora, com razoáveis 
juros, e na quantia merecida são benéficos à 
produção. 

Ainda hoje li auspiciosa notícia de que a 
Prefeitura do Distrito Federal, apoiada no seu 
Banco, ia facilitar os empréstimos em largo escala 
para a zona rural do Distrito. 
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Quero congratular-me com o digno General 
Mendes de Morais, Prefeito desta Cidade, por esta 
medida e ainda com o Presidente do Banco da 
Prefeitura, meu ilustre amigo Embaixador Henrique 
Dodsworth. 

Fui um dos organizadores do Banco e, aqui 
mesmo, quero fazer uma advertência a S. Ex.ª: se 
facilitar muito dinheiro para a zona rural, eu receio 
que, em lugar de incrementar a produção, poderá 
diminuí-la. Dir-se à: por que? Por uma regra natural, 
porquanto o homem, tendo excessiva quantidade de 
numerário, fará menos esfôrço, a produção diminuirá 
e os preços subirão. 

O SR. SALGADO FILHO: – V Ex.ª pode 
acrescentar nêsse apêlo a inclusão de taxa de juros 
mais benéfica, porque os juros cobrados são sempre 
os de agiota e não há pecuarista, nem industrial que 
os suporte. 

O SR. ANDRADE RAMOS: – Devo informar a 
V. E.ª que o Banco da Prefeitura está fazendo 
empréstimos rurais a 4%, taxa que reputo ótima e 
mesmo fora do mercado de dinheiro. 

O SR. NOVAES FILHO: – Concordo com V. 
Ex.ª. 

O SR. ANDRADE RAMOS: – Não quero tomar 
por mais tempo a atenção do Senado... 

O SR. NOVAES FILHO: – O Senado tem 
sempre prazer em ouvi-Io. 

O SR. ANDRADE RAMOS: – Nosso projeto de 
lei realmente propõe a extinção da Comissão Central 
de Preços e das Comissões nos Estados. Mas, 
preconizamos para depois a organização das 
Comissões de Defesa Econômica com objetivos 
marcados e úteis. 

Acredito que a cooperação dessas Comissões 
que estudarão os problemas da econômia e de 
formento da produção estabelecerão o racionamento 
quando fôr o caso. Muitas vêzes não deixam que os 
preços se ajustem dentro das leis da econômia e é 
necessario fiscalizar a não formação de truts, 
sindicatos, combinações que temos direito de 
combater e condenar. Há leis nêsse sentido. Julgo 
trariam essas Comissões muito maiores benefícios, 
não só em relação aos problemas da produção, dos 
estoques, dos preços, como em relação ao 
desenvolvimento no setor de gêneros alimentícios 
que, no momento, tanto preocupa a tôdas as nações. 

O SR. SALGADO FILHO: – Sobretudo se os 
cargos não forem remunerados. 

O SR. ANDRADE RAMOS: – V. Ex.ª tem 
razão. Antes nêsses Conselhos só tínhamos a honra 
de êles pertencer. Fui membro durante muito tempo 
do antigo Conselho Nacional do Trabalho ao tempo 
da Presidência do saudoso Ministro Viveiros de 
Castro, e não recebíamos nenhum jeton, V. Ex.ª 
mesmo, Sr. Senador Salgado Filho, quando Ministro 
do Trabalho encontrou êsse regime. Eu era, então, o 
presidente. 

Não condeno haja remuneração; mas  
as ponderações de V. Ex.ª não deixam de ser 
oportunas quando em geral só se pensa em altos 
proventos. 

O SALGADO FILHO: – V. Ex.ª quando na 
presidência do Conselho Nacional do Trabalho, 
prestou relevantes serviços. 

O SR. ANDRADE RAMOS: – E' bondade de V. 
Ex.ª. 

Sr. presidente, com relação ao caso dos preços 
que estamos ràpidamente considerando com desejo 
de baixá-los, acredito para tal objetivo: na defesa do 
poder aquisitivo interno e internacional da nossa 
unidade monetária nos menores juros dos 
empréstimos bancários; e, principalmente e acima de 
tudo, no aumento de produtividade da mão de obra, 
em todos os setores públicos e privados. 
Compreendendo-se a expressão mão de obra no 
sentido geral de tudo que é obrigação de cada um de 
nós. Devemos assim desempenhar, com todo o 
interêsse e eficiência, nossas tarefas, aumentar dêste 
modo a produtividade, pela retidão no cumprimento 
dos deveres e pela melhoria dos métodos de trabalho, 
afastando os interêsses  pessoais e fazendo cada dia 
mais desenvolver o sentimento da Pátria é que 
podemos fortificar a nossa Nação. 

Nêste caminho, penso, encontraremos, 
certamente, a baixa dos preços e o levantamento de 
toda a economia e a maior facilidade e alegria da vida 
para o bem comum da maioria do nosso amado 
Brasil, (Muito bem; muito bem. Palmas. O.orador é 
cumprimentado)  

Vem à Mesa, é lido, apoiado e remetido às 
Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças, o 
seguinte: 
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PROJETO 
 

Nº 46 – 1947 
 

Extingue a Comissão Central de Preços e dá 
outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º. – Ficam extintas a Comissão Central de 

Preços e as Comissões Estaduais, canceladas as 
respectivas portarias, tabelamentos, bem como atos de 
intervenção na liberdade de comércio e dos transportes. 

Art. 2º. – Quaisquer operações de crédito 
financiamento ou compras de mercadorias feitas ou 
autorizadas pelo Poder Executivo, diretamente ou por 
intermédio do Banco do Brasil ou de outros 
estabelecimentos, só podem ter efeitos se decorrentes 
da lei respectiva e, não havendo lei, ficam nulas e os 
mandatários e os executores, pessoalmente 
responsáveis. 

Art. 3º. – Após a dissolução das organizações 
atuais a que se refere e artigo 1º desta lei, o Poder 
Executivo constituirá Comissões de Defesa da 
Economia, sendo uma Central e uma para cada Estado 
composta de 3 membros e do menor pessoal possível, 
aproveitando os elementos mais eficientes das atuais 
Comissões de Preços. 

Art. 4º – Compete às Comissões de Defesa da 
Economia acautelar o interêsse público contra a 
existência e a prática de operações de carteis ou truts, 
combinações ou arranjos de sindicatos, grupos, 
associações, coalisões internas ou de origem externa, 
lesivas à organização da economia e à formação do 
justo preço, aplicando as medidas regulamentares desta 
lei e o Decreto-lei nº 869 de 18 de novembro de 1938, 
quando for caso, bem como fiscalizar as aplicações dos 
dispositivos do Decreto-lei nº 9.879, de 16 de setembro 
de 1946. 

Art. 5º. – As verbas destinadas é os créditos 
concedidos para as Comissões de Preços, ficam 
revigoradas no que for necessário para a execução da 
presente lei. 

Art. 6º. – O Govêno expedirá o regulamento desta 
lei, dentro do prazo de 30 dias, depois de sua 
promulgação. 

Art.7º. – Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Sala das Sessões, em 30 de outubro de 1947 – 
Andrade Ramos. 

O SR. FLÁVIO GUIMARÃES: – Sr. 
Presidente, o projeto número sete, de autoria do 
eminente Senador Mário de Andrade Ramos a quem, 
quando Secretário da Fazenda do Paraná, muito lhe 
devemos pelos conselhos sábios que a sua 
experiência e sólida cultura nos ensinavam, a 
solução cristalina aos tormentosos problemas 
financeiros, que pendiam de nossa orientação e 
esfôrço, trouxe à baila a necessidade evidente de se 
verificar o conteúdo da norma constitucional no 
tocante aos projetos de exclusiva iniciativa da 
Câmara dos Deputados. S. Ex.ª houve por bem 
iniciar a discussão com o projeto de lei que modifica 
as operações cambiais, acompanhado de outras 
medidas de caráter inerente à valorização lenta da 
moeda. Por, outro lado, o notável parecer  
do eminente mestre Senador Ferreira de Souza,  
cuja precisão de raciocínio e cujo rigor sóbrio  
seguro do vernáculo dão à técnica do parecer, 
apreciado em sua correspondente utilidade, a 
sabedoria dos conceitos senatoriais que sobrevivem 
ao tempo. 

Diz a Constituição: 
A iniciativa das leis, ressalvados os  

casos de competência exclusiva, cabe ao  
presidente da República e a qualquer membro da 
Comissão da Câmara dos Deputados e do Senado 
Federal. 

§ 1º. – Cabe à Câmara dos Deputados e ao 
presidente da República a iniciativa da lei de fixação 
das forças armadas e a de todas as leis sôbre 
matéria financeira. 

Quer dizer: O Senado funciona, apenas como 
órgão revisor dos projetos de lei que envolviam 
matéria financeira. Reduz-se-lhe a capacidade 
legislativa à aprovação ou ao rejeitamento das 
proposições que objetivem assuntos financeiros, 
porquanto as emendas poderão transpor as verbas, 
modificar a matéria sem a mínima alteração das 
despesas propostas pela Câmara iniciadora. 

É certo Sr. Presidente, que se a Constituição 
traçou a competência da Câmara dos Deputados 
com exclusividade para apresentar leis sôbre 
assuntos financeiros, por conclusão lógica, outorgou 
ao Senado também a iniciativa de todo e qualquer 
projeto de lei sôbre matéria econômica. 

A dificuldade poderá consistir em  
traçar as diretrizes separativas dos 
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fenômenos econômicos e dos fenômenos financeiros 
mas, para atingir a êsse desiderato, teremos de nos 
orientrar pelo conteúdo fundamental de ambas as 
ciências, que disciplinam as matérias e os objetivos 
que as compõem, com as características funda 
mentais que as dividem. A ciência das Finanças 
compreende o estudo que elabora o orçamento 
através de meticuloso cálculo de previsão da quantia 
que venha a ser arrecadada, com a quantia que 
venha a ser dispendida. A divisão das Finanças 
objetiva quatro partes essenciais que, mutuamente, 
se completam, despesa, receita, orçamento, crédito 
público. 

Sr. Presidente, enquanto Cossa sustenta que 
é doutrina do patrimônio público, Amaro Cavalcanti 
busca a síntese: "doutrina da economia econômica 
do Estado". De Nitti define-a a ciência das Finanças 
tem por objetivo o estudo das diversas formas  
pelas quais o Estado ou os poderes locais  
(Estados ou Municípios) obtém riquezas materiais 
necessárias à sua vida e do seu funcionamento, 
assim como a forma por que essas riquezas são 
utilizadas. 

Matéria financeira é a que forma a vida 
orçamentária da União, no caso em estudo é o 
orçamento geral da República, com os meios de 
arrecadar e dispender. E o crédito para cobrir o saldo 
negativo, ou o empréstimo para operações das quais 
resultem débitos para o Tesouro e, conseqüente, 
agravamento de compromissos orçamentários, 
presentes ou futuros, a emissão, o impôsto, a taxa, 
os rendimentos patrimoniais e tôdas as operações 
que atinjam à finalidade exclusiva de compensar os 
gastos feitos para integrar o Estado nos fins de 
manter a ordem pública e zelar pelo bem coletivo e 
as entradas de dinheiro ou remédios financeiros. 
Todavia, a emissão, que é ato preparatório do 
inflacionismo, pode ser fenômeno econômico e pode 
ser fenômeno financeiro. 

Será da órbita da vida financeira, quando 
emitido para cobertura de gastos públicos ou 
necessidades prementes do Tesouro seria 
precípuamente econômica, quando a emissão 
autorizada é feita, por intermédio de qualquer  
banco determinado, e cujo objetivo seja a  
proteção à lavoura, à pecuária, indústria ou  
comércio e volte a ser incinerada, após o cumpri- 
 

mento das medidas protetoras da economia 
nacional. 

Sr. Presidente, legislar sôbre o capital, que é a 
riqueza acumulada ou a riqueza produzida e 
acumulada, ou sôbre a moeda, que é a medida de 
valor, instrumento de troca, ou sôbre o trabalho, que é 
o esfôrço humano aplicado à produção, ou sôbre o 
crédito, que é o direito a um pagamento futuro, ou a 
troca de riquezas atuais, por outras riquezas futuras, ou 
o câmbio, que é a troca de moedas, conforme definição 
corrente dos economistas, todos êsses institutos 
constituem matéria econômica, porque tratam de 
riquezas individuais consideradas em conjunto, ou 
"riquezas particulares coletivamente consideradas", 
como ensina Almeida Nogueira. A Economia Política, 
considerada ciência da riqueza, estuda a circulação, 
transporte, velocidade da moeda a produção e o 
consumo. 

Tornar-se-ia clara a distinção quando se 
estudarem os fenômenos que interessem à riqueza dos 
indivíduos considerados em conjunto, como da 
Economia Política e os que refiram diretamente ao 
Estado e, conseqüentemente, às Finanças que é a 
"Ciência da receita pública e da aplicação dessa 
receita", como diz Le Roy Beaulieu. 

A inflação, Sr. Presidente, que é o excesso de 
dinheiro em relação ao volume físico dos negócios, na 
sintética definição de Kemmerer, não é fenômeno 
tipicamente financeira. Pode ser igualmente de 
finalidade econômica, que é o desenvolvimento de 
riquezas dos indivíduos considerados integrantes do 
agrupamento a que pertencem ou o fenômeno 
econômico é o "que resulta das relações dos homens 
entre si no intuito de se proverem de meios materiais 
com que satisfaçam as necessidades individuais, ou as 
do grupo humano", na explicação de Pôrto Carrero. 
Não há aqui precisamente o que caracteriza a iniciativa 
constitucional que é a intervenção orçamentária do 
Estado. 

A inflação plastificada nos Estados Unidos  
deu ao Presidente Roosevelt poderes dificilmente 
impressionantes, aos quais Kemmerer pensa  
que dificilmente os poderia ter Hitler ou Stalim.  
Para exemplificar, a lei chamada Thomaz, de  
12 de maio de 1933, autorizava o ministro  
da Fazenda, com autorização do presidente, a  
fixar o teor do ouro da moeda americana "no 
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pêso que quiser e dar-lhe o valor que quiser". 

Na movimentação da compra do ouro, poderia 
ser exportada a soma que entender para o exterior 
ou proibir-lhe a entrada ou saída. Pode o ministro 
acumular ouro no país, "depreciá-lo artificialmente ou 
elevar-lhe o valor". 

O presidente pode, a critério pessoal, 
introduzir o bi-metabolismo na antiga proporção "de 
16 para 1 ou qualquer outra proporção ouro-prata, 
que escolha". Tem poderes pleno para multiplicar a 
"atual circulação de papel moeda emitido pelo 
Govêrno até dez vezes, isto é, elevá-lo a três bilhões 
de dólares as notas em recolhimento do Banco 
Federal de Reserva podem ser emitidas novamente, 
por ordem do presidente, sem necessidade qualquer 
de nova lei"..."reduzir o pêso do dolar de prata-
padrão na mesma proporção da redução do pêso do 
dólar ouro";..."reduzir e fixar o pêso das moedas 
divisionárias" (Kemmerer, A inflação, tradução de 
Mário Rangel). 

Estas medidas, Sr. Presidente, estão muito 
longe de ser financeiras, mas de caráter nitidamente 
econômicos, porque visavam a objetivos tendentes a 
imprimir orientação à vida coletiva americana. Não 
houve o propósito imediato e direto de cobertura 
orçamentária, porque visavam à "elevação dos 
preços das utilidades e a aliviar a carga imposta às 
classes conservadoras pela depreciação do valor da 
compra do dólar que ocorreu durante o período 
crítico da deflação de 1929 a 1933 (Kemmerer)". 

Vê-se, assim que a iniciativa do Senado 
Federal é completa em matéria econômica e proibida 
em proposição de lei ou emenda que alterem a soma 
de quaisquer recursos, financeiros que se apoiem no 
orçamento federal. 

Sr. Presidente, as cláusulas financeiras 
acessórias que se aninham nos projetos de leis e as 
quais dependem da abertura de créditos futuros 
podem ser iniciadas no Senado Federal. Sem 
exemplificação, as teses permanecem muito 
abstratas e, por êsse motivo, não nos custa trazer 
exemplos. Assim, em cuidadoso projeto que 
estabelece providências para a extinção do 
analfabetismo no Brasil, encontramos: 

Artigo primeiro. O Govêrno Federal empreenderá 
uma grande campanha permanente, para a 
 

total extinção no País inteiro do analfabetismo, como 
preliminar indispensável de qualquer educação e 
elevação cultural e social. 

Artigo terceiro. O Govêrno Federal concederá 
o prêmio de um milhão de cruzeiros à primeira 
municipalidade que realizar a extinção do 
analfabetismo. 

Cláusula accessória, pendente de condição 
futura, incrustada na substância da proposição pode 
ser da iniciativa do Senado da República, porque, 
quando se venha a realizar a condição financeira, o 
prêmio a ser concedido dependerá de créditos, que 
seriam propostos pela Câmara iniciadora das leis 
que contiverem matéria financeira. (Muito bem; muito 
bem. Palmas). 

Comparecem mais os Srs. Senadores: 
Pereira Moacyr. 
Roberto Simonsen. 
Pereira Pinto. 
Henrique de Novaes. 
João Villasbôas. 
Ismar de Góes. 
Durval Cruz. 
Georgino Avelino. 
Clodomir Cardoso. 
Carlos Saboya (10). 
Deixam de comparecer os Srs. Senadores: 
Álvaro Maia. 
Severino Nunes. 
Ferreira de Souza. 
Apolônio Sales. 
Cícero de Vasconcelos. 
Walter Franco. 
Attilio Vivacqua. 
Sá Tinoco. 
Carlos Prestes. 
Mello Vianna. 
Marcondes Filho. 
Euclydes Vieira. 
Pedro Ludovico. 
Alfredo Nasser. 
Vespasiano Martins. 
Roberto Glasser (16). 
O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do 

expediente. (Pausa). 
Não havendo mais quem peça a palavra passo à 
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ORDEM DO DIA 
 
É sem debate aprovado, em discussão única. 

 
REQUERIMENTO 

 
Nº 170, de 1947 

 
Tendo deixado de incluir no seu discurso, 

ontem proferido na 2ª discussão do projeto nº 24, o 
parecer incluso da autoria do notável jurista Dr. 
Homero Pires, requeremos, nos têrmos do art. 95, 
letra c do Regimento Interno, a sua inserção no 
Diário do Congresso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE: – Está esgotada a 
matéria da ordem do dia. 

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a 
sessão, designando para a próxima a seguinte: 
 

ORDEM DO DIA 
 
Discussão única da proposição nº 29, de 1947, 

que dispõe sôbre os direitos e garantias trabalhistas 
dos empregados de Emprêsas Mútuas de Seguros 
de Vida. (Com pareceres favoráveis números 166 e 
385 das Comissões de Constituição e Justiça e de 
Trabalho e Previdência Social, êste último com votos 
em separado do Senador Filinto Müller, oferecendo 
substitutivo. 

Discussão única da proposição nº 121, de 
1947, que isenta de direitos e demais taxas 
aduaneiras os materiais importados pela Rubber 
Development Corporation. (Com pareceres 
favoráveis números 265 e 380, das Comissões de 
Finanças e de Constituição e Justiça). 

Levanta-se a sessão às 15 horas e 10 
minutos. 
 

PARECER 
 
Consulta: 
Está de acôrdo com a nossa Constituição 

política o projeto nº 24, de 1947, do Senado, que 
dispõe sôbre extinção de mandatos, no ponto em 
que determina que o mandato dos membros dos 
corpos legislativos, eleitos, ou não, sob legendas 
partidárias, se extingue “pela cassação do registro do 
respectivo partido, quando incidir no § 13 do artigo 
141 da nossa Constituição (Art. 1º letra e)”? 

Resposta: 
Temos diante dos olhos o corpo  

integral do projeto a que se alude na  
consulta, e de todo o ponto conveniente é 
transcrever-lhe as disposições fundamentais. Ei-las, 
aqui estão: 

“Art. 1º – Extingue-se o mandato dos  
membros dos corpos legislativos da União, dos 
Estados, do Distrito Federal, dos Territórios  
e dos Municípios, eleitos ou não sob legendas 
partidárias: 

a) pelo decurso do seu prazo; 
b) pela morte; 
c) pela renúncia expressa; 
d) pela sua perda, nos casos dos §§ 1º e 2º do 

art. 48 da Constituição Federal; 
e) pela cassação do registro do respectivo 

partido, quando incidir no § 13 do art. 141 da 
Constituição Federal; 

f) pela perda dos direitos políticos”. 
Passando agora a verificar na Constituição os 

casos em que, na conformidade do seu texto, se 
termina o mandato legislativo, observamos que são 
os seguinte: 

1º) extinção do prazo dos mandatos  
dos deputados (art. 57) e dos senadores (§ 2º do art. 
60); 

2º) celebração de contrato com pessoa jurídica 
de direito público, entidade autárquica ou sociedade 
de economia mista, salvo quando o contrato 
obedecer a normas uniformes (nº I, letra a do art. 
48); 

3º) aceitação ou exercício de comissão ou 
emprêgo remunerado de pessoa jurídica de direito 
público, entidade autárquica, sociedade de economia 
mista ou emprêsa concessionária de serviço público 
(nº I, letra b do art. 48); 

4º) propriedade ou direção de empresa que 
goze de favor decorrente de contrato com pessoa 
jurídica de direito público, ou exercício pela de 
função remunerada (nº I, letra a do art. 48); 

5º) exercício de cargo público, do  
qúal possa ser demitido ad nutum (nº II, letra b do 
art. 48); 

6º) exercício de outro mandato legislativo, seja 
federal, seja estadual ou municipal (nº II, letra c do 
art. 48); 

7º) patrocínio de causa contra pessoa jurídica 
de direito público (nº II, letra d do art 48); 
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8º) falta, sem licença, às sessões, por mais de 
seis meses consecutivos (§ 1º do art. 48); 

9º) procedimento que seja reputado pelo voto 
de dois terços dos membros de sua Câmara, 
incompatível com o decoro parlamentar (§ 2º do art. 
48). 

A Constituição não disse que também o 
mandato se acaba com a renúncia expressa, com a 
morte e com a perda da capacidade, que implica a 
perda dos direitos políticos (Artigo 135). 

Eis tudo. Não há, absolutamente não há, na 
Constituição, mais nenhuma hipótese em que o 
mandato do representante do povo se possa findar. 
E o legislador ordinário não pode criar quaisquer 
outros casos de extinção de mandato político, além 
daquêles que o estatuto supremo haja enumerado. 
Porque êles são sempre de direito estrito e expresso. 
No dia em que o legislador ordinário puder, a seu 
arbítrio, sem obedecer a um artigo claro e iniludível 
da Constituição, cassar ou extinguir mandatos de 
representantes do povo, nêsse dia pode declarar-se 
morto o poder legislativo, entregue indefeso ao 
vendaval das paixões políticas, que nunca 
conheceram limites ao seu desvario. Nem é por outro 
motivo que êste é um princípio universal e nunca 
violado de direito parlamentar: “...les cas de 
déchéance sont les mêmes au Senat qu’à Ia 
Chambre. 

Les cas de déchéance sont de droit étroit et ne 
peuvent s’entendue” (E. Pierre, Traité de Droit 
Politique Electoral et Parlementaire, Paris, 1893, pág. 
291). E porque os casos de perda de mandato no de 
direito estrito, e o legislador ordinário não pode 
estendê-lo, criando outros, é que o mesmo Eugene 
Pierre diz imediatamente: “Em presença dum 
parlamentar que se comprometesse numa questão 
de honra, mas não sujeita às leis penais, a. Câmara 
só teria um meio: seria obter-lhe uma demissão 
voluntária”. (Loc. cit.). 

Conhecem-se outros processos, através dos 
quais se põem têrmos aos mandatos  
legislativos: a renúncia, que se assina em  
branco e se entrega, antes da eleição, a uma 
comissão eleitoral, como já se tentou na França (Cfr. 
Duguit, Traité de Droit Constitutionnel, 2ª ed., II, 
Paris, 1923, págs. 502-3); a destituição (o 
parlamentar quando, em um sistema pro- 
 

porcional de escrutínio de lista, seja expulso do 
próprio partido, como, depois de 1920, se verificou 
na Checoslováquia; o mandato imperativo (Cfr. 
Duguit, Op. cit., loc. cit.); o recall, isto é, a revogação 
do mandato, nos casos de incapacidade e 
deshonestidade do eleito, e que em 1896 se propôs 
em França, e em vigor em alguns Estados da 
América do Norte, onde o seu uso é pouco 
freqüente; o abberufungsrecht, verdadeiro direito de 
dissolução popular, adotado em alguns Cantões 
suiços (Paolo Biscaretti Di Ruffia, Lo Stato 
Democrático Moderno, Milano, 1946, págs. 273-6). 

Mas nada disso se conhece nem jamais se 
confessou em nosso direito constitucional, ou em 
nossos costumes políticos. Valendo-se da mesma 
facilidade com que no Senado se formulou o projeto 
nº 24, instituindo-se uma nova figura de extinção de 
mandato, inexistente na Constituição, poder-se-ia alí, 
com igual liberdade, incluir na mesma proposição 
quaisquer dos cinco processos acima aludidos, ou 
todos êles, a disputarem com a letra e do projeto 
senatório a mesma espécie de legitimidade 
constitucional. 

Porque o que o projeto consagra é, sem 
nenhuma dúvida, um princípio teórico, não o têxto 
expresso da Constituição. Até porque, se houvesse 
texto expresso, não surgiria agora nenhuma proposta 
de lei. E êsse o princípio teórico é que o mandato do 
deputado ou senador se prende ao partido, a que se 
filia, e não ao povo ou à nação. Assim, o seu 
mandato poderia terminar-se, como se terminaria, 
através da renúncia prévia e em branco, da expulsão 
do partido, do mandato imperativo, do recall, do 
direito de dissolução popular. 

A teoria, porém, adotada pela Constituição que 
nos rege, repetimos, não é nenhuma dessas: é outra, 
que nela se condensa formal e positivamente. Os 
que elaboraram o estatuto de 18 de setembro de 
1946 se chamaram a si mesmos, no preâmbulo dêle, 
“representantes do povo”, e não representantes de 
partidos. “Todo poder”, declara imediatamente o art. 
1º, “Todo poder emana do povo e em seu nome será 
exercido”. “A Câmara dos Deputados”, declara mais 
adiante o art. 56, “a Câmara dos Deputados compõe-
se de representantes do povo, eleitos, segundo o 
sistema de representação proporcional, pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Territó- 
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rios”. Isto é, escolhidos por essas entidades,  
são afinal eleitos pelo povo como um  
só todo, e jamais por quaisquer partidos. Nem 
esqueçamos o art. 58: “O número de  
deputados será fixado por lei, em proporção  
que não exceda um para cada cento e cinqüenta mil 
habitantes até vinte deputados, e, além  
dêsse limite, um para cada duzentos e  
cinqüenta mil habitantes”. A fixação, portanto, do 
número de deputados, é relativa ao  
número de habitantes, isto é, à população  
na sua totalidade, sem exclusão de ninguém, nem 
dos estrangeiros, pertençam todos a  
quaisquer partidos, ou não pertençam a  
nenhum, sejam, ou não sejam sequer  
eleitores. É a presença, na sua consagração mais 
ampla, da nação mesma, da soberania  
nacional em tôda a sua plenitude. Cabem aqui como 
uma luva as seguintes palavras de Esmein: “Isto 
quer dizer que se leva em conta não sòmente o 
número de eleitores que abrange uma circunscrição, 
mas tôda a população que ela contém, 
compreendidos os cidadãos que não são eleitores... 
Tal coisa, aliás, é perfeitamente  
conforme ao princípio da soberania nacional; a 
soberania reside em a nação inteira, e não sòmente 
naquêles que gozam do direito eleitoral. Durante 
muito tempo contaram-se entre nós para êsse 
cálculo os estrangeiros residentes; mas semelhante 
critério parece ser um exagêro e até um erro, porque 
êles não fazem parte da nação” (Eléments de Droit 
Constitutionnel, 7e, ed., I, Paris, 1921, pág. 315). 

E por que é assim? Por uma razão muito 
simples. Porque, de par com o território e o govêrno, 
o povo, a população é não só um dos fundamentos 
essenciais da estrutura do Estado, mas igualmente 
da sua própria pessoa jurídica. Dizia, por exemplo, a 
Constituição francesa de 1791, no seu art. 2º seção 
I, capítulo I do título III: “Os representantes serão 
distribuídos, entre os oitenta e três departamentos, 
conforme as três proporções do território, da 
população e da contribuição direta” – Ao analisar 
êsse dispositivo legal, Louis Doblez nos deu o seu 
exato e perfeito sentido: “ilegível texto assimila o 
território à população, e a população è 
evidentemente um elemento da personalidade  
do Estado” (Du Territoire dans ses  
Rapports avec l’Etat, Paris, 1932, pág. 709). Só uma 
 

compreensão desvairada no caráter jurídico do 
Estado elevaria os partidos à mesma situação do 
povo, tornando-os, como êste último, um dos 
fundamentos essenciais de sua estrutura ou da sua 
personalidade jurídica. 

Por isso também é que quem escolhe afinal 
nos comícios é o povo em massa, e não as facções, 
em cujas chapas entretanto todos votam 
indistintamente, partidários ou não. No seio da nação 
os indivíduos filiados a agremiações são a sua 
minoria, mas ainda assim todos, sem alianças 
políticas, depositam na urna a célula de uma 
legenda. Dêste modo, a representação passa a ser 
da nação integral. Interpretando o § 2º do art. 16 da 
Constituição de 24 de fevereiro de 1891, que é 
literalmente igual ao do art. 38 da Constituição 
vigente, escreveu Ruy Barbosa: 

Êsse mandato é nacional. Quem o confere e a 
Nação, que elege os membros do Congresso” 
(Comentários á Constituição Federal Brasileira, II, S. 
Paulo, 1933, pág. 30). 

Êsse o nosso direito, e não outro. 
Não cabe pois indagar se há propriedade ou 

não em se chamar mandato à função parlamentar, 
se os poderes do deputado se derivam do povo ou 
da Constituição (Laband, Le Droit Public de l’ Empire 
Allemand, I, Paris, 1900, págs. 442-43), se os 
eleitores representam de fato a nação ou o Estado 
(Dabin, Doctrine Générale de l’ État, Bruxelles, 1939, 
pág. 215). A nossa Constituição filiou-se 
declaradamente a um sistema, e nada adeanta 
debater-se essa questão para nós viciosa. “Segunda 
essa teoria”, é Duguit quem fala, “segunda essa 
teoria, a nação e uma pessoa titular da soberania; 
ela confere mandato a outra pessoa, o parlamento, 
para exercê-lo em seu nome. Há um verdadeiro 
mandato; os dois sujeitos do mandato são: de um 
lado, a nação, que é o mandante; do outro, o 
parlamento, que é o mandatário. O efeito dêsse 
mandato será criar uma representação, de tal jeito 
que a manifestação de vontade emanada do 
parlamento será como se proviesse da nação e 
produzirá os mesmos efeitos. A soberania não se 
reparte entre os membros da nação, nem parte as 
diversas circunscrições que elegem os  
deputados; tão pouco é repartida entre os  
membros do parlamento. É o parlamento integral, a 
constituir uma pessoa jurídica, que recebe o 
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mandato de exercer essa soberania em nome da 
nação inteira” (Op. cit., II, pág. 499). 

Metafísica política? Ficção jurídica? Pouco 
importa. É a sistemática constitucional brasileira, que 
aliás os constituintes de 1946 não inventaram. 
Foram-na buscar ao direito positivo e à doutrina de 
todo o mundo. De começo, na França como na 
Inglaterra, o deputado representava a sua 
circunscrição, e jamais a nação. Só posteriormente 
êle passou a representar a nação. Foi a vitória de 
Sieyes contra Petion na sessão de 5 de setembro de 
789: “Um deputado é a nação inteira”. (Cfr. Duguit, 
Op. Cit., II, págs. 500-501; Contuzzi, Diritto 
Costituzionale, 3ª ed., Milano, 1907, pág. 418; 
Racioppi e Brunelli, Commento allo Statuto del 
Regno, II Torino, 1909, págs. 485-494; J. Barthelemy 
et Duez Traité Éleméntaire de Droit Constitutionnel, 
Paris, 1926, pág. 110; Henry Nézard, Élements de 
Droit Public, 7e. ed., Paris, 1946 pág. 115; G. 
Burdeau, Cours de Droit Constitutionnel 4e. ed., 
Paris, 1946, pág. 81). Daí o título III, capítulo I, seção 
III, art. 7º da Constituição francesa de 1791: Os 
representantes nomeados pelos departamentos não 
serão representantes dum departamento particular, 
mas da nação inteira”. E o art. 52 da Constituição do 
Ano III: “Os membros do corpo legislativo não são 
representantes do departamento que os nomeou, 
mas da nação inteira”. O art. 34, da Constituição de 
1848; “Os membros da Assembléia Nacional são 
representantes, não do departamento que os 
nomeia, mas da França inteira”. Da Inglaterra, onde 
não há lei a respeito, já nos fins do século XVIII dizia 
Blasckstone: “Cada membro embora escolhido por 
voto é representante de todo o reino (Apud 
Duguit,.Op. cit., II, pág. 503). A Constituição da 
Bélgica, de 7 de fevereiro de 1831, no seu art. 32 
estatui: “Os membros das suas Câmaras 
representam a nação e não únicamente a Província 
ou a subdivisão de Província que os elegeu”. O 
Estatuto da antiga monarquia italiana, de 4  
de março de 1848, art. 41: “Os deputados 
representam a nação em geral, e não as  
Províncias pelas quais foram eleitos”. A Constituição 
da Romania, de 30 de junho (12 de julho) de 1866, 
art. 38: “Os membros das duas Câmaras 
representam a nação, e não únicamente o distrito ou 
a localidade que os elegeu”. Na sua nova Consti- 
 

tuição, de 29 de março de 1923, art. 42, manteve a 
Romania a mesma doutrina: “Os membros do 
parlamento representam a nação”. A Constituição de 
Veimar, da Alemanha, datada de 31 de julho de 
1919, art. 21: “Os deputados representam todo o 
povo”. A da Cidade Livre de Danzigue, de 11 de 
março de 1922, art. 7º: “Os membros da Assembléia 
são os representantes de todo o povo”. A da Autria, 
de 1º de outubro de 1920, escrita por Kelsen, art. 24: 
“A função legislativa federal é exercida pelo 
Conselho Nacional eleito pela nação inteira”. A da 
Guatemala, de 1 de março de 1945, artigo 103: “O 
poder legislativo reside no povo, que, por meio do 
corpo eleitoral, o delega ao Congresso”. Timbram 
ainda em afirmar que os parlamentares representam 
a nação, o povo ou o país, as Constituições 
seguintes: dos Estados Unidos, de 17 de setembro 
de 1787, artigo I, sec. 2, 1; da Noruéga, de 4 de 
novembro de 1815, artigo 49: da Suécia, de 6 de 
junho de 1809, artigo 49: da Argetnina, de 25 de 
maio de 1853, artigo 37, várias vêzes emanado, mas 
sempre mantido o mesmo princípio teórico; do 
México, de 12 de fevereiro de 1857, artigo 52, e de 
31 de janeiro de 1917, artigo 51; da Colômbia de 8 
de maio de 1863, artigo 38; do Luxemburgo, de 17 
de outubro de 1863, artigo 50; da Holanda, de 30 de 
novembro de 1887, artigo 78; da Sérvia, de 22 de 
dezembro de 1888 (31 de janeiro de 1889), artigo 76; 
e do reino dos Sérvios Croatas e Eslovenos, de 28 
de junho de 1921, artigo 69; do Japão, de 11 de 
fevereiro de 1889, artigo 35; da Estônia, de 15 de 
junho de 1920, artigo 35; da Turquia, de 20 de abril 
de 1924, artigo 9, e da Lituânia, de 15 de maio de 
1928, artigo 24. O que buscamos através dessas 
Constituições, é a lição doutrinária que nelas se 
contém, nada significando a circunstância de 
algumas não mais terem vigência ou serem de 
Estados hoje riscados do mapa das nações. O povo 
e os seus represetnantes são uma só e a mesma 
coisa, reparava Jelinek que escrevia: “O povo e o 
parlamento são uma só unidade jurídica. E’ através 
do parlamento que o povo se organiza no sentido 
jurídico da palavra. Segundo uma antiga concepção 
inglêsa, todo inglês, está pessoalmente presente ao 
parlamento e todos os atos do parlamento se têm 
como levados ao conhecimento de todos os ingleses, 
desde que hajam recebido a sanção real no par- 
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lamento. Esta concepção é seguramente a melhor 
ilustração que se possa dar do pensamento jurídico, 
que constitui a essência da representação do povo. 
É sob êsse ponto de vista que se compreende bem o 
sentido jurídico de que o membro de uma Câmara 
representa o povo inteiro. Juridicamente isto não 
quer dizer outra coisa senão o seguinte: que êle é 
membro duma corporação, cuja vontade é a vontade 
do povo, que a sua vontade deve ser, pois, 
considerada exclusivamente como contribuidora para 
formar a vontade do povo, e não como a vontade de 
um grupo do povo” (L’État Moderne et Son Droit, II, 
Paris, 1913, págs. 279-80). 

Assim, pois, o sufrágio que se recebe para 
uma eleição nacional em diversos distritos, mais não 
é que a “manifestação de uma soma de atos de 
vontade particular das diferentes frações do povo”. 
Quem o diz é o mesmo Jellinek (Op. cit., II, página 
287), que prossegue: Na realidade, tôda operação de 
voto, em quantas circunstância se realize, de 
qualquer maneira por que se efetue, se apresenta 
como um ato de vontade única do povo. O que 
querem tôdas as circunstâncias eleitorais 
particulares, o conjunto, por conseguinte, dos 
eleitores, não sòmente, com efeito, a designação de 
um deputado particular, mas a formação da própria 
Câmara. É a êsse fim, juridicamente o mais 
importante, que unànimemente se propõem todos os 
eleitores, pertençam êles a que partido pertencerem. 
E daí se conclui que até o indivíduo que votou num 
candidato derrotado, se acha na situação de haver 
tomado parte na formação da Câmara, e o seu voto, 
a esta luz, não é juridicamente menos importante 
que o do eleitor que votou no candidato vitorioso” 
(Op. cit., II, pág. 287). 

Da regra de que “os deputados representam a 
nação”, só é possível, pensa Carré de Malberg, 
extrair-se uma interpretação, que é esta: “A regra 
significa que o deputado não representa nem 
colégios eleitorais, nem cidadãos, como tais 
considerados, nem, em uma palavra, nenhuma soma 
de individuos ut singuli, mas antes,  
que êle representa a nação como corpo  
unificado, considerado na sua universalidade global 
e distinta, por conseguinte, unidades  
individuais e grupos parciais, que êsse corpo 
nacional em si compreende” (Contribution à la Theó- 
 

rie Générale de L’État, II, Paris, 1922; pág. 224). 
“O parlamento”, doutrina Carl Schimitt, 

“representa tôda a nação considerada como tal” 
(Teoria de la Constitucion, Madrid, 1934, página 
366). 

E assim Burdeau: “Quando os representantes 
são designados pela eleição, o mandato de que se 
beneficiam não é individual: é um mandato conferido 
pela nação, unidade coletiva, à assembléia no seu 
conjunto” (Op. cit., pág. 81). 

Nem varia destas a lição de Henry Nezard: “O 
representante eleito não recebe os seus poderes da 
circunscrição que o escolheu, mas da nação inteira” 
(Op. cit., pág. 115). E êsse escolhido da nação tem 
um mandato, que se não pode cassar ou declarar 
extinto antes de seu têrmo fatal: “O  
govêrno representativo”, ensina o mesmo  
professor da Faculdade de Direito de Caen, “é 
aquêle em que o exercício da soberania é  
confiado pela nação a indivíduos ou grupos de 
indivíduos chamados “representantes”. Os 
representantes são incumbidos, por um  
certo tempo e de uma forma completa, em  
virtude da proibição de qualquer mandato imperativo 
e de qualquer destituição (par suite de l’interdiction 
de tout mandat imperatif et de toute révocation), de 
exprimir a vontade da nação, que supõe falar pela 
sua bôca” (Op. cit., pág. 106). E noutro lugar: 
“Durante a duração dos seus poderes, os 
representantes são independentes e irrevogáveis” 
(Op. cit., pág. 112). 

Maurice Hauriou encandeia em afirmações 
categóricas e fatais tôda a teoria da irrevogabilidade 
do mandato popular, na sua escala integral: “O 
mandato eletivo não é revogável; os eleitores 
esgotam o seu poder com a escolha do 
representante eleito; êles não podem destituir 
(revoguer) nem direta nem indiretamente; desde que 
foi eleito, o representante pertence a sua função. 
Não só os eleitores de uma circunscrição não podem 
destituir o seu deputado, o seu conselheiro geral, o 
seu conselheiro, que elegeu o Maire, o conselho 
municipal, que elegeu o Maire o pode destituir, nem 
o Congresso, que elegeu o presidente da  
República, o pode destituir; o mandato eletivo não 
pode ser imperativo” (Principes de Droit Public, Paris, 
1910, página 438, nota 1). Se o mandato eleti- 
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vo é irrevogável pelos eleitos, porque não há 
mandato imperativo, com maioria de razão êle não 
pode ser extinto pelo parlamento, que, em tão grave 
matéria, tem de cingir-se ao texto expresso e estrito 
da Constituição, isto é, dos casos de perda de 
mandato por ela mesma fixados. 

Agora, as vozes de alguns parlamentares, no 
seio da sua própria casa. É, por exemplo, Gustave 
Rivet, na Câmara dos Deputados da França: “A 
Câmara não pode arrancar a um deputado o seu 
mandato”. É ainda o mesmo, noutra ocasião: 
“Quando alguém é investido de um mandato que o 
sufrágio universal lhe delegou, não é êsse mandato 
superior a todos os outros e não paira acima de 
todos os outros deveres? É o conde de Douville-
Maillefeu, apoiado por seus colegas de esquerda: 
“Nem mesmo a Câmara! Ninguém pode dispor do 
mandato de um deputado. O povo é soberano. Nada 
podeis contra êle”. É Brisson enfim, longamente 
experimentado nos difíceis e espinhosos encargos 
da presidência da Câmara francesa: “O mandato de 
um deputado não lhe pode ser extorquido, como êle 
também não pode ser suspenso”. 

Se o eleitorado, pois, não pode tocar no 
mandato popular, tão pouco o pode o parlamento, 
quando êle fecha a Constituição, para escutar 
apenas as paixões facciosas, que torvelinhem no 
momento. 

Ouvimos dizer, porém, que se não trata de 
“cassação”, mas de “extinção” de mandatos. Há 
“extinção” de mandatos, porque foi cassado o 
registo do partido dos representantes a êle filiados. 
Extinto o partido, extintos estão consequentemente 
os mandatos. 

A essa interpretação errônea responde a 
Constituição, para a qual o poder legislativo emana 
do povo, os deputados são representantes do povo e 
o número dos deputados é proporcional ao número 
de habitantes do país. Segundo a Constituição, o 
poder legislativo não deriva dos partidos, os 
deputados e senadores não são representantes dos 
partidos e o número dos deputados não é 
proporcional ao número dos partidos. 

Nem mesmo em direito privado a morte do 
mandante ou qualquer outra forma de  
cassação do mandato implica fatalmente o seu 
têrmo. Abramos o nosso Código Civil, por exemplo. 
Lá está o seu art. 1.308: “Embora ciente 
 

da morte, interdição ou mudança de estado do 
mandante, deve o mandatário concluir o negócio já 
começado, se houver perigo na demora”. E o art. 
1.321: “São válidos, a respeito dos contraentes de 
boa fé, os atos com êstes ajustados em nome do 
mandante pelo mandatário, enquanto êste ignorar a 
morte daquêle, ou extinção, por qualquer outra 
causa, do mandato”. 

Se assim ocorre no direito privado, onde o 
mandato depende de procuração, e, em certos 
casos, de poderes especiais expressos, com 
sobradas razões o mesmo sucederá, como  
sucede, no direito político, onde o mandato  
começa por ser impugnado; por inconciliável  
com os princípios do regime representativo atual 
(Carré de Malberg, Op. cit., II, pág. 213),  
e é, sem possibilidade de confronto, 
incomparávelmente mais largo e amplo, não é, como 
o outro, essencialmente revogável, não traz 
responsabilidades ao mandatário, não se 
circunscreve em geral aos poderes com que o 
mandante do direito privado limita a ação do seu 
procurador (Crf. Carré de Malberg, Op. cit., II, págs. 
212-15). 

Veja-se, por amostra, o que se deu em 
França, depois do desastre de 1870, quando ela viu 
mutilada em duas Províncias: a Alsácia e a Lorena. 
Ambas tinham, como as demais, representantes à 
Assembléia Nacional. Mas, arrancadas pela fôrça à 
França, incorporadas à Alemanha, extintos, portanto, 
os mandantes, deixaram acaso por isso de subsistir 
os mandatos dos representantes das duas 
Províncias que não eram mais francesas? Não. Não 
foi isso o que se observou então. Ouçamos a joseph-
Barthelemy e Paul Duez, que nos recontam êsse 
momento doloroso da história parlamentar da sua 
pátria: “Uma das mais belas aplicações da idéia de 
que os deputados não são os representantes da sua 
circunscrição, mas da nação inteira, verificou-se, a 1º 
de março de 1871, por ocasião do voto, pela 
Assembléia Nacional, das preliminares da paz com a 
Alemanha. Os eleitos das Províncias arrebatadas à 
França julguram do seu dever retirar-se. Gambetta, 
que, entre os nove departamentos que o haviam 
escolhido, optara pelo Baixo-Reno, se viu assim por 
certo tempo fora da Assembléia Nacional. Desde que 
foi proclamado o resultado do voto da Assembléia 
(546 contra 107 votos, todos republicanos, 
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e 23 abstenções), Grosjean apresentou a renúncia 
dos seus colegas dos departamentos subtraídos à 
França, e leu, em seu nome, um derradeiro e 
enérgico protesto” (Op. cit., página nº 111). A 11 do 
mesmo mês outros deputados apresentaram 
igualmente a renúncia dos seus mandatos. Presidia 
nessa hora essa sessão memorável Jules Grévy, 
que então, do alto da sua cadeira presidencial, 
proferiu estas palavras históricas: “O presidente 
aproveita a ocasião que se lhe oferece para observar 
ao Sr. Georges e ao Sr. Denfert, assim como aos 
nossos colegas que, encontrando-se em situação 
análoga, julgaram dever apresentar a sua renúncia, 
que, em que pese às mudanças que possam sofrer 
no seu estado as populações que os elegeram, êles 
são e devem permanecer representantes do povo 
francês” (Jules Simon, Le Gouvernement de M. 
Thiers, I, 4e ed., Paris, 1.879, página nº 151). 

“Estas palavras”, depõe Jules Simon, “foram 
acolhidas com um assentimento unânime. O Sr. 
Georges, presente á sessão, retirou imediatamente a 
sua renúncia; os Srs. Varroy Brice, Claude, 
Bamberg, André e Deschange o imitaram” (Op. cit., I, 
página nº 151, Crf. Gabriel Honotaux, Historie de la 
France Contemporaine, I, 2e, ed., Paris, s. d., págs. 
127-28). 

Não pode haver, pois, resposta mais 
persuasiva, mais eloquente, mais cabal aquêles que 
sustentam que, com a extinção do mandante (e no 
caso não houve essa hipótese pois o mandante é o 
povo, é a nação), cessa ipso facto o mandato 
parlamentar. 

Também já se reparou, e não podemos por 
nossa vez deixar de igualmente reparar, no grave 
embaraço em que esbarra o projeto, como resultante 
das suas condições de invitalidade constitucional, e o 
do parlamentar que, com assento em qualquer das 
Câmaras, haja mudado de partido. Como sair da 
dificuldade? Não atinamos com nenhuma solução 
para o caso, a não ser a complacência em que a 
política costuma contraditóriamente envolver os seus 
obstáculos irremediáveis. 

Resta a perda do mandato do deputado ou 
senador, “cujo procedimento seja reputado,  
pelo voto de dois terços dos membros  
de sua Câmara, incompatível com o decôro 
parlamentar” (Art. 48, § 2º). A circunstâncias,  
pura e simples, de uma numerosa represen- 
 

tação pertencer a um partido, que perdeu, por 
motivos políticos, a sua existência legal, não quer 
absolutamente dizer que tôda ela se veja privada do 
seu mandato, por ser êste inconciliável com o decôro 
parlamentar. A providência que o dispositivo 
constitucional encerra, nada mais é que um antigo 
recurso de disciplina parlamentar, com que as 
Câmaras expelem do seu seio aquêles dos seus 
membros que, ao seu juízo, se mostrem, pela 
inconveniência pessoal, indignos dela. É o caso, 
entre tantos, da famosa expulsão de Manuel do 
parlamento francês (Crf. A. Reynaert, Historir de la 
Discipline Parlamentaire, II, Paris, 1.864, págs. 53-
64), e que Ruy Barbosa nos repetiu numa página de 
grande vividez. De mais, projetos da autoria de 
representantes do partido ora riscado dos quadros 
legais, já foram sancionados pelo poder executivo, 
que assim estaria colaborando com a ausência do 
decôro comunista. 

Transformado em lei, porém, o projeto nº 24, 
os atuais parlamentares, visados com a penalidade 
que nêle se consubstancia, perderão porventura os 
respectivos mandatos? A resposta já está de 
antemão dada pelos técnicos; entre os quais nenhum 
é maior do que Eugéne Pierre, nêste passo decisivo 
do seu livro clássico: “Em matéria de perda 
(dechéance) de mandato, uma questão muito 
delicada pode ser suscitada: a de saber se, 
acrescentando-se motivos novos de inelegibilidade 
aos já estabelecidos pela lei, teria acaso uma 
assembléia o direito de privar do seu mandato os 
membros que, posteriormente à sua eleição, se 
vissem feridos de condenações resultantes da lei 
nova. Para nós a negativa não padece dúvida. 
Admitir a possibilidade de se pronunciar a destituição 
(dechéance) em semelhante caso, seria dar às 
assembléias a possibilidade de se dizimarem a si 
mesmas, votando novas leis penais, que, na 
realidade, não seriam senão leis políticas. Assim é 
que, conforme pensamos, não se poderia proferir a 
destituição de um senador ou deputado que, antes 
da expiração legal do seu mandato, caísse sob a 
sanção do art. 21 da lei de 4 de março de 1889, nos 
têrmos da qual o devedor em caso de liquidação 
judiciária perde, de pleno direito, tôdas as funções 
eletivas” (Op. cit., pág. 294). 

Diferente desta não é a lição de  
Esmeins, quando ensina: “Cada uma das 
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Câmaras tem, assim o julgo, o direito de pronunciar a 
destituição dos seus membros, quando, no curso do 
seu mandato, são alcançados duma condenação ou 
adquiram uma qualidade que os tornou inelegíveis, 
se ela já existisse no dia da eleição” (Op. cit., II, pág. 
nº 360). 

Sobe de ponto êste aspecto da questão, num 
estatuto político como o nosso, que assegura a todos 
o direito adquirido (art. 141, § 3º), contra o qual não 
são invariáveis e inflexíveis, conforme abundante e 
facilmente se poderá provar, as exceções das leis 
políticas e de ordem pública. 

Nem se diga que os dois juristas citados 
aludem à inelegibilidade; e que de tal não cuida o 
projeto do Senado. Mas êles ambos se valem da 
invencibilidade apenas como exemplo de perda de 
mandato. Eugéne Pierre começa mesmo a expôr sua 
opinião, delimitando-a: “Em matéria de perda de 
mandato, uma questão muito delicada pode ser 
suscitada”... O assunto, pois, geral e em  
debate, é o de perda de mandato, em que a inele- 
 

gibilidade só entra como um caso a ilustrá-la.  
Porque o que tanto Eugéne Pierre  
como Esmein asseguraram desenganadamente, a 
que não pode haver perda de mandato parlamentar 
senão através de lei, e lei constitucional, 
preexistente, anterior às eleições, e não interposta 
no curso do mandato. É, pois, em última análise, a 
eterna questão da retroatividade da lei, e no caso, de 
uma lei penal, que o é, aquela que alcança e fere o 
parlamentar no seu mandato, determinando a sua 
perda. 

Êste é o nosso parecer, dado com a mais 
absoluta isenção e imparcialidade de ânimo entre as 
paixões partidárias, que na espécie não temos 
nenhuma. De outra forma não falaríamos aos  
nossos antigos e saudosos alunos de direito 
constitucional da Faculdade da Bahia. De outra 
forma não falamos aos nossos atuais e amoráveis 
alunos de direito constitucional da Faculdade do Rio 
de Janeiro. 

Rio, 15 de outubro de 1947. – Homero Pires. 
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