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Relação das Comissões 
 

Diretora 
 
Presidente – Marcondes 

Filho. 
1º Secretário – Alfredo 

Neves. 
2º.Secretário – Vespasiano 

Martins. 
3º Secretário – Francisco 

Gallotti 
4º Secretário – Ezechias da 

Rocha. 
1º Suplente – Costa Pereira. 
2º Suplente – Prisco dos 

Santos. 
Secretário – Júlio Barbosa 

Diretor Geral da Secretaria do 
Senado 

 
Comissões Permanentes 

 
Finanças 

 
1 – Ivo d'Aquino – 

Presidente. 
2 – Ismar de Góis – Vice-

Presidente. 
3 – Alberto Pasqualini 
4 – Alvaro Adolfo. 
5 – Apolônio Sales. 
6 – Carlos Lindenberg 
7 – César Vergueiro. 
8 – Domingos Velasco. 
9 – Durval Cruz. 
10 – Ferreira de Souza. 
11 – Pinto Aleixo. 
12 – Plínio Pompeu 
13 – Veloso Borges. 
14 – Vitorino Freire. 
15 – Walter Franco. 
Secretário – Evandro 

Vianna, Diretor de Orçamento. 
Reuniões às quartas e 

sextas-feiras às 16 horas. 
 

Constituição e Justiça 
 
Dário Cardoso – Presidente. - 
Aloysio de Carvalho – Vice-

Presidente. 
Anísio Jobim. 
Attilio Vivacqua  
Camilo Mércio. 
Ferreira de Souza  
Gomes de Oliveira 

Joaquim Pires. 
Olavo Oliveira (**) 
Waldemar Pedrosa. 
(**) Substituído pelo 

Senador Carlos Saboya. 
Secretário – Luiz Carlos 

Iveir da Fonseca. 
Auxiliar – Marília Pinto 
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Reuniões às quintas-feiras, 

às 9,10 horas. 
 

Educação e Cultura 
 

1 – Flávio Guimarães – 
Presidente 

2 – Cícero de Vasconcelos 
– Vice – Presidente. 

3 – Arêa Leão. 
4 – Hamilton Nogueira. 
5 – Levindo Coelho. 
Secretário – João Alfredo 

Ravasco de Andrade 
Auxiliares – Carmen Lúcia 

de Holanda Cavalcanti. 
Reuniões às quartas-feiras, 

às 16 horas. 
 

Redação 
 

1 – .................................. 
2 – Joaquim Pires – Vice-

presidente. 
3 – Veloso Borges (*). 
4 – Costa Pereira. 
5 – Aloysio de Carvalho (**). 
Secretário – Gloria 

Fernandes Qüintela. 
Auxiliar – Nathercia Sá 

Leitão Reuniões às quartas-
feiras, às 16 horas. 

(*) Substituído pelo Sr. 
Novais Filho. 

(**) Substituído pelo Sr. 
Mathias Olympio. 

 
Relações Exteriores 

 
Mello Vianna – Presidente. 
Hamilton Nogueira – Vice– 

Presidente. 
 
Bernardes Filho. 
Djair Brindeiro. 
Ferreira de Souza. 
Georgino Avelino. 
Novaes Filho. 

Secretário – Lauro Portella. 
Auxiliar – Eurico Jacy Auler 
 

Saude Pública 
 
Levindo Coelho – 

Presidente. 
Alfredo Simch – Vice-

Presidente. 
Ferreira de Souza. 
Prisco Santos. 
Vivaldo Lima 
Durval Cruz. 
Secretario – Aurea de 

Barros Rego 
Reuniões às quintas-feiras, 

às 16 horas. 
 

Transportes, Comunicações e 
Obras Públicas 

 
Euclydes Vieira – 

Presidente. 
Onofre Gomes – Vice-

Presidente. 
Alencastro Guimarães. 
Othon Mäder. 
Antônio Bayma 
Secretário – Francisco 

Soares Arruda. 
Reuniões às quartas-feiras, 

ás 16 horas. 
 

Serviço Público Civil 
 
Prisco dos Santos – 

Presidente. 
Luiz Tinoco – Vice-

Presidente 
Vivaldo Lima 
Mozart Lago. 
Costa Pereira. 
Secretário – Franklin 

Palmeira 
Reuniões, às quartas-

feiras, ás 16 horas. 
 

Economia 
 

Pereira Pinto – Presidente. 
Ilegivel – Vice-Presidente 
Sá Tinoco. 
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Segurança Nacional 
 
Ilegível Aleixo – 

Presidente. 
Onofre Gomes – Vice-

Presidente 
Ismar de Góes. 
Magalhães Barata. 
Silvio Curvo. 
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Robert Glasser – 

Substituído pelo Senador 
Carlos Lindemberg. 

Secretário – Ary Kerner 
Veiga de Castro. 

Reuniões às segundas-
feiras. 

 
Legislação Social 

 
1 – Carlos Gomes de 

Oliveira – Presidente. 
2 – Luiz Tinoco – Vice-

Presidente. 
3 – Othon Mäder 
4 – Ruy Carneiro 
5 – Cícero de Vasconcelos. 
6 – Hamilton Nogueira 
7 –Keginaldo Cavalcanti. 
Secretário – Pedro de 

Carvalho Muller. 
Auxiliar – Carmen Lúcia de 

Holanda Cavalcanti 
Reuniões as segundas-

feiras, ás 16 horas. 
 

Comissões Especiais 
 

Especial para emitir 
parecer sôbre o Projeto de 
Reforma Constitucional nº 2, 
de 1949 

 
Aloysio de Carvalho – 

Presidente 
Dario Cardoso. 
Francisco Gallotti. 
Anísio Jobim 
Camilo Mércio 
Carlos Lindenberg 
Antônio Bayma. 
Bernardes Filho. 
Marcondes Filho. 
Olavo Oliveira. 
Domingos Velasco 
João Villasbõas 
Secretario – Aurea de Barros 

Rego 
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Especial de investigação sôbre as 
condições materiais das Instalações da 
Justiça do Distrito Federal e órgãos 
relacionados 

 
Mello Vianna – Presidente. 
Alencastro Guimarães – Relator. 
Attilio Vivacqua. 
Camilo Mércio. 
João Villasbôas. 
Secretário – Ivan Palmeira. 
Auxiliar – Elza G Schroeder. 
 

Parlamentar de Inquérito sôbre o 
cimento 

 
Francisco Gallotti – Presidente 
Mozart Lago – Vice-Presidente. 
Júlio Leite. 
Landulpho Alves. 
Mario Motta. 
Secretario – Lauro Portella. 
 

Especial de Reforma do Código de 
Processo Civil 

 
1 – João Villasbôas – Presidente. 
2 – Attílio Vivacqua – Vice-

Presidente. 
3 – Dário Cardoso – Relator. 
Secretário – Jose da Silva Lisboa. 
Auxiliar – Carmen Lúcia de 

Holanda Cavalcanti 
Reuniões ás sextas-feiras, ás 16 

horas. 
 
Especial de Revisão do Código 

Comercial 
 
1 – Alexandre Marcondes Filho – 

Presidente. 
2 – ................................. 
3 – Pereira de Souza – Relator. 
4 – Attilio Vivacqua. 
5 –Victorino Freire. 
Secretario – João Alfredo 

Ravasco de Andrade. 
 
Especial para Estudo da 

concessão dos Direitos Civis à Mulher 
Brasileira 

 
Mozart Lago – Presidente. 
Álvaro Adolfo – Vice-Presidente. 
João Vìllasbôas 
Gomes de Oliveira. 
Attílio Vivacqua. 
Domingos Velasco. 
Victorino Freire 
 

Especial de Inquérito sobre os Jogos 
de Azar 

 
1 – Ismar de Góes – Presidente. 
2 – Prisco dos Santos – Vice-

Presidente. 
3 – Reginaldo Cavalcanti – 

Relator Geral. 
4 – Vivaldo Lima. 
5 – Novaes Filho 
Secretario – Ninos Borges Seal 
Secretário – J. A. Ravasco de 
 
Comissão Especial para emitir 

parecer sobre o Projeto de Reforma 
Constitucional número 1 de 1953 

 
Mello Vianna – Presidente. 
Joaquim Pires – Vice Presidente 
Atillio Vivacqua – Relator. 
Dario Cardoso. 

EXPEDIENTE 
 

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL 
 

DIRETOR GERAL 
 

ALBERTO DE BRITO PEREIRA 
 

CHEFE DO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES CHEFE DA SEÇÃO DE REDAÇÃO 
MURILO FERREIRA ALVES HELMUT HAMACHER 

 
DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

 
Impresso nas Oficinas do Departamento de Imprensa Nacional 

 
AVENIDA RODRIGUES ALVES, 1 

 

João Vlllasbôas. 
Vespasiano Martins. 
Othon Mâder. 
Roberto Glasser. 
Gomes de Oliveira. 
Ivo d'Aquino. 
Alberto Fasqualini. 
Alfredo Simch. 
Camilo Mércio (36). 
O SR. PRESIDENTE: – Acham-se 

presentes 35 Srs. Senadores.Havendo 
número legal, está aberta a 
sessão.Vai-se proceder à leitura da 
ata. 

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

O Sr. 1º Secretario lê o seguinte: 
 

EXPEDIENTE 
 

Ofícios: 
Da Câmara dos Deputados: 
Rio de Janeiro, em 26 de agôsto 

de 1953. 
SENHOR SECRETÁRIO: – Tenho 

a honra de enviar a Vossa Excelência, 
a fim de que se digne submetê-lo à 
consideração do Senado Federal, e 
Projeto de Lei nº 2.827-C, de 1953, da 
Câmara dos Deputados, que autoriza o 
Poder Executivo a abrir, pelo Ministério 
das Relações Exteriores o crédito 
especial de Cr$ 1.000.000,00 (um 
milhão de cruzeiros) para atender às 
despesas com a realização, no Brasil, 
do V Período de Sessões da Comissão 
Econômica para a América Latina. 

Aproveito o ensejo para renovar a 
Vossa Excelência os protestos da 
minha distinta consideração. – Ruy 
Almeida, 1º Secretário. 

 
Projeto de Lei da Câmara nº. 234, de 

1953 
 

Autoriza o Poder Executivo a 
abrir, pelo Ministério das Relações 
Exteriores, o crédito especial de Cr$ 
1.000.000,00 para atender à despesas 
com a realização no Brasil do V 
Período de Sessões da Comissão 
Econômica para a América Latina. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º E' o Poder Executivo 

autorizado a abrir, pelo Ministério das 
Relações Exteriores, o crédito especial 
de Cr$ 1.000.000,00 (um milhão de 
cruzeiros) para atender às despesas 
com a realização, no Brasil, do V 
Período de Sessões da Comissão 
Econômica para a América Latina. 

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

A Comissão de Finanças. 
E' lido e vai a imprimir o seguinte: 
 
PARECER Nº 894, DE 1953 

 
Redação Final do Projeto de Lei 

do Senado nº 26, de 1950, emendado 
pela Câmara dos Deputados. 

 
Relator: Sr. Costa Pereira. 
A Comissão apresenta a redação 

final (fl, anexa) do Projeto de Lei 
número 26, de 1950, de iniciativa do 
Senado Federal, emendado pela 
Câmara dos Deputados. 

 
Sala da Comissão de Redação, 

em 31 de agôsto de 1953. – Joaquim 
Pires, Presidente em exercício – Costa 
Pereira Relator, – Aloysio de Carvalho. 
– Waldemar Pedrosa. 

ASSINATURAS 
 

REPARTIÇÕES E PARTICULARES 
 

Capital e Interior 
 
Semestre.......... Cr$ 50,00 
Ano................... Cr$ 96,00 

 
Exterior 

 
Ano.................. Cr$ 136,00 

 

 
FUNCIONÁRIOS 

 
Capital e Interior 

 
Semestre......... Cr$ 39,00 
Ano.................. Cr$ 76,00 

 
Exterior 

 
Ano.................. Cr$ 108,00 

 

 
As assinaturas dos órgãos oficiais começam e terminam em qualquer dia do 

exercício em que forem registradas. 
O registro das assinaturas é feito à vista do comprovante do  

recebimento. 
Os cheques e vales postais deverão ser emitidos em favor do tesoureiro do 

Departamento de Imprensa Nacional. 
Os suplementos às edições dos órgãos oficiais serão fornecidos aos 

assinantes somente mediante solicitação. 
O custo do número atrasado será acrescido da Cr$ 0,10 e, exercício 

decorrido, cobrar-se- ão mais Cr$ 0,50. 
 
Aloysio de Carvalho. 
Anísio Jobim. 
Camilo Mércio. 
Luiz Tinoco 
Waldemar Pedrosa 
Carlos Saboya. 
Gomes de Oliveira 
Ferreira de Souza 
Mozart Lago. 
Hamilton Nogueira 
Alencastro Guimarães. 
Secretário – Luiz Carlos Vieira da 

Fonseca. 
 

Recebem emendas perante a Mesa 
 

NOS DIAS 2 E 3 
 

Projeto de Lei da Câmara nº 227, 
de 1953: 

Anexo nº 2 – Congresso Nacional. 
Anexo nº 13 – Conselho Nacional 

de Petróleo. 
Anexo nº 23 – Ministério das 

Relações Exteriores. 
 

114ª SESSÃO EM 2 DE SETEMBRO 
DE 1953 

 
Oradores inscritos para o Expediente 

 
1º Sen. Assis Chateaubriand. 
2º Sen. João Villasboas. 
3º Sen. Attilio Vivacqua. 
4º Sen. Ivo d'Aquino. 

ATA DA 113ª SESSÃO EM 1 DE 
SETEMBRO DE 1953 

 
PRESIDÊNCIA DOS SRS. CAFÉ 

FILHO E ALFREDO NEVES 
 

Ás 14,30 horas comparecem os 
Senhores Senadores: 

 
Waldemar Pedrosa. 
Anísio Jobim. 
Álvaro Adolpho. 
Antônio Bayma. 
Area Leão. 
Mathias Olympio. 
Onofre Gomes. 
Plínio Pompeu. 
Reginaldo Cavalcanti. 
Apolônio Sales. 
Djair Brindeiro 
Ezechias da Rocha. 
Cícero de Vasconcelos. 
Julio Leite. 
Walter Franco. 
Pinto Aleixo. 
Carlos Lindemberg. 
Attìlio Vivacqua. 
Sá Tinoco. 
Alfredo Neves 
Alencastro Guimarães. 
Levindo Coelho. 
César Vergueiro. 
Euclydes Vieira. 
Domingos Velasco. 
Dario Cardoso. 
Costa Pereira. 
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ANEXO AO PARECER Nº 894 DE 1953 

 
Redação final do Projeto de Lei do 

Senado n° 26, de 1950 emendado pela 
Câmara dos Deputados, que dispõe sobre 
seguros de acidentes do trabalho. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º O seguro de que trata o art. 

24 do Decreto-lei nº 7.036, de 10 de 
novembro de 1944, será realizado na 
instituição de previdência social a que 
estiver filiado o empregado. 

Art. 2º Assegurada a exclusividade 
das instituições de previdência social que 
já a possuem, os riscos de acidentes do 
trabalho continuarão sendo cobertos por 
apólices de seguro emitidas, 
indistintamente, por institutos e caixas de 
aposentadoria e pensões e peIas 
sociedades de seguro e cooperativas de 
sindicatos de empregados, até esta data 
autorizadas a operar nesse ramo. 

Art. 3º A lei concederá exclusividade 
aos demais institutos e caixas que estiverem 
em condições de atender perfeitamente aos 
riscos de acidentes do trabalho em confronto 
com as entidades privadas. 

Art. 4º Fica revogado o disposto no 
parágrafo único do art. 46 do Decreto-lei 
nº 7.036, de 10 de novembro de 1914. 

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

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

Esteve no Gabinete do Presidente do 
Senado o Embaixador Edgard Fraga de 
Castro para agradecer o voto desta Casa 
à mensagem do Poder Executivo 
propondo a designação de S. Ex.ª para 
Embaixador do Brasil em Lima. 

Continua a hora do expediente. 
Tem a palavra o nobre Senador 

Othon Mäder, primeiro orador inscrito 
(Pausa). 

Não se encontrando S. Ex.ª na Casa, 
dou a palavra ao nobre Senador Pereira 
de Souza, segundo orador 
inscrito.(Pausa). 

S. Ex.ª também não se acha 
presente. 

Tem a palavra o nobre Senador 
Gomes de Oliveira, terceiro orador 
inscrito. (Pausa). 

S. Ex.ª não está presente. 
Não há outros oradores inscritos. 
O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Sr. 

Presidente, já fiz perante o Senado um apêlo 
ao Governador do Estado do Rio de Janeiro 
sôbre a revogação da Portaria n 284 que 
criou grandes embaraços e impoz 
inconvenientes restrições ao tráfego 
interestadual. Essa portaria faz exigências 
que conforme tive ocasião de expor a esta 
Casa, são inconstitucionais permitindo para 
os caminhões de transporte de carga, 
procedentes de outros Estados, apenas uma 
permanência de vinte e quatro a trinta e seis 
horas, no território fluminense, sob pena de 
serviços ou mesmo, de ser respectiva 
mercadoria considerada incorporada à 
economia estadual para fins fiscais. 

Renovo êsse apêlo e, agora, acres-
cento uma solicitação muito especial aos 
ilustres representantes do Estado do Rio 
nesta Casa. 

Estou certo, Sr. Presidente, que, desta 
feita, o assunto será examinado pelo ilustre 
Governador Amaral Peixoto a fim de serem 
atendidas as reclamações gerais, não só dos 
motoristas, mas também, dos exportadores 
capixabas e de outros Estados. 

Era o que eu tinha a dizer. (Muito 
bem). 

Comparecem mais os Srs. 
Senadores: 

Vivaldo Lima. 
Victorino Freire. 
Joaquim Pires. 

Carlos Saboya. 
Georgino Avelino. 
Ferreira de Souza. 
Ruy Carneiro. 
Velloso Borges. 
Assis Chateaubriand. 
Novaes Filho. 
Durval Cruz. 
Aloysio de Carvalho. 
Luiz Tinoco. 
Pereira Pinto. 
Hamilton Nogueira. 
Mozart Lago. 
Bernardes Filho (17). 
 
Deixam de comparecer os Senhores 

Senadores: 
Prisco dos Santos. 
Magalhães Barata. 
Ismar de Góes. 
Landulpho Alves. 
Mello Viana. 
Marcondes Filho. 
Mario Mota. 
Flávio Guimarães. 
Francisco Galotti (9). 
O SR. PRESIDENTE: – Continua a 

hora do expediente. 
(Pausa). 
Mais nenhum senhor Senador 

desejando usar da palavra, passa -se a: 

 
ORDEM DO DIA 

 
Primeira discussão do Projeto de 

Reforma Constitucional nº 1, de 1953, 
que acrescenta dispositivos ao artigo 4º 
do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias. (Com parecer favorável nº 
611-53, da Comissão de Reforma 
Constitucional). 

 
O SR. PRESIDENTE: – Vai-se 

proceder à chamada para verificação de 
quorum regimental. 

(Procede-se à chamada) 
Respondem à chamada os 

Srs.Senadores: 
Waldemar Pedrosa. 
Anísio Jobim. 
Mathias Olympio. 
Onofre Gomes. 
Kerginaldo Cavalcanti. 
Assis Chateaubriant. 
Djair Brindeiro. 
Ezechias da Rocha. 
Cícero de Vasconcelos. 
Júlio Leite. 
Walter Franco. 
Carlos Lindemberg. 
Attílio Vivacqua. 
Sá Tinoco. 
Alfredo Neves. 
Alencastro Guimarães. 
Mozart Lago. 
Levindo Coelho. 
Cesar Vergueiro. 
Euclydes Vieira. 
Domingos Velasco. 
Costa Pereira. 
João Vilasboas. 

Vespasiano Martins. 
Roberto Glasser. 
Ivo d'Aquino. 
Alfredo Simch. 
Camilo Mércio – (28) 
O SR. PRESIDENTE: – 

Responderam à chamada 28 Srs. 
Senadores. Não há quorum regimental 
para discussão da matéria constitucional 
que, nestas condições, fica adiada para a 
ordem do dia de amanhã. 

A segunda matéria é a audiência do 
Sr. Ministro da Fazenda, que a Mesa fixou 
para as 15 horas. Assim, vou suspender 
os trabalhos e aguardar a chegada de S. 
Ex.ª para proceder à reabertura da 
sessão. 

Suspende-se a sessão às 14 horas e 
cinqüenta minutos e reabre-se às 15 
horas. 

O SR. PRESIDENTE: – Está 
reaberta a sessão. 

Sôbre a mesa requerimento que vai 
ser lido. 

E' lido e aprovado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO Nº 287, DE 1953 
 
Nos têrmos do artigo 219 do 

Regimento, requeremos sejam permitidas 
a gravação e a irradiação do discurso do 
Sr. Ministro da Fazenda. 

Sala das Sessões, em 1º de 
setembro de 1953. – Ruy Carneiro. – 
Gomes de OIiveira. – Ivo d'Aquino. – 
Alfredo Neves. – João Viilasboas. –
Apolônio Sales. – Attílio Vivacqua. – 
Durval Cruz. – Waldemar Pedrosa. – 
Onofre Gomes. – Júlio Leite. – Bernardes 
Filho. – Carlos Lindemberg. – Sá Tinoco. 
– Mathias Olympio. 

O SR. PRESIDENTE: – Já se 
encontra na Casa o Sr. Osvaldo Aranha, 
Ministro da Fazenda. 

Designo os nobres Senadores Alvaro 
Adolpho, Assis Chateaubriand e 
Bernardes Filho para acompanharem S. 
Ex.ª ao recinto. 

(Acompanhado da Comissão é 
introduzido no recinto e toma assento nas 
bancadas o Sr. Ministro Osvaldo Aranha, 
Palmas prolongadas) 

O SR. PRESIDENTE: – Com a 
palavra o Sr. Osvaldo Aranha, Ministro da 
Fazenda, a fim de ilegível 
esclarecimentos sôbre a situação 
econômica e financeira do país. 

O SR. MINISTRO OSWALDO 
ARANHA: – Sr. Presidente, senhores 
Senadores. 

1. E' para mim uma  
grande honra vir, hoje, ao Senado, em 
uma hora conturbada e  
difícil à nossa vida e a dos demais povos, 
em virtude de requerimento dos 
eminentes Senadores Alencastro 
Guimarães, Mozart Lago, Vivaldo Lima, 
Domingos Velasco, Kerginaldo Cavalcanti 
e Arêa Leão, para atestar 
esclarecimentos sôbre a situação 
financeira e econômica do Govêrno e do 
País, notadamente para informar o 
Senado sôbre a vida orçamentária, 
econômica e  
fiscal, no período de 31 de janeiro da 
1951 a 20 de junho de  
1953. 

2. Procurarei corresponder à 
concessão do Senado, falando com 
precisão e simplicidade, como convém 
ao assunto e às tradições de ilegível 
dessa Casa. Não há nesta atmosfera de 
circunssideçao e responsabilidade lugar 
para discursos. ilegível medida, síntese, 
austeridade. 

Informarei, pois, com absoluta 
isenção, o Senado, para que conclua e 
julgue, na base de elementos reais, da 
superior orientação que deve imprimir ao 
debate e solução dos problemas criados 
por essas realidades. 

 
BREVE BALANÇO DA SITUAÇÃO 

ENCONTRADA 
 

3. Antes de iniciar a resposta aos 
quesitos, objeto de minha convocação, 
quero oferecer ao Senado alguns 
elementos indispensáveis à interpretação 
das informações que irei prestar. 

Ao assumir a Pasta da Fazenda, em 
fins de junho, a situação econômica e 
financeira era a seguinte: 

a) o boletim diário do Banco do 
Brasil, de 30 de junho de 1953, acusava 
na conta "Receita e Despesa da União" 
um saldo contra o Tesouro de 5 bilhões e 
14 milhões; 

b) a moeda em circulação montava, 
na mesma data, a 41 bilhões e 522 
milhões; 

c) a taxa cambial no mercado livre 
era, sem vendedores, de 33 cruzeiros por 
dólar; 

d) os meios de pagamento no último 
semestre haviam sido acrescidos, 
aproximadamente, de 6 bilhões de 
cruzeiros e o custo da vida de cerca de 
30%; 

e) havia na Fazenda mais do 46.000 
processos de "Restos a Pagar" e 
"Exercícios Findos" a despachar, 
totalizando soma a ser apurada; 

f) as dívidas, entre antigas e 
orçamentárias, por pagar, ascendiam a 
soma igualmente difícil de ser calculada; 

g) os atrasados comerciais 
somavam, com os cambiais, mais de 1 
bilhão de dólares em quase tôdas as 
moedas e a quase todos os países; 

h) o Eximbank, com o qual fôra 
ajustado um empréstimo de US$ 200 
milhões, havia recusado, sob a invocação 
de falta de cumprimento de promessa de 
nossa parte, a 2ª prestação de 60 
milhões; 

i) a Comissão Mista Brasileira dos 
Estados Unidos, que estudava projetos de 
reaparelhamento econômico, segundo um 
plano elaborado pelo meu eminente 
antecessor, suspendera os seus 
trabalhos, quando os financiamentos 
somavam 133 milhões e 690 mil dólares – 
dentre os 507 milhões anteriormente 
fixados como de maior urgência; 

j) as nossas exportações em 30 de 
junho último somavam 11 bilhões 433 
milhões e as nossas importações 11 
bilhões 715 milhões de cruzeiros, 
enquanto o balanço de pagamentos, em 
30 de abril era deficitário em 823 milhões 
e 500 mil cruzeiros; 

k) os financiamentos e aquisições de 
algodão e outros produtos pelo Banco do 
Brasil e pelo próprio Tesouro, através da 
Comissão de Financiamento da 
Produção, montavam a cêrca de 8 bilhões 
de cruzeiros. 

l) a Lei nº 1.807, chamada do 
"Câmbio Livre", ao invés de promover a 
entrada de ilegível estrangeiros, vinha 
favorecendo a saída de lucros aqui 
representados do que era índice a alta, 
no mercado livre, do preço de tôdos as 
moedas; 

m) as perspectivas da ilegível e da 
Despesa, para o ano corrente, segundo 
informações competentes e ilegível da 
mais prudente execução da lei 
orçamentaria, ilegível tecnicos a prever 
um ilegível  
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cava-se uma conjuntura econômica 
caracterizada por uma soma de crises, desde 
a das exportações, dos transportes, de 
energia, a de câmbio, de bancos e outras, 
trazendo a elevação de preços, salários, 
custos, – enfim, a inflação em seu estágio 
mais intenso e prejudicial. 

4. Um outro fato, Senhor Presidente, que 
me parece indispensável ao esclarecimento do 
Senado, antes de entrar no exame das 
proposições de meus ilustres convocadores, 
refere-se à evolução do meio financeiro 
nacional, do dia em que deixei de ser Ministro 
da Fazenda, há quase 20 anos, e a situação 
que vim encontrar, ao reassumir essas 
funções; todos os fatores se multiplicaram, os 
da receita, os da despesa, a circulação 
monetária e, para fixar um ponto de referência, 
basta registrar que a Receita foi menor do que 
a Despesa nêsse período, isto é, de 1935 a 
1953, de Cr$ 50.802.385.187,00, importância 
de 10% sôbre os anuais totais que, em última 
análise, corresponde ao deficit crônico da 
República, em proporção maior do que o do 
Império, atendido com emissões de papel-
moeda, de títulos públicos e outras operações 
financeiras. 

5. Quanto à posição em 30 de junho 
último, em números que não espri- 
 

mem uma situação definitiva, as cifras eram 
as seguintes: Receita – Cr$ 
18.893.994.092,80; Despesa – Cr$ 
23.081.720.248,10, acusando um deficit de 
Cr$ 4.187.726.155,30. 

6. Os quesitos do Senado, 
particularmente os dois primeiros, que dizem 
com a execução orçamentária e as dívidas 
do Tesouro, são difíceis de responder com 
absoluta precisão, tendo-se em vista nossa 
contabilidade e os dados disponíveis. Tudo 
fiz, porém, para consultar e compulsar, com a 
colaboração dos melhores técnicos 
fazendários, os elementos ajustados, no 
propósito de informar o Senado da realidade 
das contas públicas. 

7. Para maior clareza na apreciação 
dos resultados da execução orçamentária até 
30 de junho de 1953 e em virtude do 
conhecido fenômeno da solidariedade natural 
dos diversos exercícios, vamos examinar, 
destacadamente, o quinqüênio 1946 a 1950, 
em seguida o biênio 1951-1952 e, finalmente, 
o primeiro semestre do corrente ano. 

8. Segundo os dados apresentados 
nos Balanços da Contadoria Geral da 
República, o quinqüênio 1946-1950 
produziu os seguintes saldos 
orçamentários: 

11. Interesses, certamente, aos meus 
eminentes interpeladores tomar 
conhecimento não apenas do resultado 
orçamentário, mas também de tôda a posição 
financeira. Considerando o biênio em 
conjunto, e a fim de não alongar para 
exposição, resumirei o movimento geral das 
contas extraorçamentárias, que se exprime 
num déficit global de 5.161 milhões de 
cruzeiros, em cuja cobertura foram utilizados 
o saldo orçamentário de 5.098 milhões e mais 
63 milhões de cruzeiros das disponibilidades 
de caixa. 

12. Embora êsses saldos estejam 
claramente consignados nos Balanços 
Financeiros já divulgados pela Contadoria 
Geral da República, procura- 
 

rei satisfazer a curiosidade natural do 
Senado, tentando traduzir em linguagem 
simples e tão clara quanto possível a 
composição geral das contas da Receita e 
Despesa, de cujo balanceamento resultou 
êsse déficit compensatório, de natureza 
extraorçamentária, dentro da técnica 
normalmente usada pela contabilidade 
pública. 

13. Além dos encargos orçamentários, 
que se elevaram no último biênio a 53.070 
milhões de cruzeiros, teve o Tesouro 
Nacional que atender, nesse mesmo período, 
a compromissos outros, de natureza 
extraorçamentária, no montante global de 
16.003 milhões de cruzeiros, assim 
especificados: 

 
Despesas Milhões de cruzeiros 

1 –  Débitos orçamentários e extraorçamentários de exercícios 
anteriores, liquidados nos têrmos da Lei nº 1.419, de agôsto de 
1951 ................................................................................................... 8.079 

2 –  Liquidação de operações de compra e financiamento de produtos 
diversos, inclusive suprimentos à CAN e à COFAP .......................... 4.313 

3 –  Contrapartida de contribuições não pagas pela Prefeitura do Distrito 
Federal e escrituras como receita orçamentária ................................ 972 

4 –  Outras despesas a regularizar e levadas a débito da conta 
"Diversos Responsáveis" ................................................................... 1.126 

5 –  Encampação da Estrada de Ferro Leopoldina, nos têrmos também 
da Lei nº 1.419....................................................................................  819 

6 –  Resgate de operações de crédito ....................................................... 313 
7 –  Liquidação de diversos outros compromissos discriminados na 

conta "Bancos e Correspondentes"...................................................       381 
 Total das despesas extranumerárias do biênio 1951-1952...............  16.003 

 

 
 Déficit (-) ou Superávit (+) 
1946 .......................................................... – 2.633 milhões de cruzeiros 
1947 .......................................................... + 460 milhões de cruzeiros 
1948 .......................................................... + 3 milhões de cruzeiros 
1949 .......................................................... – 2.810 milhões de cruzeiros 
1950 .......................................................... – 4.297 milhões de cruzeiros 

soma ........................................... – 8.277 milhões de cruzeiros 
 
A cobertura dêsse déficit operou-se com o produto de recursos extraorçamentários, de 

conformidade com a seguinte demonstração: 
 

Variações operadas no quinqüênto 
 

Milhões de Cruzeiros 
Operações de crédito (saldo da emissão de Obrigações de Guerra) ........... + 2.544 
Emissão de papel-moeda (utilizada pelo Tesouro como 
receita)............................................................................................................ 

+ 7.550 

Soma .............................................................................. + 10.094 
Soma dos déficits acumulados no quinqüênio .............................................. - 9.277 

Saldo .............................................................................. + 817 
 

14. Na cobertura dêsses compromissos 
extraorçamentários, utilizou o 

Tesouro Nacional os seguintes recursos: 

 
 Recursos Milhos de cruzeiros 
1 –  Saldo orçamentário do biênio ............................................................ 5.098 
2 –  Recursos extraorçamentários: ...........................................................  
 a) Emissões de papel-moeda autorizadas pela Lei nº 

1.419 ............................................................................ 
 

9.102 
 

 b) Receita arrecadada nos têrmos da Lei nº 1.474  954  
 c) Restos a Pagar, Depósitos Fundos e Provisões – 

acréscimo liquido no biênio .......................................... 763 
 

3 –  Utilização de disponibilidade de Caixa ..............................................         03 
 Total dos recursos no biênio .............................................................. 10.003 

 

Dêsse saldo, 434 milhões de cruzeiros 
foram empregados na redução da dívida 
flutuante e o restante se distribuiu por diversas 
outras contas. 

9. Deve-se, contudo, ressaltar que esse 
deficit traduz apenas o movimento das contas 
registradas pela contabilidade. Não obstante, 
diversos outros débitos foram sendo acumulados 
à margem da execução orçamentária a dos 
registros contábeis, como resul- 

tado de despesas realizadas por meio de 
adiantamentos feitos pelo Banco do Brasil. 

Êsses débitos foram finalmente 
liquidados em 1951 com os recursos 
resultantes da encampação de emissões de 
papel-moeda autorizada pela Lei número 
1.419, de agôsto de 1951. 

Tais recursos, no total de 9.135 
milhões de cruzeiros, tiveram em resumo a 
seguinte aplicação: 

15. Confrontando-se, agora, os recursos 
extraorçamentários – 10.842 milhões de 
cruzeiros – com as despesas da mesma 
natureza – 16.003 milhões obteremos o déficit 
extraorçamentário de 5.161 milhões de 
cruzeiros a que já nos referimos 
anteriormente. 

16. Como é do conhecimento dos 
nobres Senadores, as operações 
extraorçamentárias compõem, com as 
orçamentárias e o movimento de saldos, o 
conjunto natural de contas do sistema 
financeiro. Talvez se possa considerar um 
pouco altas as cifras representativas dêsse 
movimento. no biénio 1951-1952. Todavia, 
não se deve perder de vista o fato de que 
mais de 3 bilhões representaram a simples 
regularização de urna situação de fato 
oriunda do Govêrno anterior, regularização 
essa processada nos têrmos da lei 
expressamente votada pelo Congresso 
Nacional. Do mesmo modo, puderam os 
recursos provenientes dos saldos 
orçamentários dar cobertura a uma parte de 
outros compromissos como o da liquidação 
das operações de financiamento 
autorizadas pela Lei nº 615, os quais, de 
outra forma, teriam contribuído para 
avolumar ainda mais o montante atual da 
divida flutuante da União. 

17. Na movimentação geral dessas 
contas, é possível que se tenham deixado de 
cumprir certas formalidades impostas pelas 
boas normas contábeis e administrativas. 
Trata-se, todavia, do resultado de praxes 
consagradas por decênios de rotina, muitas 
das quais exigindo por certo correções 
inspiradas nas modernas técnicas de 
contabilidade pública 

18. No propósito de não voltar a incidir 
nesses mesmos êrros, estamos  
sèriamente empenhados, neste momento, 
na tarefa de aparelhar convenientemente, o 
sistema federal de contabilidade e de 
disciplinar o movimento de contas entre e 
Tesouro e o Banco do Brasil, de forma a 
imprimir a maior clareza e simplicidade 
possíveis na apresentação das contas 
públicas. 

 
PERSPECTIVAS DA EXECUÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA NO CORRENTE 

EXERCÍCIO 
 

Analisados os resultados financeiros do 
biênio 1951-1952, resta-me apresentar a 
situação relativa ao corrente exercício, 
examinando as tendências gerais da 
execução orçamentária no período 
compreendido entre 1º de janeiro e 20 de 
junho de 1953, que, mesmo com a 
compreensão de despesas ordenadas no 1º 
semestre pelo Presidente da República, já 
acusava uma diferença para mais na 
despesa sôbre a receita de quase 5 bilhões 
de cruzeiros  

20. O orçamento ora em execução 
estima a receita em Cr$ 34.295.230.000.00 e 
fixa a despesa em Cr$ 34.004.996.741,00, 
prevendo, por coseguinte, um superavit de 
Cr$ 290.233.259,00. 

A estimativa da receita no Orçamento 
superou a arrecadação efetiva ao exercício 
anterior na importância de 3.556 milhões de 
cruzeiros, equivalente a uma taxa de 
crescimento de 11,5%. Contudo, a analise 
das tendências da receita neste semestre 
 

 
Milhões de Cruzeiros 

a) Despesas extraorçamentários já contabilizadas até 1950 .......................... 1.162 
b) Liquidação de débitos de contas orçamentárias ......................................... 995 
c) Resgate de Letras do Tesouro .................................................................... 2.000 
d) Liquidação de compromissos junto à Carteira de Câmbio .......................... 4.159 
e) Encampação da E. F. Leopoldina................................................................ 819 

 Total ................................................................................. 9.135 
 
A liquidação dessas operações realizou-se, como é do conhecimento do Senado, 

durante o exercício de 1951, influindo, por conseguinte, nos resultados financeiros do primeiro 
biênio do atual Govêrno. 

 
O BIÊNIO DE 1951 A 1952 

 
10. Com base nos elementos constantes dos Balanços elaborados pela Contadoria 

Geral da República, os exercícios de 1951 e 1952 encerraram com os seguintes saldos 
orçamentários: 

 
Receita arrecadada: 
 

Milhões de Cruzeiros 
1951 ................................................................................................... 27.428  
1952 ................................................................................................... 30.740 58.168 

 
Despesa realizada: 
 

1951 ........................................................................................................ 24.600 
1952 ........................................................................................................ 28.461 5.098 
Superavit orçamentário do biênio ............................................................................ 5.098 
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não nos conduz a conclusão muito otimista 
quanto à concretização dessas previsões. 
As receitas estão aquém da estimativa 
orçamentária. 

21. Os três maiores e mais 
representativos impostos brasileiros 
apresentaram de 1950 a 1952, as seguinte 
taxas anuais de crescimento: 

Impostos 1950 1951 195
2 

 % % % 
Renda.......
.. 

16,6 45,2 23,3 

Consumo...
. 

13,7 23,2 11,1 

Vendas e 
Consignações 20,4 42,4 11,1 

 
Excluindo o imposto de renda, cuja 

arrecadação corresponde a rendimentos 
auferidos no exercício precedente, 
demonstram os impostos de consumo e de 
vendas e consignações uma queda 
violenta no ritmo de crescimento de suas 
arrecadações, reduzido de 28 e 42%, em 
1951, para apenas 11% em ,1952, apesar 
de substanciais aumentos de taxas 
ocorridos no último exercício. 

Todos os fatôres justificativos dêsse 
decréscimo, como restrições impostas ao 
comércio exterior, intervenção do Govêrno 
no mercado de certos produtos, 
fenômenos climatéricos, a sêca, a geada, 
e outros – permaneceram ou mesmo  
se agravaram no presente exercício. 
Assim, nada nos autoriza a esperar que á 
receita federal venha a confirmar ou, muito 
menos, a exceder a taxa de crescimento 
de 11,5%, ',resultante das estimativas 
orçamentárias. Se estamos no propósito 
de imprimir maior eficiência ao aparelho 
arrecadador, combatendo por todos os 
meios a evasão de impostos, não menos 
firme é também nossa decisão de opor 
diques ao desenvolvimento da onda 
inflacionária, aplicando medidas de 
contenção dos preços que, 
inevitavelmente, afetarão as cifras 
nominais das arrecadações. 

22. Se as perspectivas da receita 
são, na melhor das hipóteses, no sentido 
de confirmar-se a previsão orçamentária, 
vejamos como se apresenta o quadro 
relativo à despesa. 

Adicionando-se ao total fixado no  
orçamento em vigor os créditos 
transferidos de 1952 e mais os abertos no 
corrente exercício, obtem-se um total de 
Cr$ 36.383.235.975,80 de despesas 
legalmente autorizadas até 30 de junho do 
ano corrente. 

Em confronto com a receita orçada  
esse novo total da despesa já transforma o 
superávit previsto em um déficit potencial  
de 2.088 milhões de cruzeiros, em 
números redondos. Não param ainda 
nestas cifras os compromissos reais do 
corrente exercício. Como resultado 
preliminar de um tremendo esfôrço de 
pesquisas, depois de examinar alguns 
milhares de processos em curso, dentro e 
fora da Fazenda, já posso apresentar a 
seguinte relação de encargos 
absolutamente inevitáveis e sem qualquer 
possibilidade de cobertura orçamentária: 

 
Créditos autorizados 
E a abrir...................... 1.064.981.979,30 
Suplementação para o 
Código de Vencimentos 
e vantagens ................... 988.271.000,00 
Suplementação para 
gratificações 
adicionais.................... 427.570.722,60 
Abono de emergência 
(projetos em andamento 
no Congresso) ............... 38.876.010,00 
Salário-familia (projeto no 
Congresso Nacional)....... 7.482.700,00 
Suplementação já 
perdida ao Congresso 
Nacional......................... 15.476.760,00 
Créditos (suplementares 
e especiais) a solicitar ao 
Congresso ..................... 657.824.832,90 
Suplementação para 
reposições e restituições. 39.347.744,10 

 

Crédito especial para 
“dividas 
relacionadas”.......... 45.919.835,60 
Crédito especial para os 
concessionários dos 
portos.. 94.500.000,00 
 3.386.754.574,5

0 
23. Recompondo, agora o quadro 

esboçado até aqui e para não cansar a 
imaginação de meus eminentes interpeladores 
com uma exausta citação de cifras 
intermináveis encerrarei essa rápida análise das 
tendências gerais de execução orçamentária 
relativa ao corrente exercício com a seguinte 
síntese: 

 
 Cr$ 
Despesa realizada até 
30 de junho de 
1953.......................... 14.197.188.740,00 
Saldo das despesas 
orçamentárias e a 
adicionais já legalmente 
autorizadas................... 22.186.047.285,80 
Compromissos 
dependendo da 
abertura de créditos 
adicionais ................. 3.376.754.574,30 
Despesas provável 
em 1953..................... 39.759.990.550,30 
Menos: Receita 
orçada para 1953....... 34.295.230.000,00 
Déficie presumível..... 5.464.760.550,30 

 
Se a receita fôr menor do que a orçada, 

como tudo indica, e a despesa acrescida, no 
último semestre como parece inevitável, 
inclusive pelos compromissos de exercícios 
anteriores, o defície já mencionado de 5 bilhões 
e 500 milhões de cruzeiros alcançará, como 
prevêm os especialistas, a casa dos 10 bilhões, 
sobretudo se considerarmos que, agora já 
atinge êle metade dessa previsão. 

 
Débitos do Tesouro Nacional em junho de 

1953 
 

24. Não é fácil determinar com 
precisão as dividas do Tesouro 
considerando parte de um período 
financeiro, nos têrmos do segundo quesito 
proposto pelo Senado. 

O que se pode oferecer, com mais 
segurança, é a posição contabilizada das 
responsabilidades diretas, de pronta 
exigibilidade, ao têrmo de cada exercício 
financeiro. 

Não me esquivo, porém, de responder 
à interpelação ainda mesmo tenham de ser 
consideradas as cifras parciais de 1953, 
sujeitas a variações para mais ou para 
menos, no fim do exercício. 

Em 30 de junho de 1953 o total 
apurado dessas responsabilidades era de 
Cr$ 25.587.659.213.10, sendo: 

 
Cr$ 

a) Dívida flutuante..... 6.491.118.772,80 
b) Fundos e Provisões 1.694.449.104,60 
c) Caixas e Institutos 

de Aposentadoria.. 
11.444.719.448,9

0 
d) Municípios (10% 

sôbre o imposto de 
renda). até abril  
de 1953................. 669.645.731,00 

e) Diferença proventos 
benefícios 
segurados 
(funcionários 
públicos) 100.000.000,00 

f) Exercícios findos 
(ilegível sem 
crédito)... 900.000.000,00 

g) Banco do Brasil – 
débito líquido  
do Tesouro em  
30-06-53 inclusive 
adiantamentos para 
atender a despesas 
orçamentárias e 
extraorçamentárias 
de 1953 ............. 4.187.726.135,00 
 
25. Cumpre salientar que no total  

indicado não foram incluídas as 
Responsabilidades de Tesouro resultantes 
 

das garantias dadas ao Banco do Brasil, 
por empréstimos feitos aos Estados e 
Municípios, as quais pela sua natureza 
podem se transformar em encargos 
orçamentários. 

26. Além dessas responsabilidades  
indiretas, convém não deixar de 
mencionar as que emanam das entidades 
autárquicas e sociedades de economista 
mista, as quais, em última análise, são 
também assumidas por ordem e conta da 
União. 

Os desequilíbrios financeiros  
de várias dessas entidades, como é 
público e notório, têm sido, até aqui, 
cobertos pelo Tesouro, representando 
sempre um ônus a mais para os cofres 
da Nação. 

E' de salientar-se que, nesses casos 
embora a despesa resultante da 
regularização dos citados desequilíbrios 
recaia sempre sôbre o Tesouro, a êste não 
cabe, em regra, exercer o contrôle das 
aplicações, e isto porque a maioria dessas 
entidades não esta subordinada ao 
Ministério da Fazenda. 

Como exemplos mais frisantes  
citam-se os suprimentos feitos à Estrada  
de Ferro Central do Brasil, à Leopoldina  
e outras estradas de ferro ao Loide 
Brasileiro, à Companhia Nacional de 
Navegação Costeira e às Emprêsas 
Incorporadas ao Patrimônio Nacional. 

27. Além do total acima indicado Cr$ 
29.628,528.642,20, referente às 
responsabilidades do Tesouro, de,  
pronta exibilidade, há ainda a  
consignar as de longo prazo, como 
sejam: 

 
Cr$ 

Dívida Externa 
  Consolidade. ...... 4.481.201.996,00 
Dívida Interna 
  Consolidade ....... 10.450.658.048,30 

 
Emissões efetuadas de 31-1-51 a 30-6-

53 
 
28. Foi o seguinte o total  

das emissões no período a que se refere 
o quesito da letra d, proposto pelo 
Senado: 

 
Cr$ 

Saldo em 31-12-50 31.202.342.115,50 
Idem em 30-6-53... 41.253.726.960,50 

 
Acréscimo no período 10.051.184.855,00 

 
..Essas emissões, na sua quase 

totalidade foram feitas para atender às 
operações da Carteira de Redescontos. Em 
1951 a importância de Cr$ 9.135 
160.000,00, correspondente a emissões já 
incluídas no total do meio e circulante em 
31-12-50, embora destinadas à Carteira de 
Redescontos passou à responsabilidade 
definitiva do Tesouro por fôrca da 
autorização constante da Lei nº 9.419, de 
28-8 de 1951. 

 
DÍVIDA DE EXERCÍCIOS FINDOS 

 
29. O montante das ilegivel de 

exercícios findos, objeto do quesito da 
letra ilegivel como indicamos 
anteriormente aproxima-se de 800 
milhões de cruzeiros mas na realidade, 
só poderá ser apurado definitivamente 
quando se ilegivel a liquidação de 
reclamações e contas, créditos e restos a 
pagar. 

 
ATRASADOS COMERCIAS E SUA 

REGULARIZAÇÃO 
 
30. O total dos atrasados comerciais 

em tôdas áreas, em 30-6-53, era de 1 
bilhão e 2 milhões de dólares montante 
que se desdobrava nas seguintes 
parcelas: 

 
milhões 

a) – Fila de Câmbio – 
Fiscalização Bancária, 
aguardando fechamento 628,0 

 

b) – Operação de crédito, antes 
realizadas pelo Banco do 
Brasil por ordem do 
Governo, para o mesmo fim. 168,9 

c) – Posição de crédito em 30-6-
53. 205,5 

Total geral .......................... 1.002 
 
Essa foi a situação que encontrei  

ao assumir a pasta da Fazenda, em 
junho último, isto é – de divida em quase 
tôdas as moedas e a quase todas os 
países. 

Entrei em entendimentos com os 
nossos principais credores, não só  
para regularização dêsses débitos 
comerciais no exterior como para a 
retomada dos negócios de importação da 
extraordinária significação para nós e 
nos quais, pela posição desfavorável de 
todo devedor estaríamos pagando mais 
nas compras e recebendo menos nas 
vendas. 

Felizmente, estou em condições do 
poder informar ao Senado que essas 
conversações já deram resultados 
positivos e em breve, estarão 
regularizadas nossas contas comerciais 
com o exterior. Assim é que, em relação 
aos americanos, a quem devíamos a 
expressiva soma de 480 milhões de 
dólares, sendo 320 milhões por atrasados 
comerciais e 160 milhões por 
responsabilidades cambiais, a situação, 
pelo acôrdo feito com o Eximbank, a 
ampliação e utilização das linhas de 
crédito de bancos particulares ao Banco 
do Brasil e o apêlo ao Fundo Monetário, 
permitirá a completa regularização de 
nossos compromissos, transferindo para a 
responsabilidade direta e consolidada do 
Govêrno a soma de débitos vencidos, 
prementes e até vexatórios oriundos de 
exagêros e abusos de importações nos 
últimos anos. 

31. Quanto aos inglêses, a situação já 
se mostra também favorável para o Brasil, 
pois foi possível chegar-se a um acôrdo que 
permitirá a regularização de nosso débito, 
da ordem de 65 milhões de libras. Nesse 
caso também fizemos apêlo ao Fundo 
Monetário para adiantamento da soma de 
10 milhões de libras. As negociações 
chegaram, praticamente, a um ponto de 
acôrdo definitivo estando agora as técnicos 
encarregados dos pormenores finais do 
plano, que reabrirá as portas do nosso 
comércio com a Inglaterra, fato altamente 
benéfico para as duas Nações. 

31. Estamos, outrossim, em 
entendimento, com os demais países 
credores, especialmente a Alemanha 
esperando chegar a um acêrto geral, que 
determinará o restabelecimento do nosso 
crédito internacional. A orientação  
geral do Govêrno, quanto à política de  
comércio exterior, é de estimular as 
exportações, mantendo as importações 
ainda por algum tempo, sob o regime de 
contingenciamento, tendo em vista o 
desequilíbrio acentuado da balança 
comercial. Estamos atentos às 
consequências das restrições que seremos 
forçados pelas circunstâncias a adotar nas 
importações. A tarefa é difícil, mas deve ser 
levada a bom têrmo, com determinação e 
moralidade. A prorrogação da lei de licencia 
prévia é, pois, no entender do Govêrno, 
medida indispensável. Espero, assim, que o 
Senado ao examinar a questão tendo em 
vista a aprovação da Câmara ao ilegivel 
final da lei adote orientação favorável à sua 
prorrogação por seis messes a fim de 
permitir nesse período seja a Carteira da 
Exportação e Importação do Banco do Brasil 
reformada, transformada ou substituído por 
novos mecanismos. Até qualquer  
decisão em definitivo, tudo será feito 
administrativamente, no intuito de ilegivel e 
anular as dificuldades atuais. 

Quanto às exportações, temos 
confiança em que poderão ser ilegível 
condições capazes de permitir o 
escoamento das nossas safras e o ilegível 
dos recursos cambiais A Superintendência 
da Moeda e do Crédito o Banco do Brasil e 
o Instituto Brasileiro do Café trabalham em  
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treita cooperação e os resultados já 
estão sendo obtidos. E' importante 
persistir na política de recuperação e 
confio em que um crédito será dado ao 
Govêrno para vencer os óbices 
tremendos resultantes do processo 
inflacionário e da conjuntura mundial, 
que reduziram de forma drástica os 
têrmos de nosso comércio internacional. 
 

NOVOS E  NOVOS RUMOS 
 

34. Eram estas, Senhor Presidente, 
as informações, quase fotográficas, que 
me cumpria prestar ao Senado e aos 
meus ilustres interpeladores. 

Ao assumir as minhas funções, em 
18 de junho, determinei, de logo, o 
levantamento da situação financeira e 
econômica do país. Ao receber a 
convocação do Senado, renovei essas 
recomendações, escolhendo, mesmo, 
funcionários especializados em 
contabilidade, para que eu pudesse 
apresentar a Vossas Excelências o 
quadro verdadeiro das nossas contas 
públicas. Não há, porém, problema mais 
difícil. A contabilidade pública espelha 
defeituosamente a realidade, porque 
ainda obedece e tem de obedecer a 
normas e leis já superadas pelas 
modernas fôrmulas contábeis e, por 
vêzes – o que é mais grave, atende a 
ordens, portarias e instruções 
ministoriais. Procurei, assim, mandar 
proceder a uma revisão das contas 
públicas, dos balanços orçamentários, 
dos extraorçamentários, dos financeiros 
e, ate mesmo, dos econômicos. Era 
necessário procurar a verdade onde 
estivesse para trazê-la ao Senado e 
oferecê-la ao país. 

Tudo quanto foi apurado procurei 
expor com fidelidade, e neste momento 
quero de público excluir as 
responsabilidades pessoais pelos erros, 
falhas, deficiências, contradições, 
lançamentos e confusões, porque não 
creio possa alguém ser responsabilizado 
pelo mau funcionamento, pelo 
rendimento e pela produção deficitária 
de uma máquina que desatende às 
exigências contábeis, públicas e 
privadas, de nossos dias. 

Devo, mesmo, declarar ao Senado e, 
sobretudo, aos meus eminentes 
convocadores, em particular ao meu ilustre 
amigo Senado Alencastro Guimarães que, 
nessa Tôrre de Babel de números e 
balanços, que é o Tesouro Nacional, a 
responsabilidade pela insegurança dos 
dados e elementos advém dos processos, 
métodos, praxes, normas e leis que regem 
a contabilidade pública e jamais dos 
funcionários ou dos próprios Ministros que, 
por mais esclarecidos e devotados aos 
seus misteres, não puderam e nem podem 
suprir essas deficiências e as contradições 
financeiras da nossa organização 
fazendária e fiscal. 

Compreendo, pois, Senhor 
Presidente, que o Senado e os meus 
ilustres interpeladores, fiéis aos seus 
mandatos e à alta missão reservada a 
esta Casa, em nossa organização 
política, quiseram, ao me convocar, não 
sômente conhecer êsses dados, quase 
todos já registrados em balanços e 
contas oficiais, mas a minha opinião, 
como novo responsável pela formulação 
da política orçamentária e pela 
execução de política econômica e 
financeira do Govêrno. 

35. Antes mesmo de ser 
interrogado pelos Senhores Senadores 
quero avançar o meu pensamento, a 
direção que pretendo imprimir ao setor 
governamental fazendário, financeiro e 
ilegível minha gestão. 

Ilegível por declara, Senhor 
Presidente que a administração 
brasileira ilegível uma reforma  
radical. ilegível a cada dia funcionará 
ilegível Reformar, em nosso país 
ilegível mais e ilegível mais. Tem disso 
ilegível e temos todos nós ilegível a 
resolução administrativa do nosso país. 
Mas a primeira ilegível ser a dêsse 
 

veso de complicar e gastar. Teremos 
de simplificar e economizar. Acredito 
que esta mudança de orientação já 
será o começo de uma grande reforma. 
Mas Senhor Presidente, além do 
espírito, o corpo administrativo  
precisa de ajustar-se às suas novas 
tarefas e aos novos tempos. A 
aparelhagem de nossa administração é 
do século passado, entre colonial, 
imperial e republicana, quase tôda 
importada, e não creio possa, sejam 
quais forem os gestores públicos, 
corresponder às exigências 
contemporâneas de orientação, direção 
divisão e gestão dos negócios públicos, 
internos e externos de nosso país. Não 
cabe aqui um exame da nossa 
máquina administrativa, mas, 
unicamente, Senhor Presidente, a 
afirmação que quero fazer ao Senado 
de que, com os processos e métodos 
administrativos em vigor, o Brasil não 
será, seja qual fôr o Govêrno, dêste, 
daquele ou de todos os partidos, 
administrado com a eficácia, com o 
rendimento, com o proveito que a 
direção dos destinos de um povo, 
como a do nosso; está a exigir dos 
seus governantes. 

Penso, assim, Senhor Presidente, 
que esta triste realidade, que todos 
conhecemos, sentimos e deploramos, 
deve ser modificada sem perda de 
tempo e que para esta tarefa nos 
devemos reunir por iniciativa própria e 
comum a todos nós, porque, se, agora, 
não o fizermos, acabaremos, 
convocados ou, talvez, merecidamente 
dela excluídos, porque não devemos 
esquecer que essas transformações 
administrativas fazem parte da evolução 
política dos povos na ânsia de se 
aparelharem para viver e até para 
sobreviver. 

E' necessário, assim, Senhor 
Presidente, demonstrar ao povo que 
através do regime democrático sê pode 
governar com visão, administrar com 
eficiência e viver com honestidade e, 
ainda, que nenhuma outra forma de 
govêrno, de administrar e de viver, se 
ajusta melhor à tradição, à dignidade e 
ao destino dos Brasileiros. 
 

REORGANIZAÇÃO DO MINISTÉRIO 
DA FAZENDA 

 
36. E' meu propósito modificar 

organização da Fazenda, a sua 
estrutura, direção e funcionamento, por 
maneira a tornar simples, acessível, 
fiscalizável e eficaz a velha, emperrada 
e complicada e confusa vida fazendária 
e fiscal. Mas a reforma da Fazenda de 
nada valerá se a administração federal 
continuar a ser esfinge indecifrável na 
encruzilhada dos destinos brasileiros. 
Não sou autor e nem sequer colaborei 
na elaboração do anteprojeto de 
Reforma Administrativa, refundido pela 
Comissão Interpartidária, presidida pelo 
eminente Senador Ferreira de Souza e, 
agora, objeto de Mensagem ao 
Congresso. 

Creio, porém, que ela corresponde 
a uma necessidade urgente e inadiável, 
de reajuste e, mesmo, de renovação da 
administração do país, para que 
possamos enfrentar as exigências 
econômicas, financeiras e sociais da 
atualidade, nossas e mundiais e, ainda, 
que é um reclamo das aspirações 
regionais e da consciência nacional. 

E, Senhor Presidente, quando o 
povo chega a reconhecer, proclamar e 
mesmo, exigir uma reforma e os partidos 
unânimemente a aprovam e porque de 
há muito ela se fazia necessária e os 
poderes públicos nem eram avisados e 
nem democráticos. 

A minha experiência Senhor 
Presidente, sobretudo por duas vêzes 
na Presidência da ONU, que é uma 
super estrutura a estatal de jurisdição 
mundial, – é de que, sem modernizar 
mas a nossa organização administrativa, 
ajustando-a ao tempo, às exi- 
 

gências atuais e às das técnicas, métodos 
e princípios que regem as demais 
organizações governamentais, ficará o 
Brasil sem meios e instrumentos 
apropriados ao seu progresso, ao 
convívio com os demais povos, a 
observar e a incorporar-se ao futuro. A 
administração pública não é, ainda, uma 
ciência, mas já deixou de ser uma arte, 
para ser uma técnica, uma resultante de 
fenômenos, de fatores, de processos, de 
números e de observações, sem a 
conjugação dos quais um orçamento será 
um simples rol de receitas e despesas e 
jamais o instrumento propulsor de uma 
política do Govêrno. O nosso orçamento 
oferece hoje as linhas clássicas de mero 
documento de previsão da receita e 
autorização da despesa. 

 
POLÍTICA ORÇAMENTÁRIA COMO 

INSTRUMENTO DE POLÍTICA 
ECONÔMICA 

 
37. O orçamento deve ser porém a 

base da economia moderna, um poder 
novo, ao mesma tempo de retenção e 
de impulso, de distribuição e de 
equilíbrio, o balanço dos demais 
balanços, um instrumento fiscal capaz 
de influir em tôdas as fases e aspectos 
das atividades econômicas e financeiras 
do país, num período dado. A 
elaboração orçamentária entre nós, no 
que se refere ao setor federal, não tem 
consultado, como se faz, hoje, em tôdas 
as grandes nações, elementos dos 
balanços econômicos, financeiros, 
comerciais e cambiais e a poltica fiscal, 
que cabe ao Ministério da Fazenda 
traçar e executar. 

A intervenção do Ministério da 
Fazenda só ocorre nas etapas finais do 
processo de elaboração, quando não é 
mais possível, em regra, invocar esses 
elementos básicos e realizar obra de 
orientação, coordenação, incidência e de 
ajustes, sem falar na estrutura fracionária, 
defeituosa e deficiente, que se reflete no 
sistema de contabilidade, na conjuntura 
econômica, na justiça fiscal, nos planos de 
obras e na própria execução e seus 
contrôles indispensáveis. 

E' inadiável se imprima um sentido 
real e útil ao orçamento e que dentro 
dêle se processe, num período dado, 
tôda a vida econômica e financeira do 
país. Não bastará evitar a confusão de 
têrmos e de números, de verbas e de 
dotações, mas é preciso que êle abranja 
o conjunto do país, os serviços, os bens, 
as subvenções, as dividas e as 
inversões. 

E' necessário conhecer a sua 
incidência sôbre as economias realizadas e 
sôbre as promessas ou expectativas de 
economias, em função do sistema de 
remuneração das massas e da vida das 
populações e a sua repercussão na renda 
bruta, no produto nacional, no trabalho 
individual, enfim, no comportamento da 
nossa economia, em tôdas as suas fases. 
A injustiça fiscal, a incidência tributária e a 
distribuição dos gastos e públicos são 
fatores políticos capazes de alterar a ordem 
econômica e financeira do país. Todo 
orçamento é no fundo, uma forma de 
transferência dos poderes de compra, um 
corretivo para desigualdades econômicas, 
enfim, um processo para promover a 
melhoria social através da preservação da 
comunidade, aumento da a produção e 
melhor distribuição das rendas. 

Os cofres públicos recolhem e 
distribuem anualmente através do 
orçamento, parcelas de vulto da renda 
do país e do trabalho individual, 
bastando ver que, só no corrente 
exercício, as receitas somados ou 
globais da União, dos Estados e 
Municípios ultrapassam, segundo as 
estimativas, a setenta bilhões de 
cruzeiros aos quais se poderia 
acrescentar cêrca de vinte e cinco 
bilhões arrecadados pelas autarquias 
federais, estaduais e municipais. 

Efeitos diretos e indiretos atuando 
frontalmente sôbre a conjuntura e a 
 

renda nacional, resultam do jogo da 
Receita e Despesa, dentre os quais se 
destacam os seguintes: 

1º) redistribuição da renda social, 
com enriquecimento de algumas classes 
em detrimento de outras: 2º) 
deslocamento de fatores de produção de 
umas regiões para outras do país e, 
ainda, entre diversos setores de 
atividades privadas; 3º) processo do 
desenvolvimento econômico sem o 
devido controle, por meio de 
capitalização de rendas fiscais invertidas 
nos empreendimentos e obras públicas; 
4º) oscilação dos impulsos inflacionários 
pela criação ou absorção do poder de 
compra excedente – conseqüência dos 
saldos ou déficits orçamentários. 

38. Para sanar tôdas essas falhas e 
flutuações prejudiciais, numa segura 
preparação do caminho ao progresso do 
Brasil, torna-se imprescindível o advento 
de um diploma legal que eu denominaria 
de Lei Nacional de Orçamento e 
Contabilidade. 

O projeto já existe e está submetido 
no momento à consideração do Senado. 
E' o de nº 38, de 1952, originário da 
Câmara dos Deputados, o que institui 
normas gerias para a colaboração dos 
orçamentos da União, dos Estados e 
Municípios. Com a sua aprovação, 
prestará o Senado valiosa contribuição à 
estrutura disciplinada da Receita e da 
Despesa, dentro de técnica revestida de 
unidade a de conceituação econômica 
condizente com as realidades inclusive 
sob o aspecto contábil, sem prejuízo da 
União, Estados e Municípios se 
regularem pelo seu Código de 
Contabilidade próprio. 

Dentro dêsse sistema de Lei 
Nacional de Orçamento e 
Contabilidade, estou empenhado em 
modificar o atual Código de 
Contabilidade da União, para isso já 
existindo em funcionamento uma 
Comissão no Ministério da Fazenda. 

Deixadas para a citada lei, ora na 
dependência dos sábios estudos do 
Senado, as normas gerais, por certo se 
conseguirá que o novo Código de 
Contabilidade, livre das regras 
complexas e obsoletas que atualmente 
concorrem para o aumento da ferrugem 
burocrática, se transforme num 
instrumento de racional, rápida e 
simpática escrituração das finanças 
públicas. 

 
NECESSIDADE DE CODIFICAÇÃO DO 

DIREITO TRIBUTÁRIO 
 
39. Outro problema de urgência o 

que se relaciona com a legislação 
tributaria, hoje desconforme, cheia de 
minúcias e peculiaridades, distribuída 
em inúmeros textos legais, que 
dificultam e cada passo os movimentos 
dos contribuintes e do Fisco. 

Pretendendo fazer obra de fundo e 
de sistema, acabo de nomear uma 
Comissão de técnicos para elaborar um 
anteprojeto a ser encaminhado pelo 
Govêrno ao Poder Legislativo. Os 
trabalhos dessa Comissão devem tomar 
por base o anteprojeto de Diretoria do 
Professor Rubem Gomes de Souza, que 
é membro da Comissão e a reúne 
notáveis qualidades de técnico na 
matéria, anteprojeto êste a ser em breve 
distribuído em avulso pelo Ministério, 
para receber sugestões  

 
LEI ORGÂNICA DO CRÉDITO PÚBLICO 

 
40. Noutro plano e em conexão com 

as leis já aludidas, volto também minhas 
vistas para um estatuto orgânico de crédito 
público, cujos estudos foram iniciados no 
Ministério. Nêsse estatuto, segundo parece 
mais acertado, deverão ser consolidadas, 
sob forma meramente normativa, vários 
preceitos gerais relativos aos Corretores. 
Bolsas, Juntas e Câmaras Sindicais e isto 
pela simples razão de excecerem êsses 
órgãos ilegivel de instrumento na 
mobilização de créditos e valores. 
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41. Teremos dêsse modo um 
trinômio – Lei Nacional de Orçamento e 
Contabilidade, Código Tributário Nacional 
e Lei Orgânica do Crédito Público trinômio 
que, alcançando embora diferentes ramos 
do direito, consubstanciará a Legislação 
Orgânica da Finança Pública, prevista no 
artigo 5º, inciso XV, letra b da 
Constituição Federal. 

 
SANEAMENTO DOS MERCADOS DE 

TÍTULOS PÚBLICOS 
 

42. Devo aludir também à Dívida 
Interna Fundada, assunto objeto da 
Mensagem nº 40, de 13 de fevereiro de 
1952, do Poder Executivo, e que foi 
acompanhada do projeto que na Câmara 
dos Deputados recebeu o número 1.691, 
de 1952. 

A insegurança reinante no mercado 
dos nossos títulos, criada pelas várias 
dezenas de emissões e impontualidade 
no pagamento dos juros, além dos óbices 
formais impostos às transferências dos 
nominativos, dificultando-lhes a 
circulação, retirou do Erário Público uma 
das mais favoráveis fontes de supriment 
ode numerário a longo prazo. Cumpre 
consolidar, unificar, simplificar as atuais 
emissões, reunindo-as nos quatro tipos 
do citado projeto nº 1.691, dentro da 
movimentação do open market e sob 
sistema mais atraente de amortizações e 
juros. Com êste saneamento, que está 
confiado ao Poder Legislativo, lucrará 
grandemente a economia nacional. Os 
nossos títulos públicos, que sempre 
mereceram fé e confiança por parte dos 
tomadores, entraram em crise devido à 
desvalorização do cruzeiro. Mantenhamos 
aquela posição fiduciária, abrindo novas 
perspectivas à imobilização dos valores 
de que tanto necessita a União para 
enfrentar os investimentos inúmeros a 
que é solicitada pelo crescimento do país. 

 
MODIFICAÇÃO ESTRUTURAL DOS 

IMPOSTOS FEDERAIS 
 

43. Estamos diante de uma realidade 
fazendária que não pode continuar 
privada de meios e instrumentos nabeis. 
Vejamos, por exemplo, o que ocorre com 
os impostos de renda e consumo. Quanto 
ao impôsto de renda, dois são os 
aspectos em que reclama modificação. O 
primeiro é o da revisão da política fiscal 
relativa aos lucros retidos das sociedades 
de capital e, conseqüentemente, da 
tributação dos dividendos das ações ao 
portador. E' indispensável que não 
continue à margem tão promissora fonte 
de renda, numa humanidade que 
contraria com as demais tributações do 
gênero. O segundo aspecto a examinar é 
o da revisão do sistema de taxação 
cedular das pessoas físicas. Urge se 
adotem critérios justos em que os pobres 
paguem, efetivamente, em proporção 
equitativa face aos ricos, dando aos 
primeiros deduções que não afetem os 
seus menores proventos em confronto 
com os seus gastos reais. 

O impôsto de consumo carece, 
igualmente, de revisão que se deve 
orientar no sentido de incidência mais 
seletiva, consoante maior ou menor se 
apresenta a essencialidade. Só dessa 
forma será possível atender aos 
princípios de justiça fiscal, reduzindo, ao 
mesmo tempo, a produção de consumo 
restrito, com a conseqüente migração do 
capital e da mão-de-obra para a produção 
de bens de consumo genérico, o que 
resulta num alívio da pressão 
inflacionária. 

Cumpre, porém, ao Govêrno Federal 
entrar em entendimento com o dos Estados, 
para com estes inaugurar uma política de 
coordenação fiscal, especialmente no que se 
refere ao impôstos de vendas e 
consignações e ao de exportação, evitando 
incoerências e desigualdades, em face dos 
tributos federais e dos encargos maiores que 
pesam sôbre a União. 

Chegamos, assim, Senhor 
Presidente e nobres Senadores, a conclu- 
 

são final de que necessitamos de uma 
reforma estrutural dos impostos. O 
sistema de incidência tributária no Brasil é 
desconexo e injusto: recebe a mais de 
uns, deixando um maior número sem 
nada pagar. Os contribuintes já começam 
a compreender que o Fisco recolhe para 
depois distribuir. Os conhecimentos 
correntes, transmitidos pelos jornais, 
rádios, livros e revistas, estão já 
mostrando ao povo que no Brasil quase 
tudo depende da União Federal e do 
dinheiro que ela arrecada. Atravessando 
ainda a fase econômica dos países em 
desenvolvimento, onde o dinheiro é 
sempre escasso, o.Govêrno só pode 
cumprir sua política com o recebimento 
oportuno dos tributos legais. O povo sente 
e sabe que deve ajudar o país, como 
sempre fêz, porque já percebeu e já 
descobriu onde está o maior instrumento 
para dominar a inflação, instrumento que 
reside exatamente nos tributos fiscais. 
Sejamos pois, compreensivos, homens do 
Govêrno, legisladores, membros de 
classes e contribuintes, unindo nossos 
esforços e nosso patriotismo para a obra 
de readaptação da Brasil em face da 
conjuntura e para que todos possamos, 
em breve espaço de tempo, sair da crise 
atual, trocando-a por um bem estar, 
sereno e pacifico, dentro da ordem 
jurídico-constitucional e ao calor de um 
trabalho organizado e construtivo. 

Ao lado, porém, dessas medidas, 
indispensáveis são as leis que, 
caracterizadas pelo seu cunho fazendário, 
acabo de enumerar. Delas precisa o 
Ministério da Fazenda, todo o Govêrno 
Federal e o país. As que ainda não 
constam de projetos em trânsito pelo 
Senado e pela Câmara serão 
encaminhadas em breve ao Poder 
Legislativo. Aguardo confiante, em nome 
do Govêrno, que o Senado e a Câmara 
ofereçam o seu concurso sábio e 
patriótico, votando com urgência todos 
esses projetos, pois o que queremos é 
administrar em tempo útil, sem descansos 
nem hiatos, nesses dois anos e meio que 
restam ao atual Governo. 

 
REFORMA BANCÁRIA – 

SELETIVIDADE NA DISTRIBUIÇÃO DO 
CRÉDITO 

 
45. Falho seria, porém, o meu 

respeitoso apelo ao Senado se deixasse 
de mencionar dois outras diplomas que, 
enquadrados na esfera econômica e não 
fazendária, também se incluem entre os 
de maior urgência. Desejo referir-me à Lei 
Bancária e à reforma da legislação sôbre 
seguros. A primeira está em discussão 
adiantada na Câmara dos Deputados. 
onde já se harmonizam as opiniões, não 
só quanto à tríplice classificação dos 
bancos em comerciais, rurais e de 
financiamentos, como no que se refere à 
criação do Banco Central ou de Reservas 
e do Banco Rural do Brasil. 

A falta de estrutura da organização 
bancária nacional te maido 
acenmadamente nociva às aplicações 
creditárias, que não correspondem às 
necessidades do trabalho e da produção. 
Visando a descentralização de funções 
subordinadas ao Ministério da Fazenda, 
para os fins de mobilidade e 
independência que elas reclamam a 
Superintendência da Moeda e do Crédito 
somente nos últimos tempos tem  
logrado vencer as barreiras que se 
antepõem à sua ação. Ligada 
estreitamente às fôrças que realizam a 
riqueza – trabalho, crédito e produção – à 
Superintendência cabem tôdas as 
atribuições de um Banco Central, exceto 
a de emissão ilegível dentre elas a de 
estabelecer sob orientação do seu 
Conselho a política geral do crédito 
bancário e das operações de câmbio e 
ainda, a de dirigir a fiscalização dos 
Bancos. Preparando o advento do Banco 
Central no qual se enquadrarão as 
Carteiras de Câmbio e ilegível a 
Superintendência, para por em ilegível 
desde já, normas capazes de orien- 
 

tar e disciplinar de um esquema de 
prioridades. 

46. Diante do desequilíbrio que ora 
perturba o trabalho e a vida, insufiado por 
vários fatores, de ordem econômica e até 
psicológica, há uma fôrça de comando 
que não pode falhar na obra de 
coordenação e ordenamento – é o crédito 
bancário. 

A missão dos bancos, 
principalmente no Brasil, reclama seu 
lugar de especial relevância. Nos países 
capitalizados pode-se atribuir aos 
bancos um papel secundário, como 
elemento atuante na solução das crises, 
porque as emprêsas privadas dispõem 
de mais fôrça diretiva e de reservas 
bastante para vencer os desajustes 
financeiros das praças comerciais. No 
Brasil, porem, sómente os bancos e o 
Poder Público podem intervir para evitar 
ou reparar os efeitos das crises, dado 
que nosso parque industrial não reune 
capitais móveis e de reserva. E o 
simples fato de formarem os bancos ao 
lado do Poder Público, numa 
conjugação das fôrças de ambos para a 
ministração do crédito como remédio 
heróico, define, por si só, a magnitude 
do concurso que são chamados a 
prestar. Assim, fecunda e patriótica é a 
função que cabe aos bancos nacionais, 
a presente conjuntura. Concentrando a 
economia para distribui-la no sentido 
das reais necessidades das classes 
produtoras, dêles depende, em grande 
parte, a realização do progresso e da 
riqueza. Enquanto não se aprova a Lei 
Bancária e não s einstala o Banco 
Central e o Banco Rural, aos bancos 
particulares se reclamará que 
planifiquem, desde já, suas atividades, 
coordenando melhor as aplicações, 
cada qual dentro do ritmo das 
especializações que predominam no seu 
ecletico sistema atual. Essa seletividade, 
sôbre traduzir política de segurança 
creditória, constituirá o primeiro passo de 
adaptação ao futuro regime da Lei 
Bancária e da cédula rural, pigporaticia e 
hipotecária, importante instrumento ora 
em estudos na Comissão de Economia da 
Câmara dos Deputados e que se ilegível 
sem dúvida a empreender a grande 
mobilização dos valores que o campo 
concentra e precisamos mobilizar. 

Estamos com efeito, diante de um 
imperativo: ou as inversões bancárias se 
submetem a um contrôle esquemático, de 
razão econômica, ou a inflação aumenta 
ocasionando seus males ruinosos. E' 
preciso evitar o desequilíbrio de tais 
aplicações, ilegível para as suas justas 
proporções o capital ilegível em 
atividades que dêle necessitam em bases 
menores. Êsse capital, exercendo 
atuação ilegível é nocivo ao bem estar 
coletivo e irradia germes inflacionários 
dos preços e salários. 

A seletividade na aplicação dos 
empréstimos bancários, colocados em 
primeiro plano os financiamentos a 
produção de gêneros de consumo 
alimentício, constitui previdência de que 
não podia abrir mão nem as autoridades 
monetárias, nem os institutos bancários 
porque aquelas e a êste cabe sustentar a 
estabilidade dos preços e dos salários e 
sobretudo dos depósitos em dinheiro 
pertencentes ao povo, não apenas para 
assegurar sua devolução, quando 
reclamada mas para que esta se opera 
dentro da liquidez ou poder de compra 
condizente com as variações normais dos 
mercados e as relações ilegível 
internacional. 

A distribuição ordenada do crédito 
bancário deverá influir também em 
sensível escala, sôbre o dinheiro ilegível 
ou ilegível, porque a moeda circula mais 
e ilegível maior eficácia sempre que se 
estabelece a mobilidade na manipulação 
do crédito. 

47. Fiscalizando a necessidade  
de uma consolidação das leis  
sôbre seguros, meu objetivo é o  
de ilegível de uma revisão das  
diretrizes da aplicação das reservas 
 

técnicas, por parte do Departamento 
Nacional de Seguros Privados e 
Capitalização, órgão subordinado ao 
Ministério do Trabalho, Indústria e 
Comércio, ma cuja função se diga do 
modo influente ao problema econômico-
financeiro a cargo do Ministério da 
Fazenda. Não existe qualquer política de 
subordinação nessas aplicações, o que é 
de mister fazer-se sob direta vinculação 
aos planos nacionais de investimentos, 
providência que, além de garantir 
eficiente colocação das reservas técnicas, 
propiciará maior impulso a obras 
suscetíveis de fomentar a riqueza. Uma 
parte desas reservas poderá ser dirigida 
para o mercado dos títulos públicos, 
inclusive obrigações do Tesouro, a curto 
prazo. 

48. E' necessário fazer o dinheiro 
sair das cidades e sobretudo da Capital 
Federal. (Muito bem. Muito bem. Palmas 
prolongadas.) 

E' aqui que êle se concentra, numa 
verdadeira congestão monetária ilegível 
sugado de todos os recantos, mesmo dos 
mais pobres e necessitados do país Essa, 
economia concentrada, episódica e 
paradoxal, divide os brasileiros em 
poucos ricos e muitos pobres, como o 
próprio país em regiões abastadas e 
outras miseráveis. (Muito bem). 

Esta concentração monetária no 
Rio, além do empobrecimento das 
regiões já empobrecidas, justamente 
daquelas para as quais deveriam 
encontrar-se a assistência e a ajuda 
federais, criou aqui uma mentalidade 
bancária, de inversão e de aventura que 
só as páginas do Encilhamento do 
incomparável Joaquim Nabuco poderiam 
redescrever. (Muito bem! Muito bem! 
Palmas). 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – 
V. Ex.ª anuncia a grande revolução que o 
Brasil espera. 

O SR OSWALDO ARANHA: – 
Obrigado. 

O Banco do Brasil como índice 
dessa política e depositário desses 
recursos, passou a ser, já não o banco 
dos bancos, o agente fiscal do Govêrno, 
o regulador do crédito, mas objeto e o 
alvo de todos os projetos, planos e 
negócios imaginados ou inventados em 
nosso país, não só pelos brasileiros, 
como pelos estrangeiros que aqui vêm, 
com muito pouco capital, usar e abusar 
das nossas parcas reservas bancárias. 
(Muito bem;.muito bem. Palmas 
prolongada). 

E' urgente a reforma bancária, o 
saneamento e a ordenação da vida dos, 
bancos, a fim de que, como nos Estados 
Unidos, os estabelecimentos 
estrangeiros, cuja utilidade entre nós 
ainda não pude apreciar, não possam 
receber depósitos e as organizações 
nacionais, recebendo êsses depósitos, 
sejam obrigadas a aplicá-los nas próprias 
regiões onde foram produzidos e 
recolhidos. (Apoiados gerais. Multo bem). 

E' igualmente, urgente pôr um 
paradeiro a corrida dos bancos e de 
ilegível, nacionais e estrangeiros, aos 
cofres do Banco do Brasil em procura de 
empréstimos, mesmo porque êste termina 
como tem feito em soma superior a 12 
bilhões de cruzeiros, recorrendo às 
emissões. 

Nesse sentido tenho confiança  
na organização atual do Banco do  
Brasil e na sua cooperação à política  
de lançamento, seleção e moralização 
das operações bancárias, como me 
recomendou e ao seu novo e  
ilustre Presidente o Chefe da Nação. Não 
pode o Banco do Brasil ilegível com 
operações irregulares, que não consultam 
os interesses ilegível do país. (Muito 
bem). 

E' preferível ter prejuízos, mas 
liquidar tais operações – esta e a 
recomendação do Presidente Getúlio 
Vargas. O Banco do Brasil é ilegível sui 
generis mas, em ilegível se reflete a vida 
econômica, a orçamentária, a financeira e 
a fiscal do Govêrno e a vida futura 
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do país. Não pode, pois, confundir-se com 
uma instituição privada, mas procurar 
preencher as suas altas finalidades de 
órgão e instrumento da política 
econômica e financeira, nacional e 
internacional do país. 

Feita a reforma bancária e 
orientados os bancos oficiais, bem como 
as Caixas Econômicas, dentro dessas 
diretrizes, acredito que, dada, felizmente, 
a existência em todo o país de 
organizações bancárias particulares, 
tradicionais e modelares, o crédito se 
venha a organizar e distribuir por maneira 
a atender e incrementar as atividades 
nacionais, em tôdas as regiões e sob 
tôdas as formas úteis ao trabalho dos 
brasileiros. 

49. Eram essas, Senhor Presidente, 
as providências que desejava pedir ao 
Senado, depois de expor as 
necessidades de tôda ordem que estão a 
desafiar e concitar o esfôrço e o 
patriotismo dos nossos homens públicos, 
reclamando soluções profundas, verticais 
e urgentes. 

Os relógios não param quando os 
fatos se sucedem e se transmudam, 
gerando uma ordem nova num direito que 
se aperfeiçoa e humaniza ante os 
crescentes reclamos políticos, 
econômicos e sociais. E o Brasil, Senhor 
Presidente, também não pode parar, 
porque ninguém o conseguiu ou 
conseguirá fazer parar, ou, mesmo, 
diminuir sua marcha histórica e 
ascencional no sentido da sua grandeza 
material e moral e no das solicitações dos 
novos principios e aspirações que 
despontam nos horizontes da 
Humanidade. (Muito bem). 

 
FORMULAÇÁO DE UMA POLÍTICA 

ECONÔMICA E GLOBAL 
 

50. Tôdas essas conclusões de 
ordem administrativa, financeira e fiscal 
seriam inúteis se não desse eu ao 
Senado e ao país as razões econômicas, 
ou considerações de ordem técnica, e as 
previsões que me levaram a expô-Ias e a 
tomar a atenção e o tempo dos Senhores 
Senadores. 

O Brasil não poderia, Senhor 
Presidente, fugir aos desequilíbrios que 
assaltam tôdas as nações cuja economia 
entra numa fase de desenvolvimento 
acelerado em todos os setores de suas 
atividades. 

Realmente, ao passo que nossa 
produção ascendeu à taxa anual de 
ilegível%, entre 1920 e 1940 – o seu 
ritmo de expansão na última década, 
mostrou uma extraordinária elevação, 
passando a crescer à taxa média de 14% 
ao ano. 

De outro lado, a Renda Nacional Bruta, 
por habitante, alçou-se, em consequência, 
na razão de 5,7% anualmente. 9 

Apenas pelo exame dêsses dois 
índices, portanto, podemos inferir como foi 
acentuada a aceleração da economia 
brasileira no último decênio. Não é também 
menos impressionante o extraordinário 
perigo que o excesso desse impulso trouxe 
para a economia brasileira, analisada como 
um todo e no tempo. 

A todos nós, brasileiros, que nos 
detemos no estudo e no exame das 
coisas de nosso país, incumbe agora 
mais do que nunca, analisar com ilegível 
e o agudeza, as linhas complexas de 
nossa economia e de nossas finanças 
com o objetivo de defender com 
patriotismo e inteligência as conquistas 
que fizemos para que seja possível ao 
país consolidar seus avanços. 

51. Nos países democráticos, 
qualquer política econômica a ser 
adotada deve basear-se no fato de que o 
desenvolvimento integrado e harmônico 
será ilegível obstado se ocorrer qualquer 
crescimento desordenado dos setores 
privados. Uma interdependência 
crescente liga êstes aos investimentos 
públicos, levando o Govêrno e a empresa 
privada a se ampararem e completarem 
mutuamente suas deficiências ocasionais. 

Se uma das causas mais conhecidas 
da distorção dos investimentos e dos 
desequilíbrios estruturais é a inflação, 
torna-se necessário combatê-la e dominá-
la, utilizando-se para tal fim as 
transferências de poupanças do setor 
privado para o público, sempre que os 
investimentos governamentais 
demonstrarem um atrazo capaz de causar 
a paralização do desenvolvimento e 
sempre que no próprio setor privado 
surgirem hipertrofias e atrofias 
carecedoras de correção. 

Na verdade, a inflação em nosso 
país vem sendo esporàdicamente 
combatida, mediante providências 
parciais que se invalidam porque as 
brechas principais da onda inflacionista 
permanecem geralmente abertas: os 
deficits governamentais de qualquer nível 
– federais, estaduais e municipais – e a 
expansão imoderada do crédito bancário 
concedido aos setores particulares. 

52. Entre 1940 e 1952, os déficits 
governamentais foram da ordem de 32,7 
bilhões de cruzeiros, cifra à qual se 
devem adicionar os déficits acumulados 
à, margem dos orçamentos e cuja 
liquidação se fez por meio da absorção 
das emissões da Carteira de 
Redescontos. 

Pode-se avaliar facilmente o pêso, 
nêsse período, de quase cinquenta 
bilhões de cruzeiros sôbre a economia 
nacional. Durante esses doze anos, o 
aumento das despesas e dos 
investimentos públicos determinou um 
deficit anual médio de 4 bilhões de 
cruzeiros e os efeitos dessa política 
seriam por si mesmos profundamente 
perturbadores. Todavia, o crédito 
bancário aos setores particulares 
acompanhou e ultrapassou os governos 
nessa corrida, pois seu volume saltou de 
8,8 bilhões de cruzeiros, em 1940, para 
mais de 102 em 1952. Houve, portanto, 
uma expansão de mais de 93 bilhões, 
cuja aplicação não obedeceu à 
imprescindível seletividade. 

Com essa política, não havia como 
deter a onda emissionista. Assim, a 
moeda em circulação ascendeu de 5,2 
bilhões para mais de 40, nível atingido já 
neste ano de 1953. Os meios de 
pagamento galgaram rapidamente cifras 
altíssimas e, em consequência dêsses 
fatos, calcula-se que o poder aquisitivo 
interno do cruzeiro tenha caído no índice 
100, em 1939, para 17, em 1952, 
perdendo nossa moeda portanto, 83% de 
sua substância, o que por sua vez se 
traduziu numa elevação incontrolável do 
custo da vida e na alta, impossível de 
conter de todos os custos de produção. 

53. Dentro dêsse quadro de 
desvalorização interna constante, os 
detentores de poupanças e capitais 
buscaram imediatamente defender-se 
mediante aplicações que implicavam em 
gigantescas imobilizações, ou se voltaram 
para as especulações a curto prazo, ainda 
mais danosas para a economia nacional. fc 

Para dois campos principais, entre 
outros, correram as disponibilidades – 
para as importações, favorecidas pela 
taxa cambial então vigorante, assim 
proporcionando lucros capazes de cobrir 
largamente e desvalorização interna, e 
para a construção civil, cujo 
desenvolvimento foi fantástico, 
principalmente no Rio de Janeiro e São 
Paulo, dando ensejo à desenfreada 
especulação imobiliária. 

Com o leilão dos fatores de produção 
em pleno auge, modificou-se a formação, a 
repartição e a aplicação da renda nacional, 
tanto vertical quanto horizontalmente. 
Modificou-se também a composição e a 
distribuição aos investimentos. Surgiram, 
pois, desequilíbrios graves em todos os 
campos de nossa economia, determinando 
ilegível inter-regionais, desníveis entre um 
setor e outro e avanços não ou 
compensados dentro de cada um dos 
setores. 

Não se pode negar que em  
certa medida, alguns desequilíbrios e 
desníveis podem constituir-se em verda- 
 

deiros estímulos para os setores onde 
se verifica um retardamento relativo, 
pois é certo que uma forte procura 
impulsiona a oferta. Esse automatismo 
contudo, é gravemente prejudicado nas 
conjunturas inflacionárias, durante as 
quais as respostas aos estímulos da 
procura demoram excessivamente pela 
rutura da relação entre os preços. 
Instalam-se definitivamente e se 
agravam, em tais circunstâncias, os 
desequilíbrios estruturais, determinando 
o aparecimento dos pontos de 
estrangulamento, cujo maior perigo 
consiste em impedir e arruinar o 
desenvolvimento, desencadeando afinal 
uma crise. Entre outros impecilhos que 
repontam hoje à vista de todos, conta-se 
o estancamento das exportações, 
devido à elevação de nossos custos, o 
que obviamente tornou as importações 
extremamente lentas, aplicando-se 
destarte um violento freio à 
industrialização, muito dependente do 
exterior quanto a bens de capital e bens 
de produção de tôda ordem; a 
insuficiência de nossas parcas 
disponibilidades de energia e 
combustíveis líquidos, bem como o 
atrazo dos transportes ferroviários e 
marítimos, da armazenagem, dos 
serviços portuários e de todos os 
serviços públicos em geral. 

A simples menção dessas condições 
dá a todos, Senhor Presidente, uma 
noção da gravidade do momento e da 
urgência em vencer tais obstáculos. 

54. Há, contudo, outros dados que 
devemos ainda mencionar. Se tomarmos 
o ano de 1939 como base, os índices de 
produção dos diferentes setores 
econômicos evidenciam um perigoso 
retardamento da agricultura e da 
mineração, cujo desenvolvimento entre 
1943 e 1952 foi respectivamente de 103 
para 125, e de 125 para 135, a enquanto 
a indústria manufatureira alçou-se de 125 
para 240 – duplicando, praticamente. 
Êsses dados demonstram, não somente 
as modificações estruturais que estão 
ocorrendo mas também que não 
podemos manter essa tendência sob 
pena de vêr o chão fugir aos nossos pés. 

55. Há também deslocamentos 
internos, dentro da partilha das diversas 
zonas, na formação dop roduto nacional. 
Assim é que Minas, São Paulo, Paraná, 
Espírito Santo e Distrito Federal, que 
concorriam com o 68% em 1951. Mas, em 
contrapartida, caiu a contribuição do 
Nordeste, Bahia inclusive, de 21 para 
17% de Santa Catarina e Rio Grande do 
Sul, de 14 para 12%. 

56. No que diz respeito aos 
investimentos, as estimativas referentes 
ao quinquênio 47/51 mostram que o total 
das inversões públicas no período foi da 
ordem de 36,4 bilhões de cruzeiros, 
obedecendo à média anual de 7,2 
bilhões. 

Mas, no setor privado, o montante foi 
de 133,4 bilhões, denotando o 
crescimento médio anual de 29,7 bilhões 
de cruzeiros aproximadamente. Para êsse 
resultado, concorreram, 
preponderantemente, os investimentos 
em máquinas equipamentos – Cr$ 75,2 
bilhões – e as novas construções com 51 
bilhões. 

Portanto, adquirimos equipamentos à 
média anual de 15 bilhões de cruzeiros e 
construímos na base de 10 bilhões por 
ano. Tal como no que diz respeito ao 
desenvolvimento da indústria 
manufatureira ao incremento da 
participação de certos Estados na 
formação dop roduto Nacional e 
darenda – também quanto às novas 
construções e às crescentes aquisições 
de máquinas e equipamentos e ainda ao 
vultoso aumento dos investimentos 
privados, de modo geral, nada haveria a 
objetar desde que todo êsse progresso 
houvese sido alcançado sem determinar 
pressões excessivas sôbre as demais 
partes do conjunto. 

57. Não há provavelmente quem 
duvide, entretanto, que dentro dos 
 

estreitos limites da poupança e da 
renda, das possibilidades de investir 
consumir, os avanços realizados  
foram obtidos mediante deslocamentos 
que hoje se mostram bastante 
perigosos. Ao lado da elevação real da 
renda, per capita e globalmente, 
surgiram condições que põem em 
grave perigo tudo o que conquistarmos 
por meio de esforços e sacrifícios de 
tôda a ordem, durante cêrca de 12 a 15 
anos. 

As concentrações e os vazios 
criados pela inflação, através das 
modificações e deslocamento na 
formação e na repartição da renda, 
tanto quanto na produção e nap 
rodutividaed dos vários setores da 
economia e, ainda, no vulto, na 
composição e na distribuição dos 
investimentos, colocam hoje sob 
nossos olhos um novo mapa do Brasil. 

58. Atingimos um momento crítico, 
quando, agora, certas condições nos 
impelem a instalar novas fábricas e 
indústrias e, também, a ampliar as 
antigas, sem podermos contar com a 
imprescindível disponibilidade de 
energia, de combustíveis e de 
transportes. Construímos e edificamos 
e sempre mais e mais, sem ter em 
conta que, de algum tempo a esta 
parte, são insuficientes os serviços 
públicos indispensáveis. Alargamos e 
fazemos subir vertificalmente as 
grandes cidades, cuja insegurança 
aumenta pela inconstância das 
correntes de abastecimento de tudo 
quanto é essencial, ao passo q eusuas 
populações  se adensam 
extraordinàriamente em virtude da 
corrida contínua em busca de maiores 
salários e melhores condições de vida. 

Sem a menor sombra de dúvida, 
Senhor Presidente, devemos procurar 
sanar, com a maior urgência todos os 
males. No ponto em que nos achamos 
tudo evidência ser inadiável calcarmos a 
infra-estrutura e reforçarmos os alicerces, 
restabelecendo os liames e as 
amarrações entre as traves. 

 
FORMULAÇÃO DE UMA POLÍTICA 

FINANCEIRA 
 

59. Resumindo e complementando o 
quadro esboçado até aqui, conclui-se que 
se encontra o Ministério da Fazenda, 
nêste momento diante de graves 
problemas de ordem financeira que estão 
a reclamar providências enérgicas e 
imediatas do Covêrno. Dentre os de maior 
urgência creio dever destacar: 

a) cobertura do déficit previsto para o 
corrente exercício; 

b) garantia do financiamento de um 
programa mínimo do investimentos 
públicos capaz de assegurar o 
desenvolvimento equilibrado da economia 
nacional; 

c) ilegível de um serviço para os 
título públicos e empréstimos internos; 

d) liquidação da dívida flutuante, ou, 
pelo menos sua redução a limites 
razoáveis; 

Não se apresentam animadoras as 
perspectivas da execução orçamentária, 
no corrente exercício, como acabei de 
expôr. Só no plano federal estaremos 
ameaçados de encerrar o atual 
orçamento com um déficit superior aos 
anteriores se providências enérgicas 
não forem tomadas nesta emergência.  
E a situação não se ilegível  
menos sombria na maioria dos nossos 
Estados. 

A queda geral do ritmo de 
crescimento das arrecadações agravada 
por aumentos vêzes incontornáveis, está 
produzindo fortes desequílibrios no setor 
das atividades financeiras de quase todos 
os governos. 

Não vemos, no caso como fugir de 
uma das seguintes alternativas: reduzir as 
despesas ou aumentar as receitas, quer 
por meio de emissões de papel-moeda, 
da elevação dos impostos ou do 
lançamento de empréstimos públicos. 
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60. Não resta dúvida de que a 
compressão das despesas públicas se 
impõe como providência preliminar. 
União, Estados e Municípios precisam 
acertar, em boa harmonia, uma política 
geral de austeridade nos gastos públicos. 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – 
Apoiado. 

O SR. MINISTRO OSWALDO 
ARANHA: – A gravidade da situação atual 
está a exigir do patriotismo e do descortinio 
das autoridades governamentais, dos 
legisladores e do publico em geral, grande 
dose de renuncia e espírito de sacrifício. 

O SR. VELOSO BORGES: – 
Apoiado. 

O SR. MINISTRO OSWALDO 
ARANHA: – Os êxitos transitórios e os 
objetivos imediatos devem, neste 
momento, ceder lugar aos imperativos 
mais altos do interesse nacional. 

61. Mas até que ponto poderão ser 
comprimidas as despesas orçamentárias, 
sem embaraçar o funcionamento normal 
dos serviços públicos e sem perturbar o 
desenvolvimento econômico do País? Ha, 
certamente, limites abaixo dos quais se 
correria o risco de comprometer a própria 
estabilidade política e a segurança social 
da nação. 

O SR. VELOSO BORGES: – Muito 
bem. 

O SR. MINISTRO OSWALDO 
ARANHA: – Já dissemos que o ritmo 
acelerado de novo processo de 
Industrialização abriu lacunas enormes a 
serem preenchidas pelos investimentos 
públicos. Além dos programas normais de 
obras publicas de maior ou menor urgência, 
há setores em que o Estado tem de atuar 
pronta e energicamente, visando a remover 
obstáculos e eliminar certos pontos de 
estrangulamento da economia nacional, por 
meio da ampliação ou do embasamento dos 
alicerces de nossa infra-estrutura, que já 
estala sob a peso de um desenvolvimento 
industrial inteiramente desordenado. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – Muito bem. 

O SR. MINISTRO OSWALDO 
ARANHA: – Impõe-se, por conseguinte, 
uma revisão geral dos programas de 
investimentos a cargo dos três níveis de 
Govêrno, objetivando coordenar e disciplinar 
sua execução dentro de uma rigorosa escala 
de prioridades. Infelizmente, tais 
providências, embora aconselhadas pelo 
mais elementar bom senso e inseridas 
dentro dos objetivos básicos de moderna 
concessão do planejamento, encontram por 
vezes obstáculos intransponíveis na pratica 
perniciosa das vinculações de receitas a fins 
especiais, prática essa de que se tem usado 
e abusado largamente entre nós, nos últimos 
anos, inclusive por força de dispositivos 
constitucionais. Outro fato a lamentar, ainda 
no tocante aos investimentos, e, como disse 
antes, o primarismo em que se mantém a 
nossa técnica orçamentária, obstinando-se 
na elaboração de um orçamento de tipo 
puramente administrativo, inteiramente 
divorciado, no seu processo e estrutura de 
certos objetivos fundamentais à vida de 
países como o Brasil, em que o 
desenvolvimento econômico depende tão 
substancialmente da atuação dos poderes 
públicos. 

62. A êsse respeito, tenho o prazer 
de anunciar que, com a colaboração de 
técnicos do Conselho Nacional de 
Economia, da Fundação Getulio Vargas e 
do Banco Nacional do Desenvolvimento 
Econômico, o Conselho Técnico de 
Economia e Finanças do Ministério da 
Fazenda já esta ultimando os estudos em 
torno de uma nova apresentação da 
Receita e Despesa publica, vizando 
reagrupa-las dentro do sistema moderno 
de separação das contas do orçamento 
ordinário e do orçamento de capital. 

Esse novo critério tornará nossa 
fixação do exato significado dos  
"déficits" ou saldos financeiros, 
balanceando-se, separadamente, as 
preparações correntes e os investimentos 
públicos. O vulto e a natureza dêsses 
investimentos passarão a ser ilegível 
 

mente assinalados em cada exercício e 
seu esquema de financiamento poderá 
ser objeto de apreciação em face da 
política financeira traçada pelo Ministério 
da Fazenda. Assim, a parcela dos 
investimentos a ser imediatamente 
amortizada com os saldos do orçamento 
ordinário poderá, então, seu analisada 
em confronto com as somas a serem 
cobertas com o produto de empréstimos, 
tanto em função da natureza das obras, 
como das tendências gerais da 
conjuntura. 

Só assim será possível utilizar, 
convenientemente, o crédito publico, em 
obediência a princípios racionais de 
administração orçamentária. 

63. Voltando, porém, ao ponto de 
partida e admitida a necessidade de 
assegurar um certo ritmo de 
investimentos, acima das possibilidades 
de financiamento dos atuais recursos 
fiscais, defrontamos-nos, agora, com o 
problema, do aumento da receita, sob a 
tríplice modalidade de emissão de papel-
moeda, elevação de impostos ou 
lançamento de empréstimos. 

64. Examinando-se a primeira 
hipótese – emissão de papel-moeda, 
deve-se esclarecer que a política 
emissionista contraria fundamentalmente, 
em primeiro lugar, o desenvolvimento 
econômico equilibrado a que se visa. É 
verdade que a alguns se afigura possível 
obter recursos monetários, capazes de 
financiar programas de desenvolvimento, 
mediante o confisco inflacionário. 
Contudo, a inflação não controlada é por 
si só, causa bastante para afastar as 
economias dos papeis públicos e 
privados, uma vez que a taxa de 
rendimento torna-se nula ou é superada 
em face do ritmo da desvalorização. No 
que concerne às economias coletivas e 
forçadas, não e menos verdade que seu 
volume se dilui rapidamente pelos 
mesmos motivos. Por ultimo, tudo quanto 
se torna disponível pela poupança 
voluntária e o confisco inflacionário volta-
se de preferência para os negócios 
executivos a curto prazo ou para o setor 
imobiliário, precisamente como defesa 
contra a desvalorização acelerada da 
moeda. As ecoomias fogem, assim, ao 
encaminhamento necessário a qualquer 
programa governamental. 

Julgamos fora de dúvida que o país 
não suportaria, sem graves conseqüências, 
a agravação inflacionária que resultaria se 
os governos insistissem em cobrir seus 
"déficits" por meta de emissões, tal a 
velocidade. o descomposso e a 
desarmonia que dai resultam não somente 
para os investimentos, mas, ainda, para 
tôdas as atividades econômicas, sem 
esquecermos o principal foco de 
perturbação – a relação sempre destruída 
entre preços e salários. 

De outra parte, é de ressaltar-se o 
esforço desmedido que já vem realizando o 
Estado para acompanhar o ritmo dos 
setores privados, levados a se expandirem, 
buscando a própria preservação, a cada 
jorro de papel-moeda, exigindo mais 
crédito, maiores preços e mais lucros. 

65. A segunda alternativa seria a de 
aumento dos impostos. A esta seria, pelo 
menos teoricamente, a solução indicada. 
Constituem os tributos a fonte normal de 
recursos com que conta o Estado para a 
cobertura dos seus encargos. Mas, até que 
ponto se poderia considerar oportuno e 
conveniente dirigir, neste momento, novos 
apêlos à capacidade contributiva do País? 

Ressalvada a hipótese de 
reajustamentos parciais na estrutura de 
certos impostos, a que me referi 
anteriormente, considero imprudente, nas 
atuais circunstâncias, apelar para novos 
aumentos de taxa. Como conseqüência 
em grande parte das restrições impostas 
no nosso comércio exterior, denunciam  
os índices financeiros alguns sinais  
de recessão no volume geral dos 
negócios, traduzindo-se na quebra  
do ritmo de crescimento de nossos 
principais impostos, conforme ilegível 
 

Não obstante a ocorrência  
de certos aumentos de taxas, diminuiu 
o ritmo de crescimento desses 
impostos de 1951 para 1952, 
reduzindo-se a ascensão do imposto 
de renda, sobre o ano anterior, de 45,2 
para 23,3%, de consumo, de 28,2 para 
11,1, e o de vendas e consignações  
de 42,4 para 11,1%. Por outro lado,  
os dados já conhecidos de 1953  
não autorizam prognósticos otimistas 
quanto aos resultados finais do 
corrente exercício. 

Diante de uma tal situação, o mais 
elementar bom senso está a contra-
indicar novos impactos de natureza fiscal 
sobre nossa economia sensivelmente 
abalada pela incidência de certos fatores 
conjunturais ainda não removidos. 

E uma tal conclusão nos conduz 
inevitavelmente para o grave dilema de 
apelar para o crédito público ou sucumbir 
diante da fatalidade de inflação 
monetária. 

66. Já ultrapassamos de muito a 
época em que os empréstimos públicos 
eram considerados recursos 
extraordinários, só utilizáveis em 
circunstâncias excepcionais, por motivo 
de guerras, revoluções ou calamidades 
públicas. 

Dentro dos modernos princípios da 
finança pública, os empréstimos 
constituem uma fonte normal de recursos 
para o financiamento de certas despesas 
governamentais, notadamente os 
investimentos públicos de alta 
produtividade econômica. 

Infelizmente, temos persistido até 
hoje numa política de confusão 
orçamentária, baralhando as fontes de 
receita, trocando as funções próprias dos 
impostos e dos empréstimos. Vultosos 
recursos de origem fiscal são 
freqüentemente vinculados ao 
financiamento de grandes obras e até 
mesmo no equipamento de importantes 
setores industriais, enquanto se abrem 
enormes brechas nos orçamentos 
ordinários, exigindo a cobertura de déficits 
de operações correntes com o produto de 
operações de crédito. 

 

Corrigida a técnica inadequada 
atual iríamos encontrar a contrapartida 
dos déficits, acumulados nos últimos 
anos, precisamente no montante anual 
dos investimentos públicos, 
deslocando, conseqüentemente, as 
discussões sôbre o déficit orçamentário 
para o problema mais restrito da forma 
de financiamento dos investimentos, e 
do papel conferido aos empréstimos na 
composição dos recursos destinados a 
êsse fim. 

O integral restabelecimento, entre 
nós, da verdadeira função do crédito 
público, exige não apenas a correção de 
nossas praxes orçamentárias, mas 
também e principalmente a criação no 
país de um grande mercado de títulos 
oficiais. 

A criação ou o fortalecimento  
desse mercado depende, 
fundamentalmente, de duas ordens de 
medidas. As primeiras, de natureza 
administrativa, poderiam ser resumidas 
nos seguintes itens: 

a) liquidação ou consolidação da 
divida flutuante;  

b) regularização do serviço de 
amortização e juros dos empréstimos 
internos; 

c) disciplina e programação de novas 
emissões; 

d) defesa dos títulos públicos por 
meio de operações de "open market 
policy". 

Êsse conjunto de medidas tem  
por sua vez, que ser complementado  
por uma política enérgica de combate  
à inflação e de defesa do poder aquisitivo 
do cruzeiro. 

67. Um dos problemas que estão a 
exigir imediata atenção dos responsáveis 
pela administração financeira, não apenas 
no âmbito federal, mas nas três esferas 
de Governo, é, sem duvida, o da divida 
flutuante. 

Em 31 de dezembro de 1952, os 
restos a pagar, depósitos, letras do 
Tesouro, bônus rotativos e outras 
operações em curto prazo elevaram-se a 
42.550 milhões de cruzeiros, assim 
distribuídos: 
 

União, Estados e Municípios Em Cr$ 
1.000.000 

  
Restos a Pagar.............................................................................. 11.964.000 

Depósitos e Fundos....................................................................... 6.444.000 

Letras e Bônus do Tesouro........................................................... 11.383.000 

Diversos......................................................................................... 13.778.000 

  

Total........................................................................... 42.569.000 
  

 

 
O problema da dívida flutuante,  

que também se tem constituído em 
elemento altamente perturbador do 
crédito público, comporta soluções de 
vária ordem mediante a conjugação de 
esforços das autoridades financeiras do 
todo o país. 

É precisamente no âmbito estadual 
que a questão assume maior gravidade, 
elevando-se a 29,5 bilhões de cruzeiros 
os saldos em circulação em 31  
de dezembro do ano passado, como 
contra-partida dos déficits acumulados  
até esta data. No setor federal, a  
situação se apresenta aparentemente 
menos angustiosa, em virtude  
da faculdade que possui a União de 
liquidar, periodicamente, parte dêsses 
débito à custa de emissões de papel-
moeda. Não fôra essa circunstância, a 
sua dívida flutuante já teria atingido, a 
esta altura, cifras verdadeiramente 
astronômicas. 

A primeira ordem de providências 
aconselháveis no ilegível dêsses ilegível 
 

 
sos provenientes de saldos 
orçamentários. Tal terapêutica de  
fácil aplicação, sobretudo nos casos 
mais graves, como o dos bônus 
rotativos do Estado de São Paulo,  
ou das apólices sorteadas de  
Minas Gerais. Em tais casos, impõe- 
se a necessidade de consolidação  
do débito por meio de sua substituição 
ou resgate com o produto de 
empréstimos fundados, cujas 
características teremos de considerar. 
De qualquer forma o Govêrno  
Federal não pode alhear-se a tais 
problemas e estamos dispostos a 
cooperar sinceramente com os 
govêrnos estaduais, num amplo 
programa de saneamento geral  
das finanças do país, admitindo  
a possibilidade de virmos a criar  
com taxas essenciais uma câmara  
de compensações financeiras ilegível 
Enquanto não se completam  
as medidas de saneamento do 
mercado de títulos a sua ilegível   
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fontes de reserva de capital, sacrificando 
uma parcela mínima das disponibilidades 
para os investimentos privados, a fim de 
sanear as finanças públicas e 
restabelecer o necessário equilíbrio no 
desenvolvimento econômico do País. 

Uma parte dessas reservas, 
representadas pelos lucros retidos pelas 
sociedades anônimas, aumento 
patrimonial dos órgãos de previdência, 
reservas técnicas das companhias de 
seguros e capitalização, depósitos em 
geral das Caixas Econômicas e depósitos 
a prazo dos bancos, forneceu, no último 
triênio, uma quota média anual de ordem 
de 18,5 bilhões de cruzeiros, sendo 10 
bilhões de lucros retidos das sociedades 
anônimas, 5 bilhões e 500 milhões dos 
institutos de previdência, 1 bilhão das 
reservas técnicas de capitalização e 
seguros, 1 bilhão e meio das caixas 
econômicas e mais os depósitos a prazo 
dos bancos. 

Por meio da subscrição de titulo; e 
diversos outros mecanismos, parcelas 
maiores ou menores dessas fontes de 
capital já vêm sendo canalizadas o 
financiamento parcial dos investimentos 
públicos e custeio de certos encargos 
governamentais. 

Estamos no propósito de determinar 
o reexame de todas essas medidas, 
objetivando discipliná-las dentro de um 
plano geral de mobilização de fundos 
para o mercado de títulos públicos, de 
forma a promover uma distribuição 
equilibrada dos investimentos, sem 
prejudicar a estabilidade econômica e 
financeira dos empreendimentos 
privados. 

Paralelamente e enquanto o 
mercado financeiro permanecer refratário 
aos títulos comuns a prazo médio e longo 
estuda o Ministério da Fazenda, em 
colaboração com o Banco do Brasil, as 
possibilidades de emissão de títulos 
cambiários a prazo curto e de alto grau de 
liquidez, com o fim especial de levantar 
recursos para cobrir compromissos 
imediatos e inadiáveis do Tesouro 
Nacional. 

 
DIRETRIZES BÁSICAS DE UMA 

POLÍTICA GLOBAL 
 

69. A execução de uma política de 
fortalecimento geral das fianças públicas 
e saneamento do mercado financeiro 
exige, como complemento necessário, a 
coordenação de uma série de medidas 
tendentes a fechar as grandes brechas do 
processo inflacionário. 

Os pontos principais da política 
tendente a recompor e reequilibrar as 
grandes linhas das fianças e da 
economia nacional, em cujo conjunto se 
insere o futuro do nosso País, partem ser 
assim resumidos: 

1 – Comprimir energicamente o 
volume global dos gastos governamentais 
de bens e serviços, cuja tendência, em 
conjugação com os investimentos 
privados, está determinando uma inflação 
descontrolada, que procurarei corrigir e, 
mesmo, suprimir. 

2 – Baixar o ritmo anual em que se 
expandem atualmente as obras públicas 
exceto aquelas de absoluta prioridade 
que contarem com o financiamento 
adequado. 

3 – Promover a adoção dêsses 
critérios pelos Estados e Municípios e 
entidades privadas. 

4 – Conter prudentemente a 
velocidade de processo de 
industrialização, segundo um critério 
estrito de hierarquia e tendo em cota o 
alívio ou a sobrecarga no balanço de 
pagamentos. 

5 – Deter o ritmo de expansão das 
novas construções particulares, liberando 
ilegível de produção para os setores de 
retardados, como o da produção agrícola. 

6 – Aplicar às importações rigorosos 
contrôles seletivos de acordo com a 
política de investimentos e as 
possibilidades do balanço de 
pagamentos. 

7 – Regularizar o pagamento dos 
atrasados comerciais para ordenar o 
comércio exterior. 

8 – Defender a estabilidade do poder 
aquisitivo interno do cruzeiro e sua 
paridade internacional, pela cessação das 
emissões, pela liquidação de nossas 
dividas comerciais, pela melhoria de 
nosso balanço de pagamentos, pelo 
aumento de nossas reservas-ouro, pelo 
equilíbrio das contas financeiras, bem 
como por uma sã política de crédito, de 
produção, de comércio e de investimentos 
públicos. 

9 – Promover a redução do custo da 
vida e do índice geral dos preços, manter 
um alto nível de emprego e o bem estar 
do povo brasileiro, através de 
deslocamentos internos de renda e 
investimentos, paulatinos e prudentes, por 
meio de uma política econômico 
financeira global. ¡ 

São estas, Senhor Presidente, as 
linhas mestras de orientação que espero 
seguir na gestão dos negócios públicos a 
mim confiados. 

Devo, porém, tranqüilizar a Vossa 
Excelência, ante êste quadro e essas 
conclusões, porque estou certo de que, 
se aumentarmos os impostos, 
melhorarmos as arrecadações, 
ordenarmos as despesas, pusermos um 
paradeiro aos favores oficiais, viagens, 
reformas, nomeações, reestruturações de 
quadros, isenções e concessões... 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – 
Apoiado, êsse o caminho a seguir. 

O SR. MINISTRO OSWALDO 
ARANHA: – ... e assim, restabelecermos 
a confiança pública, pondo em ordem 
nossas casas e o nosso país, ao fim 
deste ano, a situação deverá estar 
modificada (Apoiados. Muito bem!) e o 
Tesouro, em 1954, já em condições , de 
fornecer ao Govêrno recursos internos e 
externos para a execução de um 
programa de inversões, obras e 
providências, que venham a atender as 
necessidades públicas e privadas da 
comunhão brasileira. 

Estou certo e confiante, Senhor 
Presidente, em que até o fim do corrente 
ano, com o apoio do Congresso, e a 
assistência pessoal do Presidente da 
República, poderemos criar um mercado 
inteiro de títulos, cessar as missões, 
ordenar nossas dívidas comerciais no 
exterior, retomar os pagamentos dos 
exercícios findos, providenciar a entrega 
em dia das verbas e dotações 
orçamentárias, favorecer recursos à 
execução de obras inadiáveis ou 
imperiosas, reduzir as importações e 
acrescer as exportações, estabilizar a 
taxa cambial, restabelecer nosso crédito 
público interno e externo e, acima de 
tudo, propiciar ao Govêrno os meios para 
que possa oferecer uma vida mais barata, 
mais fácil e mais igual ao povo, para uma 
melhor e mais eqüitativa distribuição dos 
encargos e das rendas nacionais. 

Sem querer animar ilusões, porque o 
Tesouro não pode, ainda que eu o queira, 
fugir à dura realidade dos números, 
sempre inflexíveis, possa adiantar ao 
Senaado que nossa arrecadação começa 
a oferecer indício de melhoria, devido à 
recuperação da confiança pública no 
cruzeiros, no câmbio, nas providências 
econômicas e financeiras, 
restabelecendo, assim, o ritmo das 
atividades agrícolas, industriais e 
comerciais do país. 

É necessário, porém, reconciliarmos 
as nossas idéias políticas e pessoais com 
as aspirações do povo, se quisermos 
corresponder à expectativa do país. 

Precisamos, para satisfazer 
necessidades normais, de retirar quase 
ilegível que produzem todas nossas 
vendas ao exterior para podermos  
importar petróleo e seus derivados  
ilegível, matérias primas e semi-
manufaturadas ilegível, caminhões, peças 
e acessórios ilegível, equipamento 
industrial (10 %) e máquinas e ferramentas 
(27%). Esta situação se agrava em 
conseqüência da lei cambial e de uma ba- 
 

lança comercial há seis meses sem 
saldos, a despeito das compressões 
impostas às importações. 

Este estado de coisas, se continuar, 
não nos permitirá pagar nossas dívidas, 
atender nossos serviços no exterior e 
importar, por falta de saldos comerciais e 
recursos financeiros, bens de produção, 
essenciais à vida do país. 

É êste, em minha opinião, o nosso 
problema econômico mais sério e 
premente, a desafiar a nossa coragem e a 
nossa visão, porque, se o não 
resolvermos com presteza, o Brasil será 
forçado a parar e, mesmo, a regredir, à 
mingua de divisas, de moedas e de 
créditos do exterior para alimentar a sua 
crescente urgência de trigo, de petróleo, 
de energia, de máquinas, de transporte e 
de aparelhagem para seu progresso, para 
a montagem de suas e instalações 
agrícolas, de suas fábricas, usinas e 
indústrias, portos e estradas. 

É nessa ameaça, cada vez mais 
próximo, ao nosso futuro, que se deve 
concentrar explicação para a 
perplexidade dos Governos, dos partidos 
e da administração brasileira ao enfrentar 
a solução dos problemas econômicos e 
financeiros. 

É nessa hesitação que devem ter 
origem programas contraditórios ou 
divergentes, as políticas alternativas que, 
entre avanços e recuos, põe a esperança 
em comissões mistas, em empréstimos 
compulsórios, em expedientes 
financeiros... 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – 
Apoiado. 

O SR. MINISTRO OSWALDO 
ARANHA: – ... em apêlos à escaça renda 
nacional, às imposições de capitais 
alienígenas, e em projetos e planos 
extravagantes e em protelações, como a 
da Petrobrás e tantas outras. (Apoiados; 
muito bem; palmas.) 

Não pode o Brasil continuar por 
muito tempo nessa expectativa, sem 
adotar uma solução para essa crescente 
falta de recursos indispensáveis à sua 
sobrevivência e ao futuro de nossos 
filhos. (Muito bem!) t 

Não dependerá de mim dar estas 
soluções, mesmo porque elas terão de vir 
da conjugação de todos os poderes da 
República, se quisermos progredir e 
mesmo, continuar. 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – 
Muito bem! 

O SR. MINISTRO OSWALDO 
ARANHA: – É fora de dúvida que 
precisamos plantar mais trigo, para 
termos pão, produzir petróleo, para 
termos progresso e incentivar a 
exportação de novos produtos, para 
termos divisas. (Muito bem! Muito bem! 
Palmas prolongadas.) 

Nada me preocupa mais, Senhor 
Presidente, do que a troca forçada da 
independência pela subsistência triste 
espetáculo que nos proporciona todos os 
dias a vida de povos desapercebidos e 
dos individuas mal avisados. Esta 
contingência é que temos o dever de 
afastar de nossos destinos, (Muito bem! 
Muito bem! Palmas prolongadas.) 

Representa ela o drama do nosso 
regime político e econômico, nacional e 
internacional, porque quer fazer a 
liberdade preceder a igualdade, quando 
ambas são gêmeas e inseparáveis e 
devem ser uma e a mesma para todas as 
criaturas. Seja como fôr, Senhor 
Presidente, a solução precisa ser dada a 
êsse impasse de nosso destino por nós 
mesmos. 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – 
Muito bem! 

O SR. MINISTRO OSVALDO 
ARANHA: – O Brasil de hoje não é aquele 
de quando Vossas Excelências foram eleitos 
Senadores. É um novo país com problemas 
que se renovam, todos os dias, por fatores 
acumulados e complexos e, por vezes, 
contraditórios, ilegível e internacionais, 
econômicos, políticos e sociais, de 
conjuntura e individual, a exigir e, mesmo, a 
desafiar a coragem e a visão de 
 

todos nós. (Muito bem! Apoiado! Palmas 
prolongadas). 

O temor do futuro é o pior dos 
modos. É a traição ao destino. A covardia 
dos poderosos. É a renúncia de Pilatos 
que, entre o império do dever e a fúria da 
plebe, lavou as mãos. Nada temos a 
temer, como disse o grande Roosevelt, 
salvo o próprio medo. 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – 
Muito bem! Bravo! 

O SR. MINISTRO OSWALDO 
ARANHA: – O futuro caminha para nós a 
grandes passos. Nada mais nos cabe do 
que nos prepararmos, econômica e 
financeiramente, com trigo e com petróleo 
brasileiro e com disponibilidades criadas 
pelas exportações de minérios e óleos 
vegetais, que temos em excesso, para 
acolhê-lo em toda sua expansão, 
grandeza, fôrça e poder. 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – 
MuIto bem; muito bem! 

O SR. MINISTRO OSWALDO 
ARANHA: – Mas o futuro para ser 
brasileiro, precisa vir de todo o mundo, de 
todos os povos, de todas as raças, de 
todos os credos para, como na passado, 
tornar-se tão ou mais nosso do que nós 
mesmos. (Muito bem! Muito bem!) 

O nacionalismo é a fôrça, a 
capacidade, o poder de nacionalizar. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – V. Ex.ª pode 
acrescentar que nada tememos. 

O SR. MINISTRO OSWALDO 
ARANHA: – Não é o temor do 
internacional. Êste foi o pensamento que 
abriu nossos portos, que só temos 
procurado fechar depois de D. João VI, e 
que aqui reuniu e irmanou raças, religiões 
e povos que formam, hoje, os 55 milhões 
de brasileiros, que somos nós. Não 
devemos negar êsse passado e essa 
lição. As terras novas transformam e 
absorvem as velhas raças. Não sei, pois, 
porque, com a experiência feita com a 
nossa terra, a nossa carne e a nossa 
consciência, não confiamos em um futuro 
igual e mesmo, superior ao das grandes 
nações contemporâneas. (Muito bem! 
Muito bem! Palmas prolongadas). 

Estou convencido, Senhor 
Presidente de que ao fim deste século, se 
não tivermos medo aos outros ou a nós 
mesmos, o Brasil figurará entre os mais 
ricos, maiores e mais poderosos líderes 
da comunhão mundial. 

Nossa formação étnica, iniciada pela 
mestiçagem já começa a se desenvolver, 
criando novos tipos humanos, tão capazes 
para a cultura e a civilização, como os mais 
puros e perfeitos. Nosso progresso material 
começou o desbravamento dos trópicos e a 
sua incorporação aos melhores níveis 
econômicos, como não fizeram, com igual 
sucesso em regiões similares, as 
chamadas raças históricas e civilizadoras. 
(Apoiado). Temos, como nenhuma outra 
nação, terras, riquezas e reservas, por 
povoar, trabalhar e explorar. Nossa 
população cresce de um milhão anual e 
nossa indústria se multiplica numa 
progressão quase geométrica. Nossas 
cidades, mesmo as do interior, aparelham-
se para assistir suas regiões com hospitais, 
escolas e bem estar e uma classe média 
se desenvolve e cresce em influência 
benéfica para o equilíbrio econômica e 
social de seu país. As classes industriais, 
comerciais e agrícolas se associam em 
tôrno dos interesses nacionais. As 
iniciativas práticas demandam o interior, 
deixando o litoral, onde viviam como 
intermediários, em procura dos grandes 
rios e no rumo abandonado das bandeiras. 
O crescimento do país está em toda parte e 
em intensidade que em certas regiões, 
violenta o ritmo normal do progresso 
conjuntural. Vivemos democraticamente e 
decididos a não mudar e nem a consentir 
que se mude a nossa forma de viver. 
(Muito bem! Muito bem! Palmas 
prolongadas). 

Não temos fronteiras para nossos 
vizinhos e nossas classes militares se 
armam para a sustentação de nossas  
leis e a defesa de nossas idéias. (Muito 
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bem!) Temos governos tolerantes, 
emanados da vontade popular, escravos 
das leis. Nossa imprensa não é somente 
livre, como, talvez, a mais livre do mundo. 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: 
– Apoiado. 

O SR. MINISTRO OSWALDO 
ARANHA: – As classes trabalhadoras são 
ordeiras e as suas reivindicações se 
operam, mesmo quando recorrem ao 
direito de greve, por maneira a não abalar 
a ordem pública ou ilegível a normalidade 
das atividades privadas, como sucede em 
outros países apontados como exemplo. A 
representação entre nós é uma verdade, 
assegurada pela Justiça. A consciência 
nacional sobrepujou todas as tendências 
regionalistas e nossa posição internacional 
não podem ser mais prestigiosa, sempre 
solicitada para as mais altas 
responsabilidades entre as nações. A 
ciência, a arte, a cultura e a educação 
nunca foram maiores e melhores. Enfim, 
entra todos êsses títulos e penhores, 
motivos de confiança e fé entre nós, 
sobressai o de ser o Brasil, entre os povos, 
o maior país católico e o melhor dos filhos 
de Deus. (Muito bem! Muito bem! 
Apoiados. Palmas prolongadas). 

Eram estas, Senhor Presidente, as 
considerações finais ilegível a Vossa 
Excelência, aos ilustres Senadores e 
aos meus generosas interpeladoras, de 
fé e confiança em nosso país, cujas 
dificuldades e problemas atuais não 
ilegível em nosso futuro se nos 
reunirmos, à sombra da Constituição e 
em tôrno de nossos Govêrnos, dando-
nos, assim, consciência e unidade para 
sermos mais brasileiros e ao Brasil para 
ser mais Brasil. (Muito bem! Muito bem! 
Palmas prolongadas O Sr. Ministro é 
vivamente cumprimentado). 

O SR. PRESIDENTE: – Nos 
têrmos do Regimento, está aberta a 
fase das interpelações. 

Os Srs. Senadores que desejarem 
interpelar o Sr. Ministro deverão dirigir-
se à Mesa para que esta lhes 
assegure a palavra. 

Nenhuma interpelação poderá ser 
feita fora do assunto da convocação. 

O SR. ALENCASTRO 
GUIMARÃES: – Peço a palavra, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a 
palavra o nobre Senador Alencastro 
Guimarães. 

O SR. ALENCASTRO 
GUIMARÃES (não foi revisto pelo 
orador): – Sr. Presidente, Senhores 
Senadores, o Senado acaba de ouvir 
com atenção que denota a confiança 
que o país inteiro depositou na escolha 
do Sr. Osvaldo Aranha para gestor das 
finanças do Brasil a brilhante 
exposição do S. Ex.ª 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – Muito bem. 

O SR. ALENCASTRO 
GUIMARÃES: – Como primeiro dos 
convocadores reconhecendo que, 
neste país raramente se terá ouvido 
tão admirável oração, definindo um 
programa de govêrno, estou 
plenamente satisfeito e me congratulo 
com o eminente Ministro da Fazenda 
pela prova de sua alta inteligência, 
acendrado espírito público e pela 
confiança com que todos encaramos 
sua gestão. 

O SR. NOVAES FILHO: – Muito 
bem. 

O SR. ALENCASTRO 
GUIMARÃES: – Sr. Presidente ao 
Senado e à Nação cumpria-me dar 
uma satisfação devido à luta que por 
dois anos travei desta tribuna. 

As palavras com que o nobre 
Ministro da Fazenda acaba de ilegível 
a situação por S. Ex.ª encontrada de- 
 

nunciam a verdade de tudo quanto 
neste plenário foi enunciado. 

Aos saldos inverídicos, se 
contrapõe um déficit real de vinte e 
cinco milhões de cruzeiros. 

O SR. PRESIDENTE (fazendo 
soar os tímpanos): – Pondero a 
nobre Senador que, segundo o 
Regimento nesta fase da sessão 
ainda na presença do Sr. Ministro da 
Fazenda, a palavra só pode ser 
concedida para interpelações a S. 
Ex.ª sôbre o assunto da 
convocação. 

O SR. ALENCASTRO 
GUIMARÃES: – Sr. Presidente, vou 
então formular a interpelação. 

Anunciou o antecessor de  
S. Ex.ª existência, no orçamento  
da República, dois anos consecutivos 
de saldo financeiro, totalizando  
a importância de cinco bilhões  
de cruzeiros. Ora S. Ex.ª se  
referiu a dívidas a pagar no  
montante de vinte e cinco bilhões  
de cruzeiros, fora outros débitos que 
não foram nem poderiam ser 
relacionados e a dívida consolidada 
que não é objeto da presente 
interpelação. 

Como explica a contradição?  
O SR. PRESIDENTE: – Tem  

a palavra o Sr. Ministro da  
Fazenda, para responder a 
interpelação do nobre Senador 
Alencastro Guimarães. 

O SR. MINISTRO OSWALDO 
ARANHA (não foi revisto  
pelo orador): – Sr. Presidente, 
conforme procurei demonstrar na 
resposta aos quesitos formulados por 
ilustres Senadores, à qual agora me 
reporto na que devo ao meu prezado 
e generoso amigo Senador 
Alencastro Guimarães – insisto na 
afirmação de que, dados os 
elementos de contabilidade 
existentes no País, é inevitável a 
confusão entre saldos orçamentários, 
os quais, de fato existiram, 
perfazendo cinco bilhões de 
cruzeiros. 

No processo orçamentário, 
porém, despesas extraordinárias, 
como autorizações, adiantamentos e 
outras estendidas em ordens no 
Banco do Brasil, fizeram que êsses 
saldos orçamentários se tornassem 
déficits quase equivalente àquela 
soma no orçamento financeiro final 
do ano em discussão. (Muito bem. 
Palmas). 

O SR. ALENCASTRO 
GUIMARÃES (pela ordem) (não foi 
revisto pelo orador): – Sr. Presidente, 
declaro-me satisfeito com a resposta 
que acaba de dar o nobre Ministro da 
Fazenda. 

Todos os que conhecem o Sr. 
Osvaldo Aranha, a sua galanteria, o 
seu panacho, compreendem como é 
extraordinariamente difícil, para um 
coração como o de S. Ex.ª cumprir, 
neste instante, o penoso dever de 
Ministro da Fazenda. 

Depois dessa admirável oração, 
depois dos momentos extraordinários 
que acaba de viver esta Casa,  
certo estou de que o Senado  
e o País ouviram a verdade  
sobre os fatos dos últimos  
dois anos concernentes às  
finanças nacionais. É só Sr. 
Presidente. (Muito bem. Muito bem. 
Palmas). 

O SR. PRESIDENTE: – Continua 
facultado a palavra para interpelações 
ao Sr. Ministro da Fazenda, dentro do 
assunto da comunicação. 

O SR. BERNARDES FILHO: – Sr. 
Presidente peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a 
palavra o nobre Senador Bernardes 
Filho. 

O SR. BERNARDES FILHO: – Sr. 
Presidente, permita V. Ex.ª que antes 
da interpelação ao honrado Sr. 
Ministro da Fazenda, eu faça algumas 
considerações que a justifiquem. 

Ouvi a explanação de S. Ex.ª com 
a velha admiração e o apreço a que 
me habituaram, desde sempre, sua 
fulgurante inteligência e grande poder 
de sedução pessoal. 

O Sr. Osvaldo Aranha assumiu a 
pasta da Fazenda num ambiente de 
simpatias e grandes esperanças, não 
porque seu ilustre antecessor não 
estivesse a altura do cargo que 
exerceu com raro brilho e notória 
competência. (Muito bem)... 

O SR. ALENCASTRO 
GUIMARÃES: – Não apoiado. 

O SR. BERNARDES FILHO: – 
...mas porque, dadas as suas relações 
de amizade com o Sr. Presidente da 
República e o seu prestígio pessoal,  
logrou de início que o Sr. Horácio Lafer 
não conseguira: tornar 
interdependentes do Ministério da 
Fazenda e sob a orientação do 
Ministro os postos chaves dos setores 
da nossa economia e das nossas 
finanças. 

Tanto isto é exato que ao Sr. 
Osvaldo Aranha foi possível desde 
logo levar a presidência do Banco do 
Brasil, como seu candidato, um nome 
que, por si só, representa um 
programa, pela sua tradição de 
competência bancária, de honradez 
pessoal e profissional. (Muito bem). 

O SR. RUY CARNEIRO: – Um 
grande nome. 

O SR. BERNARDES FILHO: – 
Traz o Sr. Osvaldo Aranha, para 
execução do seu programa no 
Ministério da Fazenda, uma equipe que 
vai atuar sintonizada com S. Ex.ª que 
trabalhará una sem solapar a orientação 
do Ministro (muito bem) o que ao Sr. 
Horácio Lafer não foi possível. 

O SR. VITORINO FREIRE: – 
Permite V. Ex.ª um aparte? 

O SR BERNARDES FILHO: – 
Com todo o prazer. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – 
Segundo noticiou a imprensa, o Sr. 
Ministro Osvaldo Aranha afirmara que 
não desejaria ter na pasta da Fazenda 
o poder de nomear nem de demitir. 
Isto já é um programa. 

O SR. BERNARDES FILHO: – S. 
Ex.ª o frizou em seu discurso de há 
pouco, lamentando que a orientação 
financeira, seja ela do Presidente da 
República ou do Ministro da Fazenda 
,não tenha ressonância nas várias 
autarquias, nos vários departamentos 
ou setores econômicos e financeiros 
do Govêrno. 

Realmente, Sr. Presidente, não é 
possível estruturar-se plano de ação 
financeiro-econômico no país sem que 
todos os setores, sejam de economia 
mista, sejam de autarquias, estejam 
entrosados para atuar no mesmo 
sentido, no mesmo rumo. 

Ditas essas palavras, desejo 
congratular-me com o Sr. Ministro 
Osvaldo Aranha pelas expressões de 
fé que trouxe a esta Casa do 
Parlamento, passadas num otimismo 
que deve ser o de todos os brasileiros 
porque no dia em que descrermos do 
Brasil, seja preferível não mais viver. 
(Muito bem! PaImas) 

Ninguém sintetiza melhor essas 
ilegível com a sua linguagem ilegível, 
do que o nobre Ministro da Fazenda. 

Senhor Presidente ilegível do 
nobre Senador Alencas- 
 

tro Guimarães, meu propósito, ao somar 
a tribuna, é apenas restabelecer a 
verdade, sobretudo para que não transite 
por esta Casa, não ilegível neste recinto, 
sem o meu protesto formal e solene, a 
afirmação de que o Senhor Horácio Lafer 
fôra capaz de apresentar à Nação 
balanços fictícios ou falsos. 

O SR. ALENCASTRO 
GUIMARÃES: – Mas é a verdade. 

O SR. BERNARDES FILHO: – 
Vou mostrar que não é, e o Senhor 
Ministro da Fazenda nos dirá.  

O SR. ALENCASTRO 
GUIMARÃES: – Foram apresentados 
arranjos de contabilidade. Façamos 
um inquérito no Ministério da Fazenda! 

O SR. BERNARDES FILHO: – Eu 
talvez proponha essa solução a V. Ex.ª. 
Apuremos as responsabilidades. Os 
balanços vêm com o sinete de 
responsabilidade da Presidência da 
República, oriundos do Ministério da 
Fazenda e, inicialmente, da Contadoria 
Geral da República e do Banco do Brasil. 

O SR. ALENCASTRO 
GUIMARÃES: – Apuremos as contas 
da União! Fixemos as 
responsabilidades! 

O SR. BERNARDES FILHO: – 
Apuremos, apurando de verdade para 
punir responsáveis. 

O SR. ALENCASTRO 
GUIMARÃES: – Quem mentiu, pague. 

O SR. BERNARDES FILHO: – 
Apuremos, repito, as 
responsabilidades, e levemos os 
responsáveis, sejam eles quais forem, 
ao tribunal competene. 

Senhor Presidente, o que foi dito – 
e figura no balanço – é que a Receita 
estimada para o exercício de 1952 foi 
de vinte e cinco bilhões de cruzeiros e 
fração: a Despesa autorizada, de vinte 
e oito bilhões e fração e o déficit, de 
três bilhões. 

O SR. ALENCASTRO 
GUIMARÃES: – Existem vinte e cinco 
milhões de cruzeiros de contas a 
pagar. 

O SR. BERNARDES FILHO: – 
Refiro-me meu caro colega, a 
Orçamento. E V. Ex.ª sabe que nas 
contas a pagar desde 1942, por elas 
não podendo ser responsável o 
exercício de 52. 

O SR. ALENCASTRO 
GUIMARÃES: – O nobre Ministro da 
Fazenda declarou que são contas 
extra-orçamentárias. Se são contas 
extra-orçamentárias, não foram 
aprovadas pelo Congresso; e, se não 
foram aprovadas pelo Congresso trata-
se de fraude de ilegalidade que tem de 
ser apurada. 

O SR. BERNARDES FILHO: – 
Parece-me que V. Ex.ª deseja impedir-
me de prosseguir nas minhas 
considerações, e pisa um terreno 
perigoso para o govêrno... 

O SR. ALENCASTRO 
GUIMARÃES: – Absolutamente. 

O SR. BERNARDES FILHO: – 
...parece querer impedir-me de 
demonstrar o equivoco em que ilegível e 
de fazer ao ilustre Ministro da Fazenda 
interprelação a bem da verdade. 

Houve um déficit de três bilhões 
de cruzeiros. 

O SR. ALENCASTRO 
GUIMARÃES: – Acredito. 

O SR. VICTORINE FREIRE: – 
Voto com o nobre Senador Alencastro 
Guimarães, isto é, pela criação de uma 
Comissão de Inquérito ilegível a fim 
de apurar as responsabilidades e 
ilegível o ambiente de ódios e 
recalques que perdura em nosso país. 

O SR. BERNARDES FILHO:  
– Sr. Presidente o déficit  
orçamentário de três bilhões 
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ficou transformado num superavit de  
doi bilhões, porque houve maior Receita, 
no montante de cinco bilhões de 
cruzeiros. 

Ao que me consta – e o  
nobre Ministro da Fazenda, em  
sua exposição, fêz a diferenciação 
perante o Senado – as declarações  
do então titular da Fazenda foram feitas 
no sentido apenas de saldos 
orçamentários, não no de saldos 
financeiros. 

O SR. ALENCASTRO 
GUIMARÃES: – Perfeitamente. Entre  
as contas que o ex-Ministro pagou  
e as que não pagou entre o dinheiro  
que arrecadou e as contas que não 
saldou. 

O SR. BERNARDES FILHO: – 
Quem pretender confundir saldo 
financeiro com saldo orçamentário,  
estará equivocado. E não posso  
admitir, nem acreditar, que o nobre 
Senador Alencastro Guimarães  
esteja fazendo esta confusão 
propositadamente. 

O SR. ALENCASTRO 
GUIMARÃES: – Absolutamente, Não 
estou confundindo. Contas não foram 
pagas. Assim se conseguem saldos: com 
calotes. 

O SR. BERNARDES FILHO: – Vou 
dizer a V. Ex.ª o que entendo por saldo 
orçamentário. Deixemos as contas da 
União e passemos ao Orçamento das 
entidades privadas, de qualquer 
sociedade anônima. 

E' hábito, em qualquer emprêsa 
organizada, estimar-se a Receita e prever-
se a Despesa para o ano em curso. Pode 
acontecer que determinada sociedade, que 
tinha sofrido prejuízo de milhões de 
cruzeiros em exercício anterior, encerre o 
último Balanço com apenas dez cruzeiros 
de saldo, no orçamento que traçou. O saldo 
de dez cruzeiros existe, é orçamentário, 
não obstante os compromissos 
provenientes de dívidas anteriores. 

O SR. ALENCASTRO 
GUIMARÃES: – Dessa maneira irá à 
falência, porque não terá faculdade de 
emitir ou de passar calote. 

O SR. BERNARDES FILHO: – Não 
argumento com calotes, onde não 
existem. O problema é outro. A verdade é 
que o saldo existe. 

Pergunto ao Sr. Ministro Osvaldo 
Aranha se é ou não exato que, sob  
o ponto de vista orçamentário, o 
Orçamento de 1952, de acôrdo com o 
Balanço da Contadoria Geral da 
Repùblica, apresenta um superavit de 
dois bilhões de cruzeiros. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES: 
– De acôrdo com o balanço da Contadoria 
Geral da República, está certo. Mas é 
balanço arranjado. 

O SR. BERNARDES FILHO: – Sr. 
Presidente, se porventura o balanço da 
Contadoria estiver falseado, fôr fictício ou 
inexato, estarão sujeitos às penas da lei o 
honrado Sr. Presidente da República, o 
ex-Ministro da Fazenda, os responsáveis 
pela Contadoria Geral da Renública e 
quem mais tenha contribuído para que 
fôsse enviado ao Tribunal de Contas um 
balanço falseado ou fictício. 

O SR. ALENCASTRO 
GUIMARÃES: – Perfeltámente. Não 
tenho dúvida sòbre Isso. 

O SR. BERNARDES FILHO: – Este 
o esclarecimetno que desejo. 

Era o que tinha a dizer, Sr. 
Presidente (Muito bem! Muita bem!) 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a 
palavra o Sr. Ministro da Fazenda para 
responder às Intervelações do nobre 
Senador Berrardes Filho. 

O SR. MINISTRO OSWALDO 
ARANHA (não foi revisto pelo orador): – 
Sr. Presidente, é com o maior prazer que, 
 

ponta minha longa e acidentada vida 
pública, encaro as oportunidades que me 
são oferecidas de reparar injustiças tvl de 
alargar meus juízos, precários como todos 
os juízos humanos, a respeito da ação 
daqueles que comigo participaram de 
atividades em meu país. 

Na exposição que fiz nesta Casa, 
procurei, quanto em mim esteve e quanto é 
possível áqueles que não são versados em 
assuntos de contabilidade, esclarecer que, 
paralelamente. correm, na Contadoria 
Geral da República, vários orçamentos, 
traduzidos em balanços publicados 
anualmente, aos quais se referiu com muita 
justeza o ilustre Senador Bernardes Filho, 
cuja generosidade para comigo é um 
estimulo a mais para servor, nêste resto de 
vida, a esta sobra de país. 

O SR. BERNARDES FILHO – É 
justiça a V. Ex.ª. 

O SR. MINISTRO OSWALDO 
ARANHA: – Sr. Presidente, nas contas 
públicas, faz a Contadoria três balanços: o 
orçamentário que, de fato, sob a direção do 
meu ilustre e eminente antecessor Sr. 
Horácio Lafer, se encerrou, conforme está 
publicado nos documentos oficiais, no ano 
de 1951, com um saldo de dois bilhões e 
quinmentos milhões de cruzeiros e, no ano 
de 1952, com o de dois bilhões e 
quinhentos milhões de cruzeiros... 

O SR. ALENCASTRO 
GUIMARÃES: – Está explicado: 
orçamento com deficit. 

O SR. MINISTRO OSWALDO 
ARANHA: – ... perfazendo o saldo total, 
nesse biénio, de cinco bilhões de cruzeiros. 
que procurei computar na exposição ao 
Senado. Mas, como o balanço 
orçamentário é, pela própria; natureza, um 
balanço de números, de autorizações, de 
verbas e dotações, em que a escrituração 
se fêz segundo regras do Código de 
Contabilidade, que exprime, apenas, as 
disposições legais, organizam-se, para 
resultados positivos, mais dois balanços. 
Um dêles é o balanço financeiro; e neste o 
deficit, no referido biênio, descontado e 
pago saldo orçamentário, foi ainda de 
outros cinco bilhões de cruzeiros. 

A razão é muito simples e não há motivo 
para dúvidas, agravos ou discussões. Na 
execução orçamentária, durante o exercício, 
vêm créditos especiais e extraordinários 
votados pelo Congresso, em virtude muitas 
vêzes de autorização do próprio Congresso, 
de iniciativa própria, e outras, de Mensagem 
do Poder Executivo e tantas outras de 
suplementações nas verbas do pessoal. AIém 
dessas, somam-se e isso, sim, é de lamentar 
autoriza-ções e adiantamentos ao Banco do 
Brasil para essas autarquias, que escapam ao 
contróle do Ministério da Fazenda. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – 
Muito bem! 

O SR. MINISTRO OSWALDO 
ARANHA: – Nêste instante, declaro que só 
duas estradas de ferro estão gastando, além 
do que recebem – por-tanto deficit Indiscutido 
na exploração delas – mais de cem milhões de 
cruzeiros mensais de autorizações ao Banco 
do Brasil, que nem o Tesouro nem o Ministério 
da Fazenda podem negar, sob pena de, ao 
fim, pararem êsses Instrumentos necessários 
à vida das populações. 

Entretanto, o que é natural, o que 
pretendo e penso devemos fazer, é modificar 
essas leis, por maneira que, à proporção que 
êsses fatos se verifiquem, o Orçamento seja 
modificado, a fim de se evitar que os deficits 
ocorram ou que tenhamos de nos ater de 
expedientes e recursos, lançando despesas 
ora no balanço orçamentário, orla no balanço 
financeiro, ora no balanço patrimonial (Muito 
bem). 

Essa Sr. Presidente, a resposta que 
eu devia ao ilustre Senador Bernardes 
Filho, com a afirmação de que o Govêruo 
atual – por maiores que sejam as 
divergências de opiniões e julga- 
 

mentos, incluídos os do Idlustre  
a eminente Senador Alencastro 
Guimarães, sôbre a passagem  
do Ministro Horácio Lafer pelo Ministério – 
já proferiu o seu julgamento, numa 
quitação mais ampla, com o 
reconhecimento do próprio Presidente da 
República. 

De minha parte, declaro que,  
em tudo quanto tenho sido forçado  
a fazer, dentro do Ministério,  
nada em mim existe que não seja  
de admiração e testemunho pelos 
esforços, nem sempre felizes, mas 
sempre patrióticos, do meu eminente 
antecessor. 

O SR. BERNARDES FILHO: – Muito 
obrigado a V. Exª. 

O SR. MINISTRO OSWALDO 
ARANHA: – Era o que eu tinha a  
dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a 
palavra o nobre Senador Domingos 
Velasco, inscrito em seguida. 

O SR. DOMINGOS VELASCO (não 
foi revisto pelo orador): – Sr. 
Presidente, o Senado sabe daminha 
admiração pelo talento e espírito  
público do Sr. Ministro Oswaldo  
Aranha. Felicito-me por ter sido  
um dos que promoveram sua 
convocação, porque assim amanhã, ou 
hoje mesmo, a Nação tomará 
conhecimento de um verdadeiro 
programa do Govêrno. 

O Ministro acentuou – e a meu  
ver muito bem – que os recursos  
privados procuram aplicações que  
lhes garantam lucros compensadores  
e cubram a desvalorização da  
moeda – como as importações e as 
construções civis. Isso quanto ao capital 
nacional. 

Perguntaria a V. Ex.ª se, com  
a experiência que tem no trato das 
finanças nacionais, julga que o capital 
externo virá para o Brasil para se aplicar 
em empreendimentos de resultados  
muito distantes ou se têm preferido  
os empreendimentos de alta rentabilidade 
e rápidamente liquidáveis. (Muito  
bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a 
palavra o Sr. Ministro Oswaldo Aranha, 
para responder à interpelação. 

O SR. MINISTRO OSWALDO 
ARANHA (não foi revisto pelo  
orador): – Sr. Presidente, o ilustre 
Senador Domingos Velasco, meu 
companheiro de tempos saudosos, de 
esperanças ainda não realizadas e um 
dos mais generosos desses 
companheiros, fazme interpelação 
realmente complexa e difícil: pretende 
opine sôbre a aplicação do capital 
estrangeiro em nosso País. 

Devo declarar a S. Ex.ª que o 
capital estrangeiro, salvo pouquissimas 
exceções, se tem instalado e crescido 
de tal maneira no Brasil que quase 
impede desenvolvimento do capital 
nacional. E' êsse um dos problemas 
mais sérios que teremos de enfrentar. 
E' capital que pede garantias para 
entrar no país, garantias maiores  
para nele permanecer e ainda maiores 
para dele sair. Portanto, não  
parece desejável por qualquer país. e 
menos ainda o é pelo Brasil. (Muito 
bem). 

Reconheço que precisamos de 
capital. Entretanto, o numerário importado 
que impede a criação de capital nacional 
é mais prejudicial que não termos dinheiro 
estrangeiro. 

Se estudarmos, no Brasil, as 
aplicações aparentemente vultosas, 
veremos que elas se reduzem a 
pequenos inversões e que a prosperidade 
de tais empreendismentos não e senão 
 

fruto de reiversões de lucros 
verdadeiramente fantásticos. 

Elaboramos a Lei do Câmbio Livre 
com o propósito de atrair capitais. Mas, 
em verdade, proporcionamos a 
possibilidade, que está sendo usada, de 
saída dos capitais represados no Brasil. 
A pressão que sofre o cruzeiro no 
momento é devida a essa lei. O fato 
constitui verdadeiro paradoxo„ porque os 
ínterésses econômicos e financeiros do 
Pais exigem se mantenha o dólar a 
preço alto em relação ao cruzeiro, a fim 
de que haja tempo para a transferência 
do capital acumulado e represado no 
Brasil. 

Para concretizar a resposta que devo 
ao nobre Senador Domingos Velasco, 
darei apenas um exemplo, observado e 
bem estudado por nós, relativamente às 
inversões de companhias automobilísticas 
no país. 

Uma grande companhia americana, 
ou inglêsa, instalada no Brasil para 
montagem de automóveis, recebe, pela 
taxa oficial, dólares para importas vinte 
mil automóveis. Ela se instalara com 
capital inicial não superior a duzentos mil 
dólares. Possue hoje poderosa e extensa 
organização. Tendo importado vinte mil 
automóveis, recebeu, provavelmente, 
pela taxa oficial, quarenta milhões de 
dólares, para trazê-los à razão de dois mil 
dólares por unidade. Uma vez aqui 
chegados, montou os veículos, aproveitou 
alguns elementos brasileiros na 
montagem, pintou-os e vendeu-os aos 
nossos consumidores por preço que lhe 
permitiu usufruir lucros anuais que 
somam pouco menos de quinhentas 
milhões de cruzeiros. Agora, faze pressão 
no câmbio livre, para êsse total ser 
repatriado ao pais de origem. Dêsse 
gênero, há muitas inversões no Brasil. 

Igualmente prejudiciais são as 
ilegível versões feitas inicialmente com 
capital brasileiro, por empresas que 
para aqui vieram apenas com créditos 
concedidos pelos nossos bancos. 

Esses são os maus capitais. 
Devemos reconhecer, entretanto, 

que existem os bons, os capitais 
humanos, que se incorporaram, se 
integraram no pais e, hoje, são parte da 
nossa grandeza e da nossa terra. A soma 
dêsses capitais também é imensa. 

Contudo, ao poder público – e  
nesse sentido estamos procedendo a 
estudos e providenciando – cabe 
diferenciá-los e taxá-los de maneira  
a evitar que acarretem, sob forma 
comercial de inversão, os prejuízos  
que estão causando ao Brasil, ao invés 
das vantagens que deles deveríamos 
esperar. (Muito bem! Muito bem!  
Palmas) 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a 
palavra o nobre Senador Domingos 
Velasco, para continuar sua interpelação. 

O SR. DOMINGOS VELASCO (não 
foi revisto pelo orador): – O Senado 
acaba de ouvir a brilhante resposta do Sr. 
Ministro da Fazenda que nós, os 
nacionalistas, sobretudo do Senado. 
aceitamos, compreendemos e 
aplaudimos. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – Muito bem! 

O SR. DOMINGOS VELASCO: – 
Esta é ilegível a tese que os 
nacionalistas de todo o pais têm 
defendido: a vinda de capitais que 
propisionem nossa riqueza, criando 
melhores condições de vida para o povo 
brasileiro.... 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – V. Ex.ª fala em nome da 
bancada nacionalista do Senado. 

O SR. DOMINGOS VELASCO: – ...e 
o combate ao emprêgo dessa e espécie 
de capital a que aludiu o Sr. Ministro. 
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Desejo, agora, fazer uma segunda 
pergunta a S. Ex.ª, no mesmo sentido 
da primeira: a tendência atual, aos 
países sub-desenvolvidos – o fato me 
aflorou no decorrer do discurso de S. 
Ex.ª, quando se referiu ao papel do 
Estado e da iniciativa privada, 
completando-se para eliminar 
desequilíbrios não tem sido a de o 
Estado, através de empréstimos 
etxernos ou de outros recursos, 
procurar resolver aqueles problemas 
que, embora fundamentais para o país, 
não oferecem o atrativo de alta e 
imediata rentanblidade? 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a 
palavra o Sr. Ministro Osvaldo Aranha 
para responder à interpelação do no 
bre Senador Domingos Velasco. 

O SR. MINISTRO OSWALDO 
ARANHA (não foi visto peto orador): 
– Não sei, Sr. Presidente, se pelo meu 
veso democrático e liberal não 
consegui apreender bem a dúvida do 
meu ilustre e eminente amigo, 
Senador, Domingos Velasco, por iso 
que ela tomou uns tons um pouco 
misteriosos de doutrina para mim 
desconhecida. (Riso) 

Creio que S. Ex.ª parte do ponto de 
vista de que o capital público ou oficial 
deve preencher os vazios da economia 
do país, por isso que o empreendimento 
privado não tem recursos para atender 
a essas necessidades; e de que, ao 
invés dessa compensação de equilíbrio, 
pelo preenchimento recíproco de uma e 
de outra atividade, deve o Estado tomar 
a Iniciativa de realização dêsses 
empreendimentos. 

O SR. DOMINGOS VELASCO: – 
Esclareço: num país de economia 
subdesenvolvida, como o Brasil,  
ou de desenvolvimento retardado  
– parece que é a expressão  
usada por V. Ex.ª – o Estado  
tem de assumir o Papel de 
desbravador de sua economia  
em certos empreendimentos que não 
representam atrativo ao Investimento 
de capitais privados, porque sua 
rentabilidade não é imediata e só 
pode ser enfreatada pelo Estado 
para, depois de executado o papel de 
desbravado: da economia – como é o 
caso das estradas de ferro que 
apresentam déficit, conforme afirma 
V. Ex.ª – aproveitar-se a economia 
privada do esfôrço conseguido 
através dêsse desbravamento. 

O SR. MINISTRO OSWALDO 
ARANHA: – E' fora de dúvida, Sr 
Presidente que o Estado está 
absorvendo e exercerá crescente 
absorçao de muitas das atividades 
privadas, que se deslocam do campo 
particular para o da iniciativa pública. 

O fenômeno do aumento das 
iniciativas é mundial. Em nosso país, 
terá que pertencer ao govêrno a 
solução. por isso que a falta de capital 
nacional privado e particular o força a 
tomar a dianteira em muitas das 
atividades que deveriam permanecer no 
campo dos empreendimentos privados. 

E' fora de dúvida que o fenômeno 
se caracteriza e sobremodo se impõe 
nos países em desenvolvimento.  
Eu não inclui, nem incluiria, o  
Brasil entre os países subdesenvolvidos 
havendo mesmo repelido insinuação 
nesse sentido. Ainda há pouco. 
convidado pelo Presidente do Banco 
Internacional a ocupar uma cadeira 
entre as nações subdesenvolvidas, para 
discutir seus problemas, respondi que 
não me interessava pelas Nações 
dessa espécie, porque não incluia o 
Brasil entre elas, nem me manifestavam 
a respeito de investimentos a serem 
nelas realizados. 

Em Nações como o Brasil, no 
entanto, o Poder Público deve 
exercitar  ação material, orientadora e 
técnica. Reconheço o fato, 
entendendo, porém, que o Poder 
Público no Brasil precisa aparelhar-se 
para a função a que é chamado ... 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – Muito bem! 

O SR. OSWALDO ARANHA: – ... 
e no desempenho da qual nem sempre 
tem correspondido à expectativa. 

Pertenço á escola que acredita 
firmemente em que o Poder Público 
aplica melhor o dinheiro da economiae 
e da poupança particular do que os 
próprios particulares. (Muito bem! 
Muito bem!) 

O SR. DOMINGOS VELASCO 
(pela ordem) (não foi revisto pelo 
orador): – Sr. Presidente quero 
agradecer ao Ministro Oswaldo Aranha 
as suas respostas. 

Não resta dúvida que há 
coincidência no exame dessas 
questões, tanto do ponto de vista do 
nobre titular da Pasta da Fazenda 
como daqueles que integram a 
corrente nacionalista. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a 
palavra o nobre Senador Ferreira de 
Souza, inscrito em seguida. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA 
(não foi visto pelo orador): – Sr. 
Presidente parece-me não sei 
necessário dizer a V. Ex.ª e á Casa do 
conceito e, mesmo, da profunda 
admiração em que tenho o Sr. Ministro 
Oswaldo Aranha. 

Há poucos dias, desta tribuna, 
fazendo referências ao nobre titular 
tive a felicidade de destacar 
coincidência pontos de vista entre mim 
o S. Ex.ª no encararmos os problemas 
econômico-financeiros do pais. 

Folgo ainda, Sr. Presidente, em 
ressaltar neste instante a clareza e a 
elegância com que S. Ex.ª deu ao 
Senado as diversas explicações 
pedidas e a forma superior por que se 
referiu ao seu antecessor, a meu ver 
homem dos mais dignos que em 
ilegível pela Pasta da Fazenda e que 
deu ao Brasil uma vasta cota de 
sacrifícios pessoais no sentido de 
serem evitados males talvez muito 
maiores. 

Passando, Sr. Presidente, ao 
assunto da interpelação, declaro 
unicialmente ao nobre Ministro 
Oswaldo Aranha, que algumas das 
suas informações me envolvem direta 
ou indiretamente, retamente, razão 
pela qual desejo ouvir de S. Ex.ª uma 
explicação Trata-se da previsão 
orçamentária para o exercício de 1953. 

Disse o eminente Ministro Sr 
Oswaldo Aranha ser possível pensar 
que a renda em 1953 não atinja à cifra 
constante da Iei orçamentária. razão 
pela qual, somando a despesa 
orçamentária com os créditos 
especiais admite um largo deficit no 
correr dêste ano. 

Tenho um pouco de 
responsabilidade, relator que sou do 
orçamente da Receita no Senado. A 
mim se ceve a previsão, afinal vitoriosa, 
do cercamento, salvo ligeiras 
modificações ilegível posteriormente 
pela Câmara dos Deputados. 

Nas minhas notas, chego a 
pensar que a renda vai superar a 
previsão Será muito superior à renda 
as 1952. E vai superar a previsão pelo 
seguinte: conheço o balancete  
do Tesouro até o mês de  
junho: e ilegível a método de  
previsão, o chamado ilegível  
das médias ponderadas não tem  
êle falhado desde 1947, quando o Se- 
 

nado me confiou o tão honroso encargo 
de relator do orçamento da Receita. 
Seguido êsse método, a mim, me 
parece que a conclusão pode ser 
diversa. Tomando por base a renda do 
primeiro semestre, tenho a seguinte 
situação: em anos diversos, essa renda 
em relação a determinados impostos, 
constitui uma porcentagem da renda 
global; e no que tange à renda geral, ela 
tem oscilado até junho, entre 36, 37, 38 
e 3900. Vale dizer, é possível, 
conhecendo o resultado do semestre, 
tornar a média dessa variação e prever 
a renda para o fim do ano. 

Até 30 de junho dêste ano, a 
receita do balancete dá como 
entrados no Tesouro Cr$ 
13.177.600.000,00. Talvez S. Ex.ª já 
conheça o balancete de julho; eu, 
porém, conheço o de junho. Nos 
diversos anos; em junho, tem 
representado: 39,66%, em 1949; 
37,73%, em 1950; 38,43%, em 1951 e 
40,62%, em 1952. Tomando-se a 
média, chegaríamos à conclusão, 
admitindo-se que a renda dêste ano 
oscilasse entre 38 e 39%, que em vez 
dos Cr$ 34.295.230.000,00 teríamos 
Cr$ 23.734.400.000,00. 

Aqui já estão contidas as diversas 
interferências do primeiro semestre. 

O que se dá é que a renda, tanto de 
consumo como de outros impostos é 
muito maior no segundo semestre. O 
primeiro semestre é fraco, de débito ao 
Tesouro. S. Ex.ª demonstrou, e gostei 
dessa parte, que havia dívida do Tesouro 
no primeiro semestre, ao Banco do Brasil, 
no exercício de 1951, gestão do então 
Ministro Lafer; e que no segundo 
semestre, era o Tesouro credor do Banco 
do Brasil, em conta normal. 

Se tomarmos por base essa norma, 
chegaremos a essa renda. E' de notar 
que tivemos a interferência de vários 
fatores, como a greve dos tecelões que 
durou dois meses, sem produção de 
tecidos, o que diminuiu fortemente o 
impôsto de consumo. Além de outras 
greves, a crise de energia elétrica, que, 
queira Deus, tenha atingido o auge no 
primeiro semestre, e muito contribui para 
a diminuição da produção de artigos 
tributáveis pelo impôsto de consumo. E 
assim por diante. 

Eu gostaria se S. E.x.ª, quisesse 
explicar, o fizesse no sentido por que 
possa eu encarar os erros possíveis. 
para a previsão de 1954. E se S. Ex.ª 
desejar ir além, informe sôbre a ação 
dos fatores imprevistos no exercício de 
1953, alterando inteiramente a previsão 
feita no fim do exercício de 1952. 

Esta, Sr. Presidente, a primeira 
interpelação. (Muito bem! Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE: – Com a 
palavra o Sr. Ministro Cswaldo 
Aranha. 

O SR. MINISTRO OSWALDO 
ARANHA (não foi revisto pelo 
orador): – Sr. Presidente, as 
perguntas que me estão sendo feitas, 
em vez de dúvidas e críticas, encerram 
palavras amigas e generosas que 
tornam minha estada no Senado um 
dos momentos mais agradáveis de 
minha vida pública. 

SR. VITORINO FREIRE: – V. Ex.ª 
as merece. 

O SR. MINISTRO OSWALDO 
ARANHA: – Meu prezado e querido 
amigo, Senador Ferreira de Sousa 
acaba de me dar notícias alviçareiras, 
as quais recebo de coração e braços 
abertos as receitas previstas ficarão 
aquém das que serão arrecadadas. 

Nas animações e previsões que 
expus ao Senado, obedeci menos ao 
meu espírito otimista de cristão sincero 
que às observações, aos exames, 
 

aos cálculos e estudos dos técnicos, 
homens da maior probidade mental e 
pessoal, que trabalham no Ministério 
da Fazenda; e também às próprias 
previsões do meu eminente e ilustre 
antecessor, que calculou, segundo 
Meisagem do próprio Sr. Presidente da 
República, seria o déficit deste ano 
nunca inferior a cinco bilhões de 
cruzeiros. 

Se os cálculos – que acredito 
findados – do ilustre Senador Ferreira 
de Souza forem verdadeiros, o país, o 
Senado e S. Ex.ª estarão de parabéns; 
mas muito mais de parabéns estará o 
Ministro da Fazenda. 

O SR. PRESIDENTE: – Continua 
com a palavra o nobre Senador 
Ferreira de Souza. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA 
(não foi revisto pelo orador): – Sr. 
Presidente, de fato, se os meus 
cálculos forem verdadeiros e se a 
Receita do Brasil, em 1953, atingir à 
cifra por mim aqui denunciada, estarei, 
realmente, de parabéns e de; 
parabéns estará o Brasil. 

Desejo, porém, afirmar ao Senado 
e ao nobre Ministro Osvaldo Aranha, – 
a quem me ligam tantos laços de 
simpatia profunda e até mesmo de 
solidariedade, em momentos graves 
da vida política nacional, fazendo S. 
Ex.ª parte, não rigorosamente do 
mesmo Partido que eu, mas do mesmo 
grupo, que sustenta as mesmas idéias 
– que os cálculos feitos no Senado, 
não são cálculos vasios de sentido 
científico. Obedecem, antes, a 
processo seguro de cálculos 
orçamentários, dentro da boa técnica 
das médias ponderadas. 

Tomando a renda anual e de cada 
parte do ano, verificamos a influência 
dessa renda, em relação á renda à 
global e, depois, examinamos com um 
pouco de visão de economista, às 
interferências possíveis no problema, 
por forma a aumentar ou diminuir as 
previsões. 

Estas as razões pelas quais eu 
mesmo estou verificando – aliás 
confirmando ponto de vista por mim 
aqui sustentado – que a previsão de 
impostos de importação e as 
transferências de fundos peva o 
exterior, conseqüentes deles, vai 
diminuir. O ano passado declarei que 
mantinha a previsão mais em 
homenagem a Câmara dos 
Deputados, que a propuzera de que 
por convicção de que fôsse verdadeira. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – É 
a verdade. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – 
Outro ponto quero focalizar. O nobre 
Ministro da Fazenda, dando, ao 
Senado, com absoluta honestidade e 
correção, as informações que esta 
Casa lhe pediu, fez uma distinção ao 
meu ver necessária, essencial mesmo 
à compreensão dos fenômenos 
político-econômicos do Brasil, e até 
mesmo ao julgamento dos homens 
públicos brasileiros: a de que no 
balanço orçamentário, no balanço 
financeiro do Tesouro êle joga não só 
com o orçamento, como também com 
as despesas e receitas extra-
orçamentárias. 

Examinando as receitas extra-
orçamentárias S. Ex.ª as delimitou 
bem, delas retirando a 
responsabilidade dos seu digno 
antecessor. São despesas decorrentes 
de créditos essenciais votados pelo 
Congresso. Não compete ao Ministro 
da Fazenda evitá-los a menos que o 
Poder Executivo não queira utilizar a 
autorização de suplementação de 
verbas aprovadas pelo Congresso. 
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S. Ex.ª tocou em dois pontos. Eu 
gostaria de conhecer, no particular, as 
responsabilidades do Tesouro perante o 
Banco do Brasil, por créditos, por 
despesas extra-orçamentárias, inclusive 
como garantidor das responsabilidades 
de Estados e Municípios perante aquêle 
estabelecimento de crédito. 

Não conheço nenhuma lei que tenha 
autorizado o Presidente da República a 
determinar faça o Banco do Brasil 
empréstimo a qualquer Estado ou 
município, com ou sem responsabilidade 
da União. Vejo, porém, pelas informações 
do Sr. Ministro da Fazenda, que a União é 
responsável, perante aquêle 
estabelecimento de crédito, por dívidas 
que o Presidente, da República não 
autorizou, nem em função do cargo, nem 
em decorrência de ato legislativo. 

O outro ponto é o seguinte: com o 
assunto se conjuga o caso das 
autarquias. Estou de inteiro acôrdo com 
Sua Excia. Há poucos dias, na Comissão 
de Finanças, declarei que um dos 
maiores males do Brasil atual, a mais 
terrível diria mesmo, chaga moral da 
administração nacional, nos últimos 
tempos, são as autarquias em geral e as 
sociedades de economia mista. Dispõem 
de fartíssimos recursos, que aplicam 
como entendem e dos quais não prestam 
contas a ninguém. Quando deficitárias ou 
obrigadas a atender a quaIquer 
determinação legal, abrem os braços para 
o Tesouro, para que vá em seu socôrro, 
entregando-lhes importâncias que elas 
deveriam possuir, porque têm patrimônio 
e recursos próprios. 

S.Excia., disse muito bem. E' uma 
verdade que folgo em proclamar, em 
repetir, já que há poucos dias fiz a mesma 
afirmação perante a Comissão de 
Finanças do Senado. 

Gostaria, se possível – e não seria 
uma interpelação – de saber se o 
Govêrno pensa em uma providência 
qualquer por evitar que as cento e 
cinqüenta e oito ou mais autarquias, com 
economia própria, dependem do Tesouro 
para receber dinheiro, mas não 
dependam dêsse mesmo Tesouro para 
prestação de contas. (Muito bem! Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a 
palavra o Sr. Ministro Osvaldo Aranha. 

O SR. MINISTRO OSWALDO 
ARANHA (não foi revisto pelo orador): 
– Sr. Presidente, na última resposta que 
V. Excia., me determinou dar ao ilustre 
Senador Ferreira da Souza, encareci  
o prazer que me proporcionavam  
essa; perguntas. Confesso, porém,  
que se vão tornando difíceis para  
mim. 

Devo dizer agora que nomeei  – 
Justamente apercebido do fato que S. Excia., 
acaba de denunciar ao Senado – uma 
Comissão em conjunto  
com funcionários do Banco do Brasil, a fim de 
apurar, em definitivo, as  
contas, as responsabilidades e os  
compromissos criados, nestes últimos tempos 
ou de há muito, entre aquêle estabelecimento 
de crédito e o Tesouro Nacional. 

As responsabilidades do Tesouro 
não podem deixar de ser concedidas 
Como notáveljurista, o nobre Senador 
levantou dúvida sôbre a legalidade  
dessa situação. E' assunto que irei 
examinar. Na verdade, entretanto. 
existe na administração, um processo  
legislativo mais amplo, mais  
extenso, que cria mais leis, dita  
mais regras, estabelece mais normas  
de ação conjugada dos poderes  
públicos do que a própria lei emanada no 
 

Congresso. E' a chamada discrição 
administrativa, que domina, através da 
burocracia, a vida de todos os Estados 
contemporâneos. E' provável que 
autorizações se compreendam nesses 
quadros sem leis, mas legalizados pelo 
tempo. Verificarei mais tarde. Nem é 
possível que assim não se tenha 
procedido ou não se deva proceder. 

Os Estados e Municípios não podem 
mais recorrer aos empréstimos externos; 
são obrigados a suprir suas necessidades 
ou deficiências orçamentárias nos 
mercados internos, através do Banco do 
Brasil ou do Tesouro Nacional, que por 
sua vez, recorre ao Banco do Brasil. 

Entre as idéias que tenho – e para as 
quais pediria a colaboração do Senado e 
particularmente do Senador Ferreira de 
Souza – que todos sabemos altamente 
versado e conhecedor dêsses assuntos – 
se inclui de criarmos, fora do Banco do 
Brasil, com algumas, taxas ou 
contribuições do país inteiro, uma Càmara 
de Compensação para os orçamentos 
estaduais e municipais de maneira a, pela 
sua fIexibilidade, como a Caixa de 
Mobilização Bancária ou a câmara 
comum de compensação entre bancos, 
suprir e equilibrar as deficiências dos 
recursos estaduais e municipais. 

Devemos ter consciência, nós, do 
Govêrno Federal, de que as 
necessidades dos Estados e Municípios 
precisam ser atendidas, por uma forma ou 
por outra, com recursos de que não 
podem prescindir para sua boa 
administração. (Muito bem! Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE: – Continua 
com a palavra o nobre Senador Ferreira 
de Sousa. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: (não 
foi revisto pelo orador): – Senhor 
Presidente, vou ausar ainda da atenção e 
da tolerância do Sr. Ministro Osvaldo 
Aranha, fazendo-lhe outra consulta a 
respeito de matéria que S. Ex.ª debateu 
com tanto brilho e com tanto encanto para 
o Senado da República. 

S. Ex.ª se referiu, em determinado 
passo da sua oração, aos gastos do 
Govêrno na aquisição de produtos que 
não suportam os preços internacionais 
aquisições essas feitas ora pelo Banco do 
Brasil, ora pelo próprio Tesouro. 

Neste passo, valho-me da amizade 
pessoal de S. Ex.ª para me relevar esta 
manifestação de vaidade. Num desses 
casos estou de certa forma pessoalmente 
compreendido – o do algodão. S. Ex.ª se 
referiu ao fato de haver o Banco do Brasil 
por ordem do Sr. Presidente da República 
adquirido o algodão paulista a um pre-
Tesouro Nacional foi forçado, atra-
internacionais. E acrescentou que o ço 
inteiramente fora dos mercados vés da 
Comissão de Financiamento da produção, 
a adquirir pelo mesmo limite o algodão do 
Nordeste. 

Sabemos que êste algodão, 
sobretudo paulista – porque o do 
Nordeste tem consumo nacional seguro – 
se transformou num elefante branco, 
de propriedade do nosso maior 
estabelecimento de crédito. Grande 
escândalo se anunciou e quase estourou 
– em fins do ano passado para êste ano. 

Nesse tempo, eu havia oferecido 
uma sugestão ao Senado no sentido de 
ser votada emenda ao projeto de  
lei cambial, permitindo a venda no  
câmbio livre, de parte das cambiais 
referentes a todo o estoque de  
algodão da safra de 1952 e da possível 
safra de 1953. 

Essa emenda foi rejeitada pela 
Câmara dos Deputados, por determina- 
 

ção do Sr. Presidente da República, por 
sua vez influenciado pelo então 
Presidente do Banco do Brasil. 

Gostaria de saber a solução dada ao 
caso: se está sendo vendido o algodão do 
govêrno em estoque; se o Banco do 
Brasil está vendendo o algodão do seu 
estoque; qual a cotação – não direi 
cotação de preço seguro, mas 
internacional; e se as cambiais resitantes 
dessa venda são levadas ao câmbio 
oficial ou ao câmbio livre. 

Valho-me do ensejo para declarar ao 
Sr. Ministro Osvaldo Aranha que ainda que 
S. Ex.ª esteja determinando a venda 
dessas cambiais no câmbio livre – e no 
tocante ao Banco do Brasil não contar essa 
permissão da lei cambial – eu lhe dou 
plena solidariedade porque corresponde 
sua deliberação à idéia por mim aqui 
sustentada. (Muito bem; muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a 
palavra o Sr. Ministro Osvaldo Aranha. 

O SR. MINISTRO OSWALDO 
ARANHA (não foi revisto pelo orador): – 
Senhor Presidente, a dúvida do nobre 
Senador Ferreira de Souza a respeito da 
compra e do financiamento do algodão e 
de muitos outros produtos que a Comissão 
de Financiamento, dependente diretamente 
do Ministro da Fazenda, vem adquirindo no 
país, é fácil de ser desfeita, por isso que a 
operação se realiza da forma mais normal, 
natural e comercial possível. 

Na realidade, o Banco do Brasil adquiriu 
êsse algodão, conforme disse S. Ex.ª por 
autorização do Sr. Presidente da República, 
mas, sem dúvida alguma, por autorização e 
corresponsabilidade de quantos o adquiriram 
direta ou indiretamente, uma vez que ninguém 
é obrigado a obedecer ou justificar ordens 
contrárias ao seu modo de ver. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Muito 
bem. 

O SR. MINISTRO OSWALDO 
ARANHA: – O algodão comprado e 
acumulado no Banco do Brasil, montava a 
mais de seis bilhões de cruzeiros. Foi 
adquirido ao tempo em que eu não 
participava do govêrno, a preços acima das 
cotações do mercado internacional, de que 
se toma por base as de Nova Iorque. 

Ao lado dessa operação e talvez em 
conseqüência dela, o meu ilustre 
antecessor, em virtude de autorização da 
Comissão de Financiamento, passou a 
adquirir o algodão do Norte, de época 
antecipada. Assim procedeu em virtude 
dessa mesma decisão. posterior em 
relação à do Banco do Brasil, mas anterior 
à aquisição que ora se está, fazendo do 
algodão de São Paulo, no valor de quatro 
bilhões e quinhentos milhões de cruzeiros. 

Ao chegar ao Ministério da Fazenda, 
defrontei dois problemas: primeiro, saber 
a quem pertencia o algodão existente no 
Banco do Brasil e quem deveria arcar 
com o prejuízo, calculado em dois bilhões 
de cruzeiros; segundo, o de continuar eu 
com as vendas. 

Como Ministro da Fazenda, não 
posso. sem autorização desta Casa 
dispender cem cruzeiros. Assim não 
posso continuar a adquirir não só as 
safras de algodão do Norte e de São 
Paulo, como a cêra de carnaúba, sisal, 
agave e tantos outros produtos, incluídos 
na lei de financiamento, destinada e 
votada unicamente para aquisição e 
sustentação dos preços e financiamento 
de produtos da lavoura. 

Sr. Presidente, diante dessa situação, 
creio ter adotado a única solucão que 
qualquer dos ilustres senadores seguiria, 
qual a de fazer vender aquela soma imensa, 
de quase 11 bilhões de cruzeiros, que  
entre o Banco do Brasil e o Tesouro, estava 
 

pesando, cada dia mais, através  
de onus de armazenagem,  
de desvalorização de estoques  
e inúmeros outros em  
bilhões de cruzeiros diários sôbre  
o povo brasileiro, que, em última 
análise, o é quem acaba por pagar  
todos os nossos êrros. (Apoiados. Muito  
bem!) 

Determinei, então, a venda  
do algodão. E neste momento, tenho  
a honra de declarar ao Senado  
que já foram vendidos, dêsses  
estoques, mais de dois bilhões de 
cruzeiros. 

Hoje, porém, antes de vir para o 
Senado, com profunda tristeza, tomei 
conhecimento de que foi para a mesa  
de operações o funcionário do Banco  
do Brasil que presidia, com  
alto descortino, nobre e exemplar  
probidade, a essas vendas, sem que até 
hoje se tivesse levantado, no  
vulto brutal delas – envolvendo  
firmas nacionais e internacionais 
 – uma só dúvida, uma só  
queixa sôbre a maneira pela  
qual o Govêrno procura sair de um  
onus herdado, independente da  
minha vontade. (Muito bem Muito  
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (fazendo soar 
os tímpanos): – Está esgotado o tempo 
da sessão, salvo pedido de  
prorrogação, a ser submetido ao voto  
do plenário. 

O SR. IVO D'AQUINO (pela 
ordem) (não foi revisto pelo orador): – 
Sr. Presidente, solicito a V. Ex.ª consulte 
o Senado sôbre se consente  
na prorrogação da hora da sessão, a fim  
de que os Senhores Senadores  
possam continuar a trocar idéias  
com o eminente Sr. Ministro da  
Fazenda. 

O SR. PRESIDENTE: – Qual o 
período de prorrogação que V. Ex.ª 
solicita ? 

O SR. IVO D'AQUINO: – Sr. 
Presidente, solicito que a prorrogação 
seja pelo prazo de uma hora, ainda que 
não se torne necessário usar todo o 
período. 

O SR. PRESIDENTE: – O Senado 
acaba de ouvir o requerimento do 
nobre Senador Ivo d'Aquino, no sentido 
de ser prorrogada a sessão por  
uma hora, para que os  
Senhores Senadores possam  
continuar a dirigir interpelações ao  
Sr. Ministro da Fazenda. 

Os Senhores que o aprovam, 
queiram conservar-se sentados. (Pausa) 

Está aprovado. 
Continua com a palavra o nobre 

Senador Ferreira de Souza. 
O SR. FERREIRA DE SOUZA 

(não foi revisto pelo orador): – Sr. 
Presidente, gostaria que a nobre 
Ministro Oswaldo Aranha me 
respondesse – e responderá com o 
mesmo brilho e segurança com que o 
fêz na primeira parte, – a uma outra 
pergunta quanto ao algodão isto, 
 para meu govêrno e não  
para censuras ou críticas, pois  
sou solidário com a solução dada  
por S. Ex.ª. 

É a seguinte: as libras  
esterlinas, resultantes da venda  
do algodão paulista estão sendo 
vendidas ao câmbio oficial ou no  
câmbio livre? 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a 
palavra o Sr. Ministro Oswaldo Aranha 
para responder ao nobre Senador 
Ferreira de Souza. 
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O SR. MINISTRO OSWALDO 
ARANHA (não foi revisto pelo orador): 
– Sr. Presidente, a maneira pela qual o 
algodão está sendo vendido é muito 
simples e normal na vida comercial. 

Ao chegar ao Ministério da Fazenda, 
recebi inúmeras sugestões de firmas 
estrangeiras de grandes bancos 
organizações internacionais, no sentido 
que já estava sendo encaminhado, de se 
lhes entregar o algodão adiantando êles 
70% das cambiais que deveriam produzir 
ao Banco do Brasil e ao Tesouro. Depois, 
feitas, as vendas nos mercados 
internacionais, liquidariam os 30% 
restantes mediante prestação de contas, foi 
o processo adotado no período de Govêrno 
do grande Presidente Franklin Roosevelt, 
para liquidação dos estoques americanos. 

Depois de examinar o problema, 
chegamos à seguinte conclusão: o melhor 
seria vender o algodão às próprias firmas 
nacionais, no mercado nacional, pelo 
preço das cotações de Nova Iorque ou 
dado que parte do nosso algodão era 
inferior ao do Paquistão – pelo preço das 
cotações do Paquistão, que estava 
invadindo e tomando nossos mercados. 

Começamos a vender. Algumas 
operações foram feitas pelas cotações do 
Nova Iorque. Chegamos, porém, a 
conclusão de que, pelo ritmo dessas 
vendas, levaríamos, no mínimo, nove 
 anos para liquidar os estoques. 
Conseqüentemente, numa reunião da 
Superintendência da Moeda e do Crédito, 
resolvemos autorizar uma Comissão, 
formada por três funcionários do Banco do 
Brasil – entre êles, o grande funcionário 
que espero ao sair daqui visitar e a quem 
devo a ordenação e organização do serviço 
– a negociar nas margens, que poderiam 
ser tomadas pelas cotações de Nova 
Iorque e dos algodões inferiores, com 
variações até de 10%. Dessa maneira, 
vendemos quase dois bilhões cruzeiros, 
isto é, a quarta parte das reservas de 
algodão dêsses estoques. 

Estou certo de que venderemos e 
liquidaremos tudo, transformando êsse 
ônus que, em dado momento, alarmou a 
opinião brasileira, em recursos, ou seja 
num acêrvo que contribuirá para corrigir 
deficits e preencher lacunas econômicas 
do nosso desenvolvimento, promovendo 
inversões necessárias ao nosso país. 

Direi ainda ao ilustre Senador que o 
algodão está sendo vendido pelo câmbio 
oficia le que o Ministro da Fazenda não 
concorreu e não concorrerá para violar a 
lei. Nem acredita que seja necessário 
para a venda dos estoques. 

Mas, perguntar-me-á Sr Ex.ª: Qual o 
segredo? Qual a razão? Qual o 
fundamento? Qual a esperança que tem o 
Ministro da Fazenda de recuperar os 
prejuízos inevitáveis de tiro de um 
algodão que custo udez e está sendo 
vendido a sete? 

Esclarecerei a S. Ex.ª que, em matéria 
financeira, o mal advém da falta de técnica 
no manejo dos dados, do hábito e do 
conjugação dos elementos e no uso de 
homens capazes e experimentados, que, 
de fato devem ocupar e exercer suas 
funções gosando da confiança do país. 
(Muito bem! Muito bem!). 

Os prejuízos que temos com o 
algodão são apurados na hora da venda. 
E as firmas brasileiras vendem o algodão 
e nos entregam, pelo câmbio oficial, o 
produto da operação. 

Mas, que é o câmbio? É formado de 
quê? Qual o mistério que muitos querem 
atribuir-me ou ao atual Presidente do 
Banco do Brasil? Que existe e mmatéria 
de câmbio? 

É muito simples. O câmbio oficial 
absorve 80% das operações comerciais. 

brasileira. E destas, incluídas as de 
algodão, 20% representam prejuízo. Mas, 
ganhamos em 80% e, quando misturamos 
as operações, o Brasil não pode sair 
perdendo se os seus homens souberem 
orientá-las. (Muito bem! Muito bem! 
Palmas). 

O SR. PRESIDENTE: – Continua 
com a palavra o nobre Senador Ferreira 
de Souza. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA (pela 
ordem) (não foi revisto pelo orador): – 
Sr. Presidente, não tenho mais qualquer 
interpelação a fazer. 

Agradeço ao Ministro Oswaldo 
Aranha a maneira lhana, segura, de alto 
parlamentar, com que atendeu às minhas 
perguntas. Não desejo paire no espírito 
de S. Ex.ª a menor dúvida ao intuito com 
que as fiz. 

O SR. MINISTRO OSWALDO 
ARANHA: – Absolutamente. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – 
Confesso que, em muitos casos, 
conhecia a orientação de S. Ex.ª e 
sabia por que e como estava agindo. 
Mas, em se tratando de  
homens públicos da categoria de  
S. Ex.ª de sua inteligência,  
elevação, respeito e serviços  
prestados á Pátria, há mister, que,  
de quando lhes propiciemos, através 
de debate público, ocasião de 
explicarem e justificarem seus atos por 
que o país bem os conheça e possa 
louvá-los, criticá-los ou mesmo castigá-
los. 

Pode S. Ex.ª estar certo de que, 
quanto a mim, me considero  
hoje como participe de uma  
festa. Vivemos, no Senado Federal, um 
dia de grande significação  
democrática. 

O SR. ALENCASTRO 
GUIMARÃES: – Muito bem. 

O SR. FERREIRA DE SONZA: – E 
êsse dia nô-lo poderia proporcionar um 
homem de espírito democrático, um 
homem da lei, cumpridor dos seus 
deveres, respeitador dos direitos de 
outrem e tolerante em face das idéias 
alheias. 

O SR. ALENCASTRO 
GUIMARÃES: – Muito bem. 

SR. MINISTRO OSWALDO 
ARANHA: – Muito obrigado a VV. Exias. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Sr. 
Presidente, o Sr. Ministro Oswaldo 
Aranha está de parabéns e nós, do 
Senado, também o estamos. (Muito bem; 
muito bem). 

 
O Sr. Café Filho, deixa a cadeira da 

presidência, que é ocupada pelo Sr. 
Alfredo Neves. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Tem a 

palavra o nobre Senador Kerginaldo 
Cavalcanti, inscrito em seguida. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI (não foi revisto pelo 
orador): – Sr. Presidente,  
não desejo memorar a tarde em  
que nesta Casa esteve o Ministro 
Horácio Lafer. Trazia S Ex.ª, com a  
autoridade de Ministro da Fazenda, a 
palavra do Govêrno – era alviçareira 
para a Nação – no sentido de 
proclamar que contávamos com  
uma vantagem orçamentária de  
mais de seis bilhões de  
cruzeiros. 

Passam-se as páginas do livro de 
nossa vida: mais um ano... mais  
outro ano... e agora, que se vê de tudo 
isto? O quadro sombrio, trágico  
mesmo que nos acaba de pintar o nobre 
Ministro da fazenda, Sr. Oswaldo 
Aranha. 

E' certo que S. Ex.ª colocou nessa 
paisagem sombria, clareiras iluminadas, 
pinceladas azuleas; mas, na verdade, o 
resumo de tudo isto é que, se não 
houver um esfôrço extraordinário, 
estaremos, realmente, à beira de um 
abismo. 

Nas discussões e debates, confesso, 
o meu espírito estremeceu porque, até 
mesmo pela palavra autorizada do meu 
eminente colega, Senador AIencastro 
Guimarães. Ouvi a afirmativa de serem 
possiveis, no Tesouro Nacional, arranjos 
de contabilidade, de modo a se 
apresentar ao país, não, a realidade dos 
fatos, mas uma inverdade merecedora 
das punições do próprio Código Penal. 

Não quero, porém, Sr. Presidente, 
descer a êsse terreno, e vou, como 
alguns de meus ilustres colegas, abusar 
da benevolência do Sr. Ministro da 
Fazenda. 

Devo dizer que apesar de V. Ex.ª 
asseverar que nos ateríamos, pelo 
Regimento, aos têrmos estritos desta 
convocação, o nobre Sr. Ministro da 
Fazenda se sujeitou, em sua grande ; 
bondade, a uma verdadeira sabatina, 
focalizados que foram aspectos vários e 
múltiplos que não eram, em absoluto, 
objeto da convocação. 

Redigi, Sr. Presidente, quatro 
perguntas modestíssimas, mas vou 
reduzi-las a duas, porque o honrado Sr. 
Ministro da Fazenda com aquele 
sentimento generoso que caracteriza sua 
pessoa, largueza de coração e 
abundância de personalidade, declarou 
que daqui sairá para colocar-se à 
cabeceira de um seu honrado e preclaro 
auxiliar que se encontra na mesa de 
operações. Seria, portanto, desprimor, 
deselegância se não contribuísse para 
que S. Ex.ª tivesse seus momentos 
abreviados, não obstante o grande prazer 
que nos dá e a honra com que nos 
distingue. 

Desejaria que, através de V. Ex.ª, Sr. 
Presidente, o eminente Sr. Ministro da 
Fazenda respondesse a duas pequenas 
perguntas. Sacrifico, portanto, duas 
outras. 

Disse S. Ex.ª – ao que percebi e 
possa não estar sendo fiel, mas S. Ex.ª 
me corrigirá – que, pelo balanço 
financeiro, o nosso défict ultrapassa 
um bilhão de dotares. Indago eu: ser-
nos-á possível enfrentar ou vencer 
essa conjuntura com a política de 
importação adotada pela CEXIM? Se 
nessa política insistirmos não 
poderemos sofrer os efeitos de contra-
partida das nações que nos compram? 
(Muito bem! Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a 
palavra o Sr. Ministro da Fazenda para 
responder à interpelação do nobre 
Senador Kerginaldo Cavadcânti. 

O SR. MINISTRO OSWALDO 
ARANHA (não foi revisto pelo orador): 
Sr. Presidente, é para mim prazer  
muito especial responder ao Senador 
Kerginaldo Cavalcanti, cuja palavra, nesta 
Casa, ilegível lá fora, sempre se batendo 
pelos elevados e permanentes interêsses 
do nosso país. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – Obrigado a V. Ex.ª. 

O SR MINISTRO OSWALDO 
ARANHA: – A pergunta cabe bem dentro 
dos nobres propósitos que orientam sua 
ação como Senador. É, na realidade, êste 
o drama da economia brasileira. Foi 
mesmo nêsse aspecto que coloquei a 
maior insistência de tôdas as minhas 
argumentações. 

...Nosso país é tão maravilhoso 
Parágrafo ilegível nosso  
destino, que o Brasil promulgou 
 

uma lei para reduzir, ordenar e disciplinar 
as importações, justamente por que o 
poder público verificara não dispor de 
recursos suficientes para alimentar a 
liberdade das compras no exterior. Em 
nosso país essa lei operou, não um efeito 
contrário, mas oposto ao seu próprio 
objetivo. 

Em dois anos, de 1950 a 1952, 
Brasil, sob o regime de uma lei de 
restrições, considerada necessária, 
importou mais do que em quinze anos e a 
balança comercial acusou o défict de 25 
milhões de dólares, que cra enfrentamos. 

Sabemos todos que o devedor, 
mesmo nas relações pessoais e 
particulares, quando negocia com os 
credores recebe menos ao vender e paga 
mais ao comprar. 

Quando cheguei no Ministério da 
Fazenda, o Brasil devia a todos os países 
da Terra e em todas as moedas, menos à 
Argentina e ao Paraguai, uma soma que, 
segundo os dados que referi – colhidos 
no Banco do Brasil – excede do um bilhão 
de dólares, ou sejam, ao câmbio oficial 
vinte bilhões de cruzeiros, ou, ao câmbio 
livre, 30 bilhões de cruzeiros. 

Pois bem, o Brasil estava perdendo 
sòmente no comércio com os Estados 
Unidos – de acôrdo com a intermação do 
próprio técnico norte-americano no 
representante do Eximbank, que aqui 
esteve, nada menos de um bilião de 
dólares por dia, por isso que pagava mais 
ao comprar e recebia menos ao vender. 

O fenômeno a que estamos 
assistindo, da elevação dos preços dos 
produtos de importação, não é outra coisa 
senão a repercussão de uma lei natural: 
quando precisamos mais de dólares do 
que os norte-americanos de café, êste 
baixa em relação ao dólar. 

Era, portanto, imperativo e urgente 
que ordenássemos as nossas dívidas 
comerciais no exterior, começando 
naturalmente, pelos Estados Unidos da 
América do Norte, aos quais devíamos 
quase meio bilhão de dólares. O acêrto 
dessas contas, a transferência dos 
pagamentos para prazos maiores e, em 
condições favoráveis, recebendo os 
exportadores americanos as quantias 
devidas pelo nosso impotadores, 
desafogou o mercado. Vemos, agora, os 
exportadores nacionais, que não podiam, 
até há pouco, comprar se não com prévio 
crédito aberto e pagamento antecipado, 
quaisquer mercadorias aos americanos e 
ingleses, receberem de tôda parte, ilegível 
de créditos a prazos de seis meses a um 
ano – o que e testemunha da confiança do 
exterior no nosso futuro – além de 
financiamentos de dois, três e até cinco 
anos de gratificações indispensáveis às 
ilegível ao desenvolvimento das  
fábricas, das indústrias e dos próprios 
empreendimentos governamentais. 

O País começa a sentir os benefícios 
da ordenação do nosso comércio exterior. 
Estamos ultimando negociações com a 
IngIaterra, que nos pediu ilegível o 
pagamento imediato de 20 milhões de 
libras. Presenteiam os ingleses que 
liquidássemos em 3 anos nossa dívida de 
65 milhões de libras pagando juros de 6% 
ao ano, sem se comprometerem a 
adquirir mercadorias nossas. As 
combinações foram feitas dentro da 
tracional amizade e sabedoria dos 
britânicos e da tendência de sempre se 
ajustarem ao razoável e justo tratamento 
conosco. Acordaram finalmente em 
receber como primeiro pagamento dez 
milhões de libras esterlinas de que já 
dispomos, e sete milhões de libras por 
ano. A dívida será paga portanto, em sete 
anos e os juros de restante do  
parágrafo ilegível nunca menos de da- 
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renta e cinco a cinqüenta milhões de 
libras de produtos brasileiros. 

Os mesmos entendimentos estão 
sendo feitos com a Alemanha e serão 
entabolados com outros países, porque, 
infelizmente, nós que temos, financiados 
pelo Tesouro setenta milhões de 
cruzeiros de juta compradas pelo 
Ministério da Fazenda, devemos, até, ao 
Paquistão novecentos mil dólares de juta, 
que importamos sem nenhuma razão de 
ser. 

O SR. ALENCASTRO 
GUIMARÃES: – Muito bem. 

O SR. MINISTRO OSWALDO 
ARANHA: – espero que os 
entendimentos com a Inglaterra e a 
Alemanha se concluam e, dentro em 
pouco, transferidos aqueles fundos do 
campo da dívida comercial, vencida e 
vexatória, para o da ordenação financeira 
a Iargos prazos e juros razoáveis, possa o 
Brasil passar a vender pelo justo preço e 
a pagar aquilo que deve pagar. (Muito 
bem. Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Continua 
com a palavra o nobre Senador 
Kerginaldo Cavalcanti. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI 
(não foi revisto pelo orador): – Senhor 
Presidente, o Senado está ouvindo a 
exposição marcante que ora nos oferece 
o ilustre e eminente Senhor Ministro da 
Fazenda. 

A minha pergunta – V. Ex.ª teve 
oportunidade de verificar – adapta-se não 
só ao Regimento Interno como aos 
objetivos da convocação. 

Ainda desta vez, quero ser objetivo, 
declarando – se a cortezia assim o 
permite – que o honrado Sr. Ministro da 
Fazenda tem inteira liberdade para 
responder o mais brevemente possível à 
minha indagação. Digo-o porque, de 
qualquer forma, S. Ex.ª já fêz a 
explanação brilhante em derredor da 
matéria por ocasião da resposta ao nobre 
Senador Domingos Velasco. Entretanto, a 
pergunta que vou formular dará a S. Ex.ª 
ensejo te dizer ao Senado algo que 
servirá de estímulo a todos nós, 
fortalecendo a confiança que depositamos 
em sua obra administrativa, a qual estou 
certo, será fecunda para o Brasil. 

Desejaria que o Sr. Ministro Oswaldo 
Aranha esclarecesse o seguinte: com a 
chamada Lei do Câmbio Livre, qual a 
melhora verificada na exportação dos 
chamadas "produtos gravosos" e na 
entrada de capitais estrangeiros no País? 
(Muito bem.) 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a 
palavra o Sr. Ministro da Fazenda. 

O SR MINISTRO OSWALDO 
ARANHA (não foi revisto pelo orador): 
– Senhor Presidente, a questão proposta 
pelo ilustre Senador Kerginaldo 
Cavalcanti a mim mesmo me proponho a 
todo instante, quando considero a 
repercussão da chamada "Lei do Câmbio 
Livre" na economia nacional. 

Todos sabem que, há tempo, adverti 
o País do êrro que seria a adoção dessa 
lei, mas uma vez lei, a nós só nos; 
cumpre respeitá-la e tirar dela proveitos – 
se possível. E' o que tenho procurado 
fazer. 

A lei do Câmbio Livre nenhum capital 
trouxe para o Brasil. Ao contrário, feita 
com o objetivo de restringir as 
importações, acarretou justamente a 
saída apressada dêsses capitais 
repressados, de tal maneira, que quando 
cheguei ao Ministério da Fazenda, o 
dólar estava cotado a Cr$ 53,00. 

Agora, devo confessar ao Senado – 
porque não me cabe o direito de opôr 
quaisquer restrições aos que têm tan- 
 

tas responsabilidades perante o país – 
que, em parte, sou responsável pela 
altado dólar no mercado nacional. Não 
estaria em paz com a minha própria 
consciência se deixasse êsses capitais 
voltarem aos países de origem, ao preço 
de Cr$ 30,00 o dólar, Penso que é um 
impôsto justo, que tenho o dever de 
cobrar, mantendo o dólar, como estou 
fazendo, a Cr$ 39,00. Baixará 
imediatamente a cotação quando eu 
sentir que essas reservas, êsses 
recursos, êsses capitais, êsses lucros 
represados cessarem de procurar saída 
do país. O dólar irá, natural e 
fataIquando estabelecemos a Lei do 
Câmbio Livre, que, entre outros males, 
mente, a casa inferior à vigorante trouxe 
justamente êste: modificar, alterar e criar 
inúmeras taxas para o cruzeiro, por isso 
que as diferenciações nas proporções do 
câmbio livre representam taxas diferentes 
na vida econômica e financeira do país. 

A Lei do Câmbio Livre acarretou a 
saída de capitais: mas, se continuarmos a 
trabalhar como estamos fazendo, se não 
cometermos êrros grosseiros, motivados, 
infelizmente, pela perplexidade que por 
vezes se apossa da direção do País, 
sobretudo em épocas como esta, estou 
convencido de que, prestigiado e 
transformado o cruzeiro em instrumento 
da política nacional, virão êsses capitais 
atraídos pela estabilidade monetária, e, 
dentro em pouco, o problema se terá 
invertido: os capitais estarão no Brasil à 
procura, justamente, de taxas baixas, 
para depois saírem a taxas melhores. 

Devo, mesmo, anunciar ao Senado. 
querendo evitar as emissões, dentro da 
autorização da lei de meios, que me 
permite procurar vinte por cento em 
operações de crédito, como antecipação 
das receitas, que emiti hoje, pela primeira 
vez em contrato com o Banco do Brasil, 
letras cambiais do Tesouro, contra o 
nosso principal estabelecimento de 
crédito, por êle endossadas e que foram 
as primeiras tornadas por capitais em 
dólares convertidos em cruzeiros, para se 
aplicarem nestes títulos. 

Perguntarão os Senhores Senadores 
que explicacão existe para isto? – E' 
muito simples. Foi feita a aplicação com o 
dólar a Cr$ 32,00; quando êstes títulos se 
vencerem, daqui a quatro meses. a taxa 
cambial estará elevada, Isto prova que a 
confiança na orientação econômico-
financeira do govêrno é a base da 
mutação da política de inversões dos 
capitais de um país em outro. (Muito bem! 
Muito bem!) 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI 
(pela ordem) – (não foi revisto pelo 
orador): – Sr. Presidente, permita-me V. 
Ex.ª que agradeça ao Sr. Ministro 
Oswaldo Aranha a gentileza de ter 
atendido ás impertinências de minha 
interpelação. Alegra-me, sobretudo, 
verificar que S. Ex.ª é o mesmo espírito 
jovem, de gaúcho ardoroso que tive o 
prazer e a honra de conhecer em 1934. 

O SR. MINISTRO OSWALDO 
ARANHA: – Muito obrigado a V. Ex.ª. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – Tenho concluído, Sr. 
Presidente – (Muito bem.) 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a 
palavra o nobre Senador Victorino Freire, 
inscrito em seguida. 

O SR. VICTORINO FREIRE (não foi 
revisto pelo orador): – Sr. Presidente, o 
Ministro Oswaldo Aranha – eu disse há 
pouco a S. Ex.ª – sofreu verdadeiro 
bombardeio no Senado. Não seria eu 
quem iria fatigar mais S. Ex.ª. 

Se eu não fôsse ligado ao Ministro 
Oswaldo Aranha por laços, que 
 

jamais serão desprendidos, de gratidão, 
solidariedade pessoal e amizade, mas ao 
contrário fôsse um adversário de S. Ex.ª, 
ainda assim estaria nesta tribuna para 
aplaudir com tôdas as fôrças do meu 
patriotismo e do meu coração o brilhante 
discurso que o grande Ministro e 
eminente brasileiro fêz perante o Senado 
e a Nação. 

É a primeira vez neste Govêrno que 
vejo um de seus homens falar a verdade 
e com realismo, pintando a situação como 
ela se apresenta. 

Sr. Presidente, em resposta ao apêlo 
de S.J Ex.ª para que todos ajudem a 
Nação a vencer a crise que atravessa, 
ofereço minha completa solidariedade 
pessoal. 

Desejo, no entanto, fazer ao Ministro 
Oswaldo Aranha apenas uma pergunta: a 
tendência da orientação do Govêrno, no 
sentido de cobrir o déficit orçamentário, é 
de aumentar os impostos ou emitir papel 
moeda? (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a 
palavra o Sr. Ministro Oswaldo Aranha. 

O SR. MINISTRO OSWALDO 
ARANHA (não foi revisto pelo orador): 
– Sr. Presidente, já disse, e não me 
cansarei em repetir, da alegria e prazer 
que está sendo para mim êste debate; e, 
agora, de ser interpelado por um querido 
amigo de longos tempos e até de 
recordações poucos confessáveis (riso), 
porque cimentadas em horas que talvez 
a, alta investidura de uma senatória não 
permitam referir, pois poderiam 
comprometer a austeridade e a 
autoridade dessa representação (Riso). 

A verdade é que o Govêrno terá de 
enfrentar o déficit. E o enfrentará 
lançando mão das operações de crédito, 
da venda de títulos no mercado 
 interno, que espera criar, organizar,  
defender; apelando para as  
reservas das companhias, dos  
bancos, das instituições, que as podem 
aplicar sem prejuízo, ajudando os 
govêrnos a resolver os seus  
problemas financeiros. 

A emissão, Sr. Presidente, será o 
último recurso de que, sòmente forçado, 
lançarei mão. 

Dentro dos meus propósitos de dizer 
tudo ao Senado; devo confessar com 
profunda tristeza, que, não tendo emitido 
no mês de julho, fui obrigado a 
subscrever a emissão de quinhentos 
milhões de cruzeiros no mês de agôsto. 
Ainda não foi utilizada, mas fatalmente o 
será, porque, ao fim do mês, o Banco do 
Brasil, considerado nêste país como sócio 
obrigatório, de todos os negócios e de 
tôdas as emprêsas, sofre tais retiradas 
que, se vê forçado ao Redesconto 
portanto a procurar na emissão de papel 
moeda os recursos para atender aos seus 
saques. 

Mas espero, tenho fé em que 
recuperarei o dinheiro que fui obrigado a 
emitir: e que, de futuro, te minarei com 
as emissões neste pais, se merecer, 
como até agora tenho merecido espero 
continuar a merecer, o apelo do 
Presidente da República e o concurso 
dos melhores homens que me foi dado 
escolher – e dos que já escolhi  
muitos nem sequer conhecia 
pessoalmente – para colocar nas 
posições responsáveis pelas finanças 
públicas. Tenho confiança em que a 
inflação, que hoje ameaça os nossos 
destinos, terá um fim, e então o  
Brasil entrará numa era de progresso 
que escapa à previsão das mais  
otimista das imaginações e da te  
mais radicada no futuro do país. (Muito 
bem, muito bem! Palmas). 

O SR. VICTORINO FREIRE (pela ordem) 
(não foi revisto pelo orador): – Sr. 
presidente, estou satisfeito com a 
explicação do Sr. Ministro Osvaldo 
Aranha. S. Ex.ª me relevará esclareça ao 
Senado episódio que cimentou a as 
nossas relações o qual estou certo não 
fere a austeridade desta Casa. 

Quando eu estava cercado,  
no Maranhão, por todos os lados premido, 
pela máquina federal, com os Institutos de 
Aposentadoria demitindo amigos e, pelo 
mecanismo da corrupção, 0financiando 
adversários; e na iminência de ser cassado 
o mandato do Governador do Tribunal 
Superior Eleitoral – eu não tinha dinheiro, 
nem tenho, para pagar grandes advogados 
– o Sr. Osvaldo Aranha, a com a nobreza 
que o caracteriza, quando viu o velho 
amigo só e abandonado, apareceu. Foi o 
primeiro a chegar e a abrir o debate no 
Tribunal Superior Eleitoral, rechassando a 
tese cerebrina de um defunto concorrer 
com um vivo na eelição suplementar. Essa 
era a tese. 

Os meus adversários, em vez de 
investirem contra mim, o fizeram contra o 
Sr. Osvaldo Aranha, declarando que teria 
recebido Cr$ 300.900,00 para me 
defender, S. Ex.ª, então, tirou o fardão de 
diplomata, vestiu a bombacha, calçou as 
botas de gaúcho e esporeou os 
adversários, declarando que não recebera 
nada, porquanto eu nada possuia para  
dar, mas se recebesse, daria aos 
oposicionistas do Maranhão, para curar-
lhes a saúde moral e mental. 

E', ainda, por um sinal de gratidão 
que revelo ao Senado êste episódio. 
(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a 
palavra o nobre Senador Attilio Vivacqua, 
inscrito em seguida. 

O SR. ATTíILIO VIVACQUA: – Sr. 
Presidente, eu não poderia deixar de 
associar-me às homenagens com que o 
Senado da República, no mais alto 
testemunho de sua admiração, aprêço e 
confiança no patriotismo do Sr. Ministro 
Oswaldo Aranha, consagra um dos 
grandes valores da nacionalidade. (Muito 
bem). 

S. E.x.ª bem sabe que, neste 
encontro, estamos relembrando aquelas 
quadras distantes da juventude, quando 
cingia a sua fronte a auréola do talento 
prenunciadora do seu brilhante futuro. 

Na sua apreciação tão objetiva e, 
também, nas respostas às interpelações, 
ao lado de um quadro real da situação 
focalizada com tanta franqueza, ouvimos 
a sua palavra cheia de fé, precisamente 
no momento em que não faltam 
Cassandras, em que muitos homens 
públicos só vêm no Brasil um país 
arruinado. 

Bem, disse S. Ex.ª que o temor do 
futuro é o pior dos medos. 

Sr. Presidente, desejo formular à S. 
E.x.ª uma pergunta suscinta. 

S. Ex.ª, tratando da compressão de 
despesas, declara que, no programa do 
Govêrno, será baixado o ritmo de obras 
públicas, exceto as de absoluta prioridade 
e que contem com financiamento 
adequado. 

Ora, sabemos que o Estado moderno 
é o grande realizador de empreendimentos, 
os quais estão fazendo sentir a presença 
da União em todos os municípios do Brasil. 
Elas representam um fomento de 
atividades, um centro de empregos, em fim 
um fator de desenvolvimento local e 
nacional; e a cessação dessas obras 
causaria enormes prejuízos, ao lado de 
desânimos econômicos. 

Consulto, então, a S Ex.ª, o Sr. 
Ministro, se as obras previstas no Or- 
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pamento vigente sofrerão redução 
dentro do critério que S. Ex.ª acaba de 
enunciar, (Muito bem! Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a 
palavra o Sr Ministro Oswaldo Aranha. 

O SR. MINISTRO OSWALDO 
ARANHA (não foi revisto pelo 
orador): – Sr. Presidente, tôdas as 
interpelações que recebi no Senado 
me foram gratas, pois partiram de 
amigos, admiradores e 
companheiros. 

Confesso, entretanto, que a 
que acaba de me ser feita, é 
daquelas que mais intimamente 
dizem à minha sensibilidade. 
Transporta-me à era mais feliz de 
minha vida, aquela em que aprendi 
a servir ao meu país, na velha e 
saudosa Faculdade de Direito da 
Praça da República, em que o 
Senador Attilio Vivacqua já figurava 
entre os líderes de nossa geração, 
bem como o Senador Ivo D'Aquino. 

Depois, já formados, fomos todos 
distribuídos pelas atividades do país; e 
nesta hora nos reunimos aqui, outra 
vez, numa faculdade maior, que não 
só ensina, mas decide, legisla e regula 
os destinos do país – êles como 
Senadores e eu, para responder às 
suas interpelações. 

A pergunta que me dirigiu o 
Senador Attilio Vivacqua é, 
realmente, surpreendente. 
Confesso que, naquele tempo 
saudoso, jamais imaginei que S. 
Ex.ª viria a ser um espírito objetivo 
e prático; julguei que seria um dos 
grandes sonhadores que têm 
povoado a nossa terra. Vejo, 
entretanto, que, no meio dêste 
largo debate, sua preocupação se 
dirige, justamente, para a aplicação 
de verbas e inversões, no querido e 
sempre distante Estado do Espírito 
Santo, também muito ligado à 
minha vida. 

Devo declarar ao meu querido 
amigo, Senador Attilio Vivacqua, que 
as verbas orçamentárias serão 
cumpridas; tôdas as dotações para 
inversões em obras serão 
respeitadas. As grandes economias 
do nosso Orçamento devem ser 
feitas em pessoal; nas setenta e duas 
comissões que temos por aí, 
gastando, consumindo nenhuma 
delas menos de vinte milhões de 
cruzeiros, algumas até centenas de 
milhões... 

O SR. ALENCASTRO 
GUIMARÃES: – Muito bem. 

O SR. MINISTRO OSWALDO 
ARANHA: – sem qualquer ação 
efetiva, eficiente, sem sentido prático, 
dentro da obra administrativa exigida e 
reclamada em todos os recantos do 
país. 

As verbas de material serão 
respeitadas. Serei um guardião da 
entrega e aplicação delas. O que é de 
lamentar, é que nesta altura, aos seis 
meses de execução orçamentária, a 
verba não haja sido entregue e possa 
o Senado da República ter dúvidas a 
respeito. 

O orçamento deve ser distribuído 
e as verbas imediatamente 
encaminhadas e pagas no comêço do 
ano, para tornarem-se atuais e 
produzirem os efeitos desejados. As 
verbas tardiamente entregues, ou não 
atendem às obras por elas visadas ok 
por falta de objetivo, são desviadas em 
aplicações inúteis. (Muito bem! Muito 
bem!). 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a 
palavra o nobre Senador Walter 
Franco, inscrito em seguida. 
 

O SR. WALTER FRANCO (não 
foi revisto pelo orador): – Sr. 
Presidente, tenho uma interpretação a 
fazer, pedindo antes desculpas ao Sr. 
Ministro Oswaldo Aranha, não só pelo 
adiantado da hora, como pela 
discordância ou restrições que oponho 
ao brilhante discurso que S. Ex.ª, com 
senso prático e equilibrado, 
pronunciou, esclarecendo os pontos 
sôbre os quais o Senado tinha dúvida. 

Já conhecia S. Ex.ª pessoalmente. 
Continuo tendo S. Ex.ª no mesmo 
conceito de sempre: homem que 
assume a responsabilidade de seus 
atos, como por mais de uma vez 
afirmei a amigos comuns. 

Nas diretrizes que S. Ex.ª traçou 
no seu trabalho, está declarado: 

"4 – Conter prudentemente a 
velocidade do processo de 
industrialização, segundo um critério 
estrito de hierarquia e tendo em conta 
o alívio ou a sobrecarga no balanço de 
pagamentos". 

Natural do Estado de Sergipe, 
pertenço à zona que procura 
industrializar-se, aproveitando a 
energia elétrica da Cachoeira de Paulo 
Afonso, para, através, dela, estender 
benefícios a muitas regiões de 
Sergipe, de Alagoas, de Pernambuco e 
da Bahia. Êste o motivo por que fiz 
restrições mentais ao parágrafo que 
acabei de citar, por entender que 
poderão surgir entraves ao 
desenvolvimento daquela zona. Êsse 
meu receio vem do fato de, tão logo S. 
Ex.ª ou a Superintendência da Moeda 
e do Crédito ter dado permissão à 
Carteira de Exportação e Importação 
do Banco do Brasil licenciamento de 
equipamentos industriais pelo prazo de 
seis meses, aproveitando o câmbio 
oficial, haver aconselhado a co-
estaduanos, bem como a amigos de 
outros Estados, a adquirirem máquinas 
que possibilitassem a industrialização 
da referida zonal. 

Pensando possa haver qualquer 
restrição é que fiz minha ressalva ao 
brilhante discurso do Sr. Ministro da 
Fazenda, ressalva essa que diz 
respeito tão sòmente ao § 4º das suas 
Diretrizes. Desejaria saber se as 
licenças de importação serão 
realmente concedidas para aquela 
região, vivamente interessada em 
ajudar o Brasil no seu crescimento 
industrial. (Muito bem! Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a 
palavra o Sr. Ministro Oswaldo Aranha. 

O SR. MINISTRO OSWALDO 
ARANHA (não foi revisto pelo 
orador): – Sr. Presidente, é para mim 
grande satisfação conhecer as dúvidas 
e reservas à enunciação do meu 
pensamento, a fim de esclarecê-lo. As 
ponderações que acaba de fazer o 
ilustre Senador por Sergipe, Senhor 
Walter Franco, são da natureza 
daquelas que devem ser feitas a nós 
mesmos, antes de as enunciarmos 
como o fiz, entre as normas e as linhas 
a seguir. 

Se S. Ex.ª – dada a dificuldade de 
uma enunciação exata com palavras e 
termos que devem refletir quase apenas 
números, quando se trata de problemas 
econômico-financeiro – desse maior 
atenção ao significado das palavras por 
mim formuladas, teria respondidas suas 
dúvidas no sentido favorável, não só aos 
seus propósitos, como aos dos que, em 
Sergipe, querem melhorar as indústrias. 
Quando eu digo: "Conter prudentemente 
a velocidade do processo de 
industrialização, segundo um critério 
estrito de hierarquia e tendo em  
conta o alívio ou a sobrecarga no balan- 
 

ço de pagamentos", mesmo sem saber e 
sem conhecer os investimentos 
aconselhados pelo ilustre Senador, não 
tenho dúvida de que êles se incluem dentro 
do programa que procurei traçar. O que 
pretendi com a enunciação da regra, foi 
evitar certas inversões através de 
prioridades de importação para fabricação 
de produtos que já estão sendo feitos em 
quantidade e em qualidade suficientes para 
as exigências do país. 

Um dos problemas que têm dado lugar 
a grande debate nas escolas econômicas e 
financeiras, é justamente saber quem 
emprega o dinheiro – o Poder Público ou os 
particulares. O debate ainda não chegou a 
têrmo, mas é fora de dúvida que os 
particulares levados, como é natural pela 
idéia imediata do lucro peculiar ao regime 
capitalista, não levam em consideração, 
quando fazer investimentos, as razões de 
ordem geral, econômica, política e social 
que o Poder Público tem no aplicar e no 
realizar suas inversões. 

Estou certo de que, em Sergipe, não 
há indústria nova que não mereça, não só o 
apôio, como o encorajamento do atual 
Ministro da Fazenda do Brasil. Entre as 
minhas convicções mais radicais, Sr. 
Presidente e ilustre Senador Walter Franco, 
está a de que o nosso país não pode ser, 
como dizia Lincoln, uma nação metade livre 
e metade escrava. Nosso país não pode 
continuar parte rico e parte pobre. Temos 
que nos voltar para o Norte. O futuro do 
Brasil está no desenvolvimento, no 
progresso, nas inversões e na inteligência 
com que se deve auxiliar o 
engrandecimento do norte. Dois terços do 
Brasil estão situados no trópico. E êste, 
segundo todos quantos estudaram o 
problema, é inimigo do homem e da própria 
civilização. Nosso país realizou, a meu ver, – 
e esta é uma das razões que me fazem 
acreditar profundamente nêle – com, sem e 
até contra nossa vontade – a maior obra 
encetada por qualquer outro povo na região 
tropical. Se olharmos o globo e 
examínarmos a posição do Rio de Janeiro, 
notaremos que está montado no Trópico do 
Capricórnio. Não encontraremos outra 
cidade em população, resplendor, beleza e 
cultura como a nossa capital. Se olharmos 
para o norte, veremos que os brasileiros 
estão realizando talvez a obra mais 
importante e de maior significação 
sociológica do instante, que é a da 
transformação e incorporação dos Trópicos 
a todos os níveis superiores da civilização 
ocidental. 

O SR. ALVARO ADOLPHO: – 
Muito bem. 

O SR. MINISTRO OSVALDO 
ARANHA: – No dia em que tivermos 
realizado a obra de que são prenúncio 
cidades como Salvador, Recife, Fortaleza, 
Belém do Pará, Manáus, em que levarmos 
o progresso ao norte através de técnicos e 
fizermos com que nos seus aspectos 
econômicos e industriais, concorram para 
equiparar o "habitat" do homem, 
econômicamente, ao do resto do país, 
estaremos entrando na era que anunciei em 
meu discurso e não poderemos ter dúvida 
de que somos nação civilizada 
perfeitamente assemelhável às demais. 

Certo homem que passou por este 
País há muitíssimos anos, percorreu o 
interior, e veio mais tarde a ser o presidente 
de uma das maiores Nações, Theodore 
Roosevelt, autor do belíssimo livro "The 
Wonders of Brasil" ao despedir-se dessa 
grande figura que é o General Rondon, fêz, 
como ocorre com os grandes homens esta 
declaração verdadeiramente profética. Meu 
país será, querendo, ou não, o líder do 
mundo no Século XX, ao fim do qual o Brasil 
ocupará lugar a seu lado se continuar a 
demonstrar, como no momento, sua 
capacidade de civilizar os trópicos. 

Esta capacidade, nós brasileiros a 
temos e se, na missão de que estou 
investido, alguma coisa puder fazer 
pelo meu País, será levar para o norte, 
com os aplausos aos seus 
empreendimentos, todos os homens 
do sul, e do centro, estendendo o mais 
possível essa civilização até o 
Amazonas. Este progresso dará ao 
Brasil a verdadeira unidade e a 
verdadeira grandeza. (Muito bem; 
muito bem. Palmas prolongadas). 

O SR. WALTER FRANCO (pela 
ordem) (não foi revisto pelo orador): 
– Sr. Presidente, dou-me por satisfeito 
com a resposta e cônscio de que o Sr. 
Ministro da Fazenda ajudará tanto 
quanto possível a zona nordeste do 
Brasil que, espero, terá a felicidade de, 
dentro de poucos anos, possuir serviço 
de energia elétrica à altura de outros 
países. 

Agradeço a brilhante resposta que 
S. Ex.ª nos proporcionou. (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – A Mesa 
agradece a maneira por que o 
eminente Ministro da Fazenda, acedeu 
à convocação do Senado. 

Não precisa desenvolver elogios a 
S. Ex.ª. O Sr. Ministro Osvaldo Aranha 
em tôdas as intervenções dos 
Senhores Senadores ouviu a estima, o 
respeito, a admiração e o alto conceito 
em que é tido nesta Casa. 

Êsse conceito e essa admiração, 
S. Ex.a os reconhecerá, em tempo 
oportuno, objetivamente manifestados, 
quando o Senado tiver o ensejo de 
colaborar com S. Ex.ª no Ministério da 
Fazenda. 

Deve, entretanto, a Mesa 
agradecer, mais do que a presença de 
S. Ex.ª nesta Casa, o otimismo que 
proporcionou a todos nós, Senadores 
da República, com grande 
responsabilidade nos destinos do país. 

Convido a Comissão acompanhar 
S. Ex.ª. 

 
(Acompanhado da Comissão 

retira-se do recinto o Sr. Ministro 
Osvaldo Aranha) 

 
O SR. PRESIDENTE: – Está finda 

a prorrogação da sessão. 
Nada mais haveido a tratar, vou 

encerrá-la, designando para a de 
amanhã a seguinte Ordem do Dia: 

 
ORDEM DO DIA 

 
Continuação da primeira 

discussão (com votação da preliminar 
da constitucionalidade) do Projeto de 
Lei do Senado nº 170, de 1953, que 
regula o amparo às famílias que 
fogem aos efeitos da sêca do 
Nordeste e o seu aproveitamento na 
colonização (em regime de urgência, 
nos têrmos do artigo 155, § 3º do 
Regimento Interno, tendo Parecer, 
sob nº 880, de 1953, da Comissão de 
Constituição e Justiça, pela 
inconstitucionalidade, com, voto em 
separado do Sr. Senador Attilio 
Vivacqua e dependendo de parecer 
da mesma Comissão sôbre as 
emendas oferecidas em Plenário). 

Discussão única do Parecer nº 
894, de 1853, da Comissão de 
Redação, oferecendo redação final ao 
Projeto de Lei do Senado nº 26, de 
1950, emendado pela Câmara dos 
Deputados, que altera dispositivos da 
Lei de Acidentes do Trabalho 
(aprovado em 28 de agôsto de 1953 
em regime de urgência, nos têrmos do 
art. 155, § 3º do Regimento). 

Primeira discussão do Projeto da 
Reforma Constitucional nº 1, de 1938 
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que acrescenta dispositivos 
ao art. 4º do Ato das 
Disposições Constitucionais 
Transitórias. (Parecer 
favorável sob nº 611, de 
1953, da Comissão de 
Reforma Constitucional). 

Discussão única do 
Projeto de Lei da Câmara 
nº 291 de 1951, que dispõe 
ilegível dos produtos 
agrícolas (Pareceres da 
Comissão de Constituição 
e Justiça, pela rejeição 
número 684, de 1952); da 
Comissão de Finanças, 
pela rejeição (nº 685, de 
1952); da Comissão de 
Economia, ilegível 
recendo substitutivo (sob 
nº 843, de 1953). 

Discussão única do 
Projeto de Lei da Câmara 
nº 29, de 1953, que cria 
cargos isolados de 
provimento efetivo no 
Quadro Permanente do 
Ministério da Guerra. 
(Pareceres: da Comissão 
de Constituição e Justiça, 
pela constitucionalidade (nº 
838, de 1953); da 
Comissão de Educação e 
Cultura, oferecendo 
substitutivo (nº 839, de 
1953); da Comissão de 
Serviço Público Civil 
favorável ao substitutivo 
(nº 840 de 1953); da 
Comissão de Segurança 
Nacional favorável ao 
substitutivo (número 841, 
de 1953); da Comissão de 
 

Finanças, favorável ao 
substitutivo nº ilegível, de 
1953. 

Discussão única do 
Projeto de Lei da Câmara 
nº ilegível, de 1953, que 
autoriza o Poder Executivo 
ceder ao Instituto 
Histórico e Geográfico 
Brasileiro o terreno em que 
ilegível pelo Ministério da 
Educação e Saúde o 
crédito especial de Cr$ 
5.000.000,00, para auxiliar 
a construção da futura 
sede do mesmo Instituto. 
(Pareceres favoráveis: da 
Comissão de Constituição 
e Justiça, sob nº 858, de 
1953; da Comissão de 
Finanças, sob nº 859, de 
1953). 

Discussão única do 
Projeto de Lei da Câmara 
nº 82, de 1953, que dispõe 
sobre a realização dos 
exames de ilegível ao 
exercício do magistério nos 
cursos secundários. 
(Pareceres favoráveis: da 
Comissão de Constituição 
e Justiça, sob nº 803, de 
1953; da Comissão de 
Educação e Cultura, sob nº 
804, de 1953; da 
Comissão de Finanças, 
sob nº 805, de 1953). 

Discussão única do 
Projeto de Lei da Câmara nº 
142, de 1953, que 
estabelece gratificações para 
os membros do Conselho  
de Terras da União 
 

e para o representante da 
Fazenda Nacional, cria a 
função gratificada de 
Secretário do mesmo 
Conselho e da outras 
providências. (Pareceres 
favoráveis: da Comissão 
de Constituição e Justiça, 
sob nº 616, de 1953; da 
Comissão de Serviço 
Público Civil, sob nº 817, 
de 1953; da Comissão de 
Finanças, sob nº 818, de 
1953). 

Discussão única do 
Projeto de Lei da Câmara nº 
179, de 1953, que autoriza o 
Poder Executivo a abrir, 
pelo Ministério da Educação 
e Saúde, o credito especial 
de Cr$ 5.000.000,00 para 
pagamento das subvenções 
devidas, respectivamente, 
ao Instituto Eletrotécnico de 
Itajubá, Minas Gerais, e à 
Faculdade de Filosofa, 
Ciências e Letras do 
Instituto Sedes ilegível, de 
São Paulo. (Parecer 
favorável, sob nº 869, de 
1953, da Comissão de 
Finanças). 

Discussão única do 
Projeto de Lei da Câmara nº 
190, de 1953, que autoriza o 
Poder Executivo a abrir, pelo 
Ministério da Agricultura, o 
crédito, especial de Cr$ 
2.000.000,00, para atender 
ao pagamento das despesas 
com a realização da Reunião 
Parcial da Conferência 
Mundial de Energia. 
 

(Parecer favorável, sob nº 
862, de 1953, da Comissão 
de Finanças, com 
emendas). 

Discussão única do 
Projeto de Lei da Câmara 
nº 202, de 1953, que 
autoriza o Poder Executivo 
a abrir, pelo Ministério da 
Agricultura, o credito 
especial de Cr$ 
40.000.000,00, para 
atender às despesas de 
financiamento de uma rêde 
nacional de matadouros 
industriais nas zonas 
produtoras, de acôrdo com 
o estabelecido na Lei nº 
1.168, de 2-8-1950. 
(Parecer favorável, sob nº 
849, de 1953 da Comissão 
de Finanças). 

Discussão única do 
Projeto de Lei da Câmara 
nº 205, de 1953, que 
autoriza o Poder 
Executivo a abrir, pelo 
Ministério da Fazenda, o 
credito especial de Cr$ 
486.054,90 para 
pagamento das despesas 
efetuadas pela Delegação 
representativa do Brasil 
na VII Reunião das Partes 
Contratantes do acôrdo 
sôbre Tarifas Aduaneiras 
e Comércio. (Parecer 
favorável, sob número 
868, de 1953, da 
Comissão de Finanças). 

Encerra-se a sessão 
às 19 horas e 30 
minutos. 
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SENADO FEDERAL 

 
Relação das Comissões 
 

Diretora 
 

Presidente – Marcondes 
Filho. 

1º Secretário – Alfredo 
Neves. 

2º Secretário – Vespasiano 
Martins. 

3º Secretário – Francisco 
Gallotti 

4º Secretário – Ezechias da 
Rocha. 

1º Suplente – Costa Pereira. 
2º Suplente – Prisco dos 

Santos. 
Secretário – Júlio Barbosa 

Diretor Geral da Secretaria do 
Senado 

 
Comissões Permanentes 
 

Finanças 
 

1 – Ivo d'Aquino – 
Presidente. 

2 – Ismar de Góis – Vice-
Presidente. 

3 – Alberto Pasqualini. 
4 – Alvaro Adolfo. 
5 – Apolônio Sales. 
6 – Carlos Lindenberg. 
7 – César Vergueiro. 
8 – Domingos Velasco. 
9 – Durval Cruz. 
10 – Ferreira de Souza. 
11 – Pinto Aleixo. 
12 – Plinio Pompeu. 
13 – Veloso Borges. 
14 – Vitorino Freire. 
15 – Walter Franco. 
Secretário – Evandro 

Vianna, Diretor de Orçamento. 
Reuniões às quartas e 

sextas-feiras às 16 horas. 
 

Constituição e Justiça 
 

Dário Cardoso – Presidente. 
 

Aloysio de Carvalho – Vice-
Presidente. 

 

Anisio Jobim. 
 

Attílio Vivacqua. 
 

Camilo Mércio. 
 

Ferreira de Souza. 
 

Gomes de Oliveira. 

Joaquim Pires. 
Olavo Oliveira (**) 
Waldemar Pedrosa. 
(**) Substituído pelo 

Senador Carlos Saboya. 
Secretário – Luiz Carlos 

ilegível da Fonseca. 
Auxiliar – Marília Pinto 

Amando. 
Reuniões às quintas-feiras, 

às 9,10 horas. 
 

Educação e Cultura 
 
1 – Flávio Guimarães – 

Presidente 
2 – Cícero de Vasconcelos 

– Vice-Presidente. 
3 – Arêa Leão. 
4 – Hamilton Nogueira. 
5 – Levindo Coelho. 
Secretário – João Alfredo 

Ravasco de Andrade. 
Auxiliares – Carmen Lúcia 

de Holanda Cavalcanti. 
Reuniões às quartas-feiras, 

às 16 horas 
 

Redação 
 

1 – ................................. 
2 – Joaquim Pires – Vice-

Presidente. 
3 – Veloso Borges (*). 
4 – Costa Pereira. 
5 – Aloysio de Carvalho (**). 
Secretário – Glória 

Fernandes Quintela. 
Auxiliar – Nathercia Sá 

Leitão. 
Reuniões às quartas-feiras, 

às 16 horas. 
(*) Substituído pelo Sr. 

Novais Filho. 
 

(**) Substituído pelo Sr. 
Mathias Olympio. 

 
Relações Exteriores 

 
Mello Vianna – Presidente. 
 

Hamilton Nogueira – Vice-
presidente. 

 

Bernardes Filho. 
 

Djair Brindeiro. 
 

Ferreira de Souza. 
 

Georgino Avelino. 
 

Novaes Filho. 

Secretário – Lauro Portella. 
Auxiliar – Eurico Jacy Auler. 
 

Saude Pública 
 

Levindo Coelho – 
Presidente. 

Alfredo Simch – Vice-
Presidente. 

Ferreira de Souza. 
Prisco Santos. 
Vivaldo Lima. 
Durval Cruz. 
Secretário – Aurea de 

Barros Rego 
Reuniões às quintas-feiras, 

às 16 horas. 
 

Transportes, Comunicações e 
Obras Públicas 

 
Euclydes Vieira – 

Presidente. 
Onofre Gomes – Vice-

Presidente. 
Alencastro Guimarães. 
Othon Mäder. 
Antônio Bayma. 
Secretário – Francisco 

Soares Arruda. 
Reuniões às quartas-feiras, 

às 16 horas. 
 

Serviço Público Civil 
 
Prisco dos Santos – 

Presidente. 
Luiz Tinoco – Vice-

Presidente 
Vivaldo Lima. 
Mozart Lago. 
Costa Pereira. 
Secretário – Franklin 

Palmeira 
Reuniões, às quartas-feiras, 

às 16 horas. 
 

Economia 
 

Pereira Pinto – Presidente. 
Landulpho Alves – Vice-

Presidente 
Sá Tinoco. 
Assis Chateaubriand. 
Júlio Leite. 
Euclydes Vieira. 
Plinio Pompeu. 
Secretário – Aroldo Moreira. 
Reuniões, às quintas-feiras. 

Segurança Nacional 
 

Pinto Aleixo – Presidente. 
Onofre Gomes – Vice-

Presidente. 
Ismar de Góes. 
Magalhães Barata. 
Silvio Curvo. 
Walter Franco. 
Roberto Glasser – 

Substituído ilegível pelo 
Senador Carlos Lindemberg. 

Secretário – Ary Kerner 
Veiga de Castro. 

Reuniões às segundas-
feiras. 

 
Legislação Social 

 
1 – Carlos Gomes de 

Oliveira – Presidente. 
 

2 – Luiz Tinoco – Vice-
Presidente. 

3 – Othon Mäder. 
 

4 – Ruy Carneiro. 
 

5 – Cicero de Vasconcelos. 
 

6 – Hamilton Nogueira. 
 

7 – Kerginaldo Cavalcanti. 
Secretário – Pedro de 

Carvalho Muller. 
Auxiliar – Carmen Lúcia 

ilegível Cavalcanti. 
Reuniões às segundas-

feiras, às 18 
 

Comissões Especiais 
 
Especial para emitir parecer 

sôbre o Projeto de Reforma 
Constitucional nº 2, de 1949 

 
Aloysio de Carvalho – 

Presidente. 
Dario Cardoso. 
 

Francisco Gallotti. 
 

Anisio Jobim. 
 

Camilo Mércio. 
 

Carlos Lindenberg. 
 
 

Antônio Bayma. 
 

Bernardes Filho. 
 

Marcondes Filho. 
 

Olavo Oliveira. 
 

Domingos Velasco. 
 

João Villasbôas. 
 

Secretário – Aurea de 
Barros Rêgo. 
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Especial de Investigação sôbre as 
condições materiais das instalações da 
Justiça do Distrito Federais e órgãos 
relacionados 

 
Mello Vianna – Presidente. 
 

Alencastro Guimarães – Relator. 
 

Attilio Vivacqua. 
 

Camilo Mércio. 
 

João ilegível. 
Secretário – Ivan Palmeira 
Auxiliar – Elza G Sehroeder 

 
Parlamentar de Inquérito sôbre o cimento 

 
Francisco Gallotti – Presidente. 
 

Mozart Lago – Vice-Presidente 
 

Julio Leite 
 

Landulpho Alves. 
 

Mario Motta 
 

Secretário – Lauro Portella. 

 
Especial de Reforma do Código de 

Processo Civil 

 
1 – João Villasbôas – Presidente. 
2 – Attilio Vivacqua – Vice-

Presidente. 
3 – Dário Cardoso – Relator. 
Secretário – Jose da Silva Lisboa. 
Auxiliar – Carmem Lúcia de ilegível 
Reuniões as sextas-feiras, às 16 

horas 

 
Especial de Revisão do Código Comercial 

 
1 – Alexandre Marcondes Filho – 

Presidente. 
 

2 – ............................................. 
 

3 – Pereira de Souza – Relator. 
 

4 – Attilio Vivacqua. 
 

5 – Victorino Freire 
 

Secretario – João Alfredo Ravasco 
de Andrade. 

 
Especial para Estudo da concessão 

dos Direitos Civis à Mulher Brasileira 

 
Mozart Lago – Presidente. 
 

Alvaro Adolpho – Vice-Presidente. 
 

João Villasbôas. 
 

Gomes de Oliveira. 
 

Attilio Vivacqua. 
 

Domingos Velasco. 
 

Victorino Freire. 

 
Especial de Inquérito sôbre os Jogos de 

Azar 

 
1– Ismar de Góes – Presidente. 
 

2 – Prisco dos Santos – Vice-
Presidente. 

 

3 – Kerginaldo Cavalcanti – Relator 
Geral. 

 

4 – Vivaldo Lima. 
 

5 – Novaes Filho. 
 

Secretário – Ninon Borges Seal. 
 

Secretário – J. A. Ravasco.de 

 
Comissão Especial para emitir 

parecer sôbre o Projeto de Reforma 
Constitucional número 1, de 1953 

 
Mello Vianna – Presidente. 
Joaquim Pires – Vice-Presidente. 
Attilio Vivacqua – Relator. 
Dário Cardoso 

EXPEDIENTE 
 

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL 
 

DIRETOR GERAL 
 

ALBERTO DE BRITO PEREIRA 

 
DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

 
Impresso nas Oficinas do Departamento de Imprensa Nacional 

 
AVENIDA RODRIGUES ALVES. 1 

 

CHEFE DO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES CHEFE DA SESSÃO DE REDAÇÃO 
MURILO FERREIRA ALVES HELMUT HAMACKER 

– ao Sr. Ismar de Góis, o Projeto de 
Decreto Legislativo nº 57 de 1953, que 
aprova o contrato celebrado entre Josué 
Martins e sua mulher Teresa Martins e a 
União Federal; o Anexo nº 2 – Congresso 
Nacional do Projeto de Lei da Câmara nº 
227 de 1953, que estima a Receita e fixa 
a Despesa da União para o exercicio 
financeiro de 1954; 

– ao Sr. Plínio Pompeu o Projeto de 
Lei da Câmara nº 222 de 1953, que 
autoriza o Poder Executivo a abrir ao 
Ministério da Educação e Saúde, o crédito 
especial de Cr$ 5.000.000,00 para ocorrer 
às despesas com a reparação dos 
Teatros da Paz, em Belém do Pará, e do 
Amazonas, em Manaus; o Projeto de Lei 
da Câmara nº 225 de 1953, que autoriza 
o Poder Executivo a abrir ao Ministério da 
Educação e Saúde, o crédito especial de 
Cr$ 500.000,00 para ocorrer a despesas 
com a instalação da Casa Euclidiana em 
São José do Rio Pardo, Estado de São 
Paulo; o Projeto de Lei da Câmara nº 229 
de 1953, que autoriza o Poder Executivo 
a abrir ao Ministério da Educação e 
Saúde o crédito especial de Cr$ 
200.000,00 para atender às despesas 
com a realização da IV Jornada Brasileira 
de Radiologia na cidade de Curitiba, 
Estado do Paraná; o Projeto de Lei da 
Câmara nº 230 de 1953, que autoriza o 
Poder Executivo a abrir ao Ministério da 
Educação e Saúde, o crédito especial de 
Cr$ 500.000,00 como auxilio às despesas 
com a organização e realização do 
Concílio Geral da Igreja Metodista do 
Brasil, na cidade de Belo Horizonte, 
Estado de Minas Gerais; 

– ao Sr. Walter Franco, o Anexo nº 
23 – Ministério das Relações Exteriores 
do Projeto de Lei da Câmara nº 227 de 
1953, que estima a Receita e fixa a 
Despesa da União para o exercício 
financeiro de 1954. 

Iniciado o estudo da matéria 
constante de pauta, o Sr. Presidente dá a 
palavra ao Sr. Alberto Pasqualini, que 
relata com pareceres favoráveis; 

– o Projeto de Lei da Câmara 
número 321 de 1952, que modifica o 
artigo 457 e seus parágrafos, do Decreto-
lei nº 5.452, de 1 de maio de 1943 – 
Consolidação das Leis do Trabalho; 

– o Projeto de Lei da Câmara número 
200 de 1953, que autoriza o Poder Executivo 
a abrir ao Ministério do Trabalho, o crédito 
especial de Cr$ 3.730.000,00, para 
pagamento de despesas com a manutenção 
da Hospedaria de Corinto e dos Postos de 
Pouso e Recuperação em Pirapora e Monte 
Azul. 

A Comissão aprova os pereceres. 
A seguir, oferece o Sr Alberto 

Pasqualini parecer favorável ao Projeto de 
Lei da Câmara nº 139 de 1953, que 
determina a reserva de 3% sôbre o valor das 
contribuições de previdência arrecadadas 
pelos Institutos de Aposentadoria e Pensões 
e pelas Caixas de Aposentadoria e Pensões 
para prestação de assistência alimentar aos 
seus associados. 

Em votação, é o parecer aprovado, 
tendo os Srs. Carlos Lindenberg e Walter 
Franco assinado com restrições. 

Continuando, emite o Sr. Alvaro 
Adolfo parecer favorável ao Projeto de Lei 
da Câmara nº 370 de 1952, que cria o 
Instituto Nacional de Imigração e 
Colonização e contrário às emendas ao 
mesmo apresentadas. 

Em discussão, da matéria pede e 
obtém vista o Sr. Ferreira de Souza. 

De posse da palavra, lê o Sr. Durval 
Cruz parecer favorável tanto ao Projeto de 
Lei da Câmara nº 168 de 1953, que retifica a 
Lei nº 1.757, de 10 de dezembro de 1952, 
que estima a Receita e fixa a Despesa da 
União para o exercício financeiro de 1953 e 
dá outras providências, quando às emendas 
ao mesmo oferecidas. 

A Comissão aprova o parecer. 
Prosseguindo, dá o Sr. Ferreira de 

Souza parecer contrário ao Projeto de Lei 
da Câmara nº 85 de 1952, que 
 

 
ASSINATURAS 

REPARTIÇÕES E PARTICULARES FUNCIONÁRIOS 
Capital e Interior Capital e Interior 

Semestre............................. Cr$ 50,00 Semestre............................... Cr$ 39,00 
Ano...................................... Cr$ 96,00 Ano........................................ Cr$ 76,00 

Exterior   Exterior   
Ano....................................... Cr$ 136,00 Ano........................................ Cr$ 108,00 
    

 

 
As assinaturas dos órgãos oficiais começam e terminam em qualquer dia do 

exercicio em que forem registradas. 
O registro de assinaturas é feito à vista do comprovante do recebimento. 
Os chegues e vales postais deverão ser emitidos em favor do tesoureiro do 

Departamento de Imprensa Nacional. 
Os suplementos às edições dos órgãos oficiais serão fornecidos aos assinantes 

somente mediante solicitação. 
O custo do número atrasado será acrescido de Cr$ 0,10 e, exercício decorrido, 

cobrar-se-ão mais Cr$ 0,50. 
 

 
Aloysio de Carvalho. 
 

Anisio Jobim. 
 

Camilo Mércio. 
 

Luiz Tinoco. 
 

Waldemar Pedrosa. 
 

Carlos Saboya. 
 

Gomes de Oliveira. 
 

Ferreira de Souza. 
Mozart Lago. 
 

Hamilton Nogueira. 
Alencastro Guimarães. 
Secretário – Luiz Carlos Vieira da 

Fonseca. 

 
Recebem emendas perante a Mesa. 

 
NOS DIAS 2 E 3 

 
Projeto de Lei da Câmara nº 227, de 

1953: 
 

Anexo nº 2 – Congresso Nacional. 
 

Anexo nº 13 – Conselho Nacional de 
Petróleo. 

 

Anexo nº 23 – Ministério das 
Relações Exteriores. 

 
ATAS DAS COMISSÕES 

 
Comissão de Finanças 

 
23ª REUNIÃO, EM 27 DE AGOSTO DE 

1953 

 
(10ª Extraordinária) 

 
Às 17 horas e 45 minutos,  

sob a presidência do Sr. Ivo d'Aquino, 
presentes os Srs. Ismar de Góis, Alberto 
Pasqualini, Álvaro Adolfo, Carlos 
Lindenberg. Durval Cruz, Ferreira de 
 

 
Souza, Pinto Aleixo e Walter Franco 
reune-se a Comissão de Finanças. 
Deixam de comparecer os Srs. Apolônio 
Sales, César Vergueiro, Domingos 
Velasco, Plínio Pompeu, Veloso Borges e 
Vitorino Freire. 

E' aprovada, sem alteração, a ata da 
reunião anterior. 

O Sr. Presidente anuncia a seguinte 
distribuição: 

– ao Sr. Alberto Pasqualini, o Projeto 
de Lei do Senado nº 41 de 1953, que 
dispõe sôbre o adicional de insalubridade 
para os trabalhadores marítimos; o 
Projeto de Lei da Câmara nº 28 de 1953, 
que instituí gratificação de representação 
nos Presidentes dos Tribunais Regionais 
do Trabalho; 

– ao Sr. Carlos Lindenberg, o 
Projeto de Lei da Câmara nº 239 de 
1952, que dispõe sôbre o vencimento 
dos Juízes, quando convocados para 
funcionar no Tribunal de Justiça do 
Distrito federal; 

– ao Sr. Domingos Velasco, o Anexo 
nº 8 – Comissão de Reparações de 
Guerra e o Anexo nº 13 – Conselho 
Nacional do Petróleo do Projeto de Lei da 
Câmara nº 227 de 1953, que estima a 
Receita e fixa a Despesa da União para o 
exercício financeiro de 1954; 

– ao Sr. Durval Cruz, o Anexo  
nº 3 – Tribunal de Contas do Projeto de 
Lei da Câmara nº 227 de 1953, que 
estima a Receita e fixa a Despesa da 
União para o exercicio financeiro de 
1954; 

– ao Sr. Ferreira de Souza, o  
Projeto de Lei da Câmara nº 94  
de 1953 que concede a pensão especial 
de Cr$ 500,00 mensais, a Aurora  
Fiuza Brantes, viúva de Cornélio  
Brantes Filho ex-coletor federal 
aposentado: o Projeto de Lei da Câmara 
nº 108 de 1953, que concede a  
pensão especial de Cr$ 3.000,00 
mensais, a Maria de Lourdes Melo da 
Silva Lima, viúva do engenheiro Reinaldo 
Soares de Silva Lima, ex-chefe do 4º 
Distrito do Departamento Nacional de 
Obras Contra as Sêcas; 
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isenta de impostos e taxas federal as 
sociedades beneficentes. 

O parecer é aprovado pela Comissão. 
Relata, ainda, o Sr. Ferreira de 

Souza com pareceres favoráveis: 
– o Projeto de Lei da Câmara número 35 

de 1950, que concede ao Estado de Minas 
Gerais isenção de direitos de importação e 
taxas aduaneiras exceto a de previdencia 
social para os materiais que especifica, 
importados pela Rádio Inconfidência; 

– o Projeto de Lei da Câmara 
número 313 de 1950, que concede à 
Prefeitura de Campo Grande, Estado de 
Mato Grosso, isenção de direitos de 
importação para um trator Caterpillar; 

– o Projeto de Lei da Câmara 
número 330 de 1950, que concede 
isenção de direitos para o material 
importado pela Prefeitura Municipal de 
Campo Grande, Estado de Mato Grosso; 

– o Projeto de Lei da Câmara 
número 325, de 1951, que concede 
isenção de tributos, exceto a taxa de 
Previdência Social, a materiais 
importados pela Prefeitura Municipal de 
Formiga e outras: 

– o Projeto de Lei da Câmara 
número 866, de 1951, que concede 
isenção de direitos de importação e 
demais taxas aduaneiras, inclusive a de 
previdência social e do impôsto de 
consumo, para materiais destinados ao 
Estado do Rio Grande do Sul; 

– o Projeto de Lei da Câmara 
número 47, de 1952, que isenta a 
Prefeitura Municipal de São Lourenço do 
Sul, do pagamento de taxa aduaneira 
para um grupo Diesel; 

– o Projeto de Lei da Câmara 
número 122, de 1952, que concede 
isenção de tributos para materiais 
importados pela Sociedade Brasileira de 
Eletricidade Siemens e Sebuckest; 

– o Projeto de Lei da Câmara número 
159, de 1952, que isenta a Prefeitura Municipal 
de Guaporé, Estado do Pará, isenção de todos 
os tributos para dois conjugados Diesel Kiel, e 
respectivos pertences, destinados ao serviço 
de Fôrça e Luz. 

Os pareceres são todos aprovados 
pela Comissão. 

O Sr. Durval Cruz que havia solicitado 
vista do Projeto de Resolução nº 10, de 
1952, que dispõe sôbre a aposentadoria de 
funcionário do Senado que contar 35 anos 
de serviço público, devolve o mesmo, 
declarando nada ter a objetar quanto ao 
parecer do relator. Sr. Ismar de Góis, que 
se manifestara favorável ao projeto e 
contrário tanto à emenda de nº 1, da 
Comissão de Constituição e Justiça, quanto 
à subemenda da Comissão do Rio Grande 
do Sul, do pagamento dos direitos de 
importação e demais taxas aduaneiras, 
exceto a de previdência social, para 
máquinas destinadas à Usina Hidro-elétrica 
de sua propriedade; 

– o Projeto de Lei da Câmara número 69, 
de 1953, que concede à Prefeitura Municipal 
de Cametá, ilegível Diretora porque, a seu 
ver, "a emenda não tem o alcance" que esta 
última lhe pretende atribuir. 

Em discussão a matéria, sugere o 
relator a seus pares, duas novas emendas: 
a de nº 2, mandando acrescentar como § 
2º ao artigo 1º do projeto o seguinte: "o 
funcionário com 50 anos de serviço, sem 
nota desabonadora será aposentado com 
proventos correspondentes aos 
vencimentos acrescidos de um terço"; a de 
nº 3, substituindo o § 2º do projeto, ora 
classificado como § 3º, pelo seguinte: "o 
dispôsto no artigo e parágrafos acima não 
se aplica aos funcionários nas condições 
previstas no parágrafo único do art. 233 do 
Regulamento da Secretaria do Senado, 
que continuará a gozar do benefício nele 
contido, salvo o direito de opção". 

A Comissão aprova o parecer do relator, 
adotando também, as emendas sugeridas. 

Em continuação, emite o Sr. Ismar 
de Góis parecer ao Projeto de Resolução 
nº 16, de 1953, que concede apo- 
 

sentadoria ao Diretor Geral da Secretaria 
do Senado Federal. 

Conclui o relator seu parecer 
favorável, pela apresentação de uma 
emenda determinando que o acréscimo de 
3% sôbre os vencimentos, de que trata o § 
1º do art. 1º do projeto seja substituído pela 
expressão: um terço dos vencimentos". 

O Sr. Alfredo Neves, presente a 
reunião, intervem nos debates usando da 
palavra para esclarecer o ponto de vista 
da Comissão Diretora sôbre o assunto. 

O parecer do relator é aprovado pela 
Comissão. 

Finalmente, relata o Sr. Valter 
Franco; com parecer favorável, o Projeto 
de Decreto Legislativo nº 42 de 1952, que 
aprova o Acôrdo sôbre Transportes 
Aéreos Regulares entre o Govêrno dos 
Estados Unidos do Brasil e o Govêrno da 
Espanha; e com parecer contrário o 
Projeto de Lei da Câmara nº 9, de 1953, 
que autoriza o Poder Executivo a abrir ao 
Ministério das Relações Exteriores, o 
crédito suplementar de Cr$ 1.300.000,00 
para atender às despesas com a 
participação do Brasil, no estrangeiro, em 
Congressos, Conferências e Reuniões. 

Ambos os pareceres são aprovados 
pela Comissão. 

Nada mais havendo a tratar, o Senhor 
Presidente encerra a reunião, lavrando eu, 
Evandro Mendes Viana, Diretor de 
Orçamento, a presente ata que, uma vez 
aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente. 

 
Comissão de Segurança Nacional 

 
6ª REUNIÃO, EM 31 DE AGÔSTO DE 

1953 
 
Às 15 horas, sob a presidência do 

Sr. Senador Pinto Aleixo, presentes os 
Srs. Senadores Onofre Gomes, Roberto 
Glasser e Valter Franco, ausentes com 
causa justificada, os Srs. Senadores 
Ismar de Góis, Mário Mota e Magalhães 
Barata, reune-se esta Comissão. 

Aprovada a ata da reunião anterior 
usa da palavra o Sr. Presidente que lê, 
com aprovação unânime, seu parecer 
contrário ao Projeto de Lei do Senado nº 
34, de 1950, que "dispõe sôbre a 
aplicação do Decreto-lei número 8.264, 
de 1º de dezembro de 1945". 

A seguir, distribuí: 
Ao Sr. Senador Magalhães Barata, o 

Projeto de Lei da Câmara nº 155, de 1953, 
que "dispõe sôbre o aproveitamento de 
oficiais no Serviço de Engenharia de Marinha 
e regula a situação dêsses oficiais no Corpo 
de Engenharia e Técnico Navais". 

Ao Sr. Senador Onofre Gomes: 
O Projeto de Lei da Câmara numero 

193, de 1953, que "localisa a Usina 
Siderúrgica de que trata o número IV do 
Anexo nº 1 da Lei número 1.886, de 11 de 
junho de 1953, na bacia carbonífera do 
Estado de Santa Catarina". 

Ao Sr. Senador Valter Franco: 
O Projeto de Lei da Câmara número 

226, de 1953, que "autorisa o Poder 
Executivo a constituir edifício para sede 
dos serviços do Quartel General da 2ª 
Região Militar, em São Paulo, alienar o 
terreno onde se encontra edificado o 
prédio do mesmo Quartel General, e dá 
outras providências". 

Nada mais havendo a tratar, encerra-
se a reunião, lavrando eu, Ari Kerner 
Veiga de Castro, secretário, a presente 
ata que, uma vez aprovada, será 
assinada pelo Sr. Presidente. 

 
Comissão de Redação 

 
24ª REUNIÃO EM 31 DE AGÔSTO DE 

1953 
 
Aos trinta e um dias de agôsto  

de mil novecentos e cinquenta e três, às 
quinze horas, em uma das salas do 
Senado Federal, sob a presidência  
do Sr. Senador Joaquim Pires Vice- 
 

Presidente, reune-se a Comissão de 
Redação, achando-se presentes os Srs. 
Senadores Valdemar Pedrosa, Costa 
Pereira e Aloysio de Carvalho, deixando 
de comparecer, por motivo justificado, o 
Sr. Senador Novais Filho, substituto 
eventual do Senhor Veloso Borges. 
 

E' Iida e aprovada, sem alterações a 
ata da reunião anterior. 

 

A Comissão aprova a redação final 
do seguinte parecer: 

 

– do Sr. Costa Pereira, ao Projeto de 
Lei do Senado nº 26, de 1950, emendado 
pela Câmara dos Deputados, que dispõe 
sôbre seguros de acidentes do trabalho. 

 

Às quinze horas e vinte minutos, 
quando nada mais tem que tratar, a 
Comissão encerra os seus trabalhos, e 
eu, Glória Fernandina Quintela, Redator 
do Anais e Documentos Parlamentares, 
Secretário, lavrei a presente ata que, uma 
vez aprovada, será assinada pelo Sr. 
Presidente. 

 
Recebem emendas perante a Mesa 

 
HOJE 

 
Projeto de Lei da Câmara n. 227, de 

1953: 
Anexo n. 2 – Congresso Nacional. 
 

Anexo n. 13 – Conselho Nacional de 
Petróleo. 

 

Anexo n. 23 – Ministério das 
Relações Exteriores. 

 
115ª SESSÃO EM 3 DE SETEMBRO DE 

1953 
 

Oradores inscritos para o Expediente 
 
1º Sen. Luiz Tinoco. 
2º Sen. Gomes de Oliveira. 
3º Sen. Pereira Pinto. 
4º Sen. Attílio Vivacqua. 
 
ATA DA 114ª SESSÃO EM 2 DE 

SETEMBRO DE 1953 
 

PRESIDÊNCIA DOS SRS. CAFÉ FILHO 
E ALFREDO NEVES. 

 
Às 14,30 horas comparecem os Srs. 

Senadores: 
 

Waldemar Pedrosa. 
 

Anisio Jobim. 
 

Alvaro Adolpho. 
 

Antonio Bayma. 
 

Arêa Leão. 
 

Joaquim Pires. 
 

Onofre Gomes. 
 

Plínio Pompeu. 
 

Assis Chateaubriand. 
 

Novaes Filho. 
 

Ezechias da Rocha. 
 

Cicero de Vasconcelos. 
 

Walter Franco. 
 

Aloysio de Carvalho. 
 

Pinto Aleixo. 
 

Luiz Tinoco. 
 

Attílio Vivacqua. 
 

Sá Tinoco. 
 

Alfredo Neves. 
 

Alencastro Guimarães. 
 

Hamilton Nogueira. 
 

Mozart Lago. 
 

Bernades Filho. 
 

Levindo Coelho. 
 

Euclydes Vieira. 
 

Domingos Velasco. 

Costa Pereira. 
 

João Villasboas. 
 

Othon Mader. 
 

Roberto Glasser. 
 

Ivo d'Aquino. 
 

Alfredo Simch. 
 

Camilo Mércio. 
 

O SR. PRESIDENTE: – Acham-se 
presentes 33 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. 

O SR. PRESIDENTE: – Em 
discussão a ata. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS (sôbre 
a Ata (não foi revisto pela orador): – Sr. 
Presidente, ao chegar ontem a esta Casa, 
já havia sido aprovada a ata da sessão 
anterior. Eis por que passo a retificá-la, 
uma vez que os seus efeitos irão 
produzir-se hoje, na oportunidade da 
discussão do Projeto de Lei Senado n. 10, 
de 1953. 

Sr. Presidente, quando V. Exª 
anunciou a continuação da primeira 
discussão do Projeto de Lei do Senado n. 
10, de 1953, por mim oferecido, pedi a 
palavra pela ordem a fim de lembrar à 
Mesa que havia apresentado emenda à 
proposição. 

V. Ex.ª então me consultou sôbre se 
a emenda era no sentido da 
constitucionalidade do projeto; respondi 
que sim. 

V. Ex.ª determinou fôsse tida a 
emenda. 

Figura, entretanto, no Diário do 
Congresso Nacional (Seção II) do 
dia 1º dêste, à página 346, o 
seguinte: 

O SR. PRESIDENTE: – Vai ser lida a 
emenda enviada à Mesa pelo nobre 
Senador João Villasbôas. 

É lida e apoiada a seguinte: 
 

EMENDA N. 1 
 
Ao Projeto de Lei do Senado n. 10, 

de 1953. 
Acrescente-se, onde convier, o 

seguinte artigo: 
Artigo ... – As despesas 

decorrentes da execução desta Lei 
correrão por conta de verba 
consignada na dotação orçamentária 
destinada ao Serviço de Imigração e 
Colonização. 

 
Justificação 

 
Conforme o objetivo visado pelo 

eminente autor do Projeto, Senador 
João Villasbôas, a localização dos 
retirantes nordestinos flagelados 
pelas sêcas deverá tirar a cargo do 
Serviço Nacional de Imigração e 
Colonização mediante seus órgãos 
competentes. 

É o que dispõem os artigos 2º e 9º 
do Projeto. 

A emenda tem por imprimir a 
proposição maior claresa quanto às 
verbas destinadas a atender às despesas 
decorrentes da execução do artigo 
segundo. 

Sala das Sessões, em 31 de agôsto 
de 1953. – João Villasbôas. 

Há evidente engano. Pela própria 
justificação que a acompanha, verifica-se 
que a emenda não poderia ter sido 
apresentada por mim. É de autoria do 
nobre Senador Attilio Vivacqua. A que 
ofereci e devia tomar o n. 2, não foi lida 
nem se encontra publicada no Diário do 
Congresso Nacional. 

Esta, a retificação que peço à 
Mesa. 
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O SR. PRESIDENTE: – A 

declaração do nobre Senador 
constará da ata dos trabalhos 
de hoje. Aliás, a Mesa já havia 
verificado o engano e 
providenciado sôbre a 
publicação da emenda. 

O SR. JOÃO 
VILLASBÔAS: – Muito 
agradeço a V. Ex.ª. Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE: – 
Continua em discussão a ata 
(Pausa). 

Não havendo mais quem 
faça observações dou a por 
aprovada. 

Vai ser lido o expediente. 
O SR. 1º SECRETÁRIO: – 

Lê o seguinte: 
 

EXPEDIENTE 
 
Mensagem nº 176-53 do Sr. 

Presidente da República, 
devolvendo autógrafos do 
Projeto de Lei da Câmara nº 
267-52, já sancionado. 

Ofícios: 
– Do Presidente da 

Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais, de 24-
8-53, transmitindo copia do 
projeto de reforma bancária, de 
autoria do Sr. Mário Pinto 
Serve, enviado pelo autor 
aquele Legislativo estadual; 

– Do Presidente da Câmara 
Municipal de São Paulo de 27-
8-53, transmitindo cópia do 
Requerimento número 877, de 
1953, apresentado aquela 
Câmara pelo Vereador ilegível 
Bernardo com referência a 
decisão do Tribunal de Justiça 
do Estado do Rio de Janeiro 
que negou imunidades 
parlamentares aos vereadores 
do mesmo Estado; 

– Do Presidente, em 
exercício, da Associação 
Comercial e Industrial do 
Município de Santo André, São 
Paulo, de 25-8-53, remetendo o 
teor do memorial aprovado em 
assembléia realizada a 23 de 
agôsto, sôbre o problema do 
racionamento de energia 
elétrica; 

– Do Presidente do 
Conselho Federal da Ordem 
dos Advogados do Brasil, 
dando conhecimento das 
homenagens prestadas pelo 
mesmo Conselho à memória do 
Sr. Senador Clodomir Cardoso; 

– Do Centro Acadêmico da 
Escola de Enfermagem do Rio 
Grande do Sul, de 9-8-53, 
manifestando-se contrário ao 
projeto, de autoria do Sr. 
Deputado Novelli Jr. que prorroga 
 

por mais sete anos o prazo para o 
acesso das ginasianas as escolas 
de enfermagem. 

– Da Câmara dos Deputados: 
Rio de Janeiro, em 1º de 

setembro de 1953. 
Senhor Secretário: 
Tenho a honra de enviar a 

Vossa Excelência, a fim de que se 
digne submetê-lo à consideração 
do Senado Federal, o Projeto de 
Lei nº 3.395-A, de 1953, da 
Câmara dos Deputados, que 
autoriza o Poder Executivo a abrir 
o Tribunal de Contas o credito 
especial de Cr$ 385.000,00 
(trezentos e oitenta e cinco mil 
cruzeiros) para pagamento do 
acréscimo de vencimentos 
concedidos aos Ministros Rubem 
Machado da Rosa e Antônio 
Cesario de Faria Alvim Filho. – 
Ruy Almeida, 1º Secretário. 

 
Projeto de Lei da Câmara 

nº 235, de 1953 
 
Autoriza o Poder Executivo a 

abrir ao Tribunal de Contas o 
crédito especial de Cr$ 
385.000,00, para pagamento do 
acréscimo de vencimentos 
concedidos aos Ministros Rubem 
Machado da Rosa e Antônio 
Cesário de Faria AIvim Filho. 

 
O Congresso Nacional 

decreta: 
Art. 1º É o Poder Executivo 

autorizado a abrir ao Tribunal de 
Contas o crédito especial de Cr$ 
385.000,00 (trezentos e oitenta e 
cinco mil cruzeiros), para 
pagamento do acréscimo de 
vencimentos concedidos aos 
Ministros Rubem Machado da 
Rosa e Antônio Cesário de Faria 
Alvim Filho, no prazo de 1º de 
fevereiro de 1951 a 31 de 
dezembro de 1953. 

Art. 2º Esta lei entrará em 
vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em 
contrário. 

A Comissão de Finanças. 
Rio de Janeiro, em 27 de 

agôsto de 1953. 
Senhor Secretário: 
Tenho a honra de enviar a 

Vossa Excelência, a fim de que se 
digne submetê-lo à consideração 
do Senado Federal, o Projeto de 
Lei número 3.052-A, de 1953, da 
Câmara dos Deputados, que 
concede a pensão vitalícia de Cr$ 
3.000,00 (três mil cruzeiros) 
mensais à viúva Julieta Alencar. 

Aproveito o ensejo para 
renovar a Vossa Excelência os 
protestos de minha elevada 
estima e distinta consideração. – 
Ruy Almeida, 1º Secretário. 

Projeto de Lei da Câmara 
nº 236, de 1953 

 
Concede a pensão vitalicia de 

Cr$ 3.000,00 mensais à viúva 
Julieta Alencar. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º É concedida a pensão 

de Cr$ 3.000,00 (três mil cruzeiros) 
mensais a Julieta Alencar viúva do 
Coronel Antônio Antunes Alencar. 

Parágrafo único. A pensão de 
que trata este artigo terá caráter 
vitalicio. 

Art. 2º A despesa com o 
pagamento da pensão estipulada 
no art. 1º correrá à conta da 
dotação orçamentária do Ministerio 
da Fazenda, destinada aos 
pensionistas da União. 

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

As Comissões de Constituição 
e Justiça e de Finanças. 

Rio de Janeiro, em 1º de 
setembro de 1953. 

Senhor Secretário: 
Tenho a honra de enviar a 

Vossa Excelência, a fim de que se 
digne submetê-lo a consideração 
do Senado Federal, o Projeto de 
lei nº 3 469-A de 1953, da Câmara 
dos Deputados, que autoriza o 
Poder Executivo a abrir pelo Poder 
Judiciário – Tribunal de Recursos – 
o crédito suplementar de Cr$. 
30.000.000.00 (trinta milhões de 
cruzeiros) para pagamento de 
sentenças judiciárias. 

Aproveito o ensejo para 
renovar a Vossa Excelência os 
protestos da minha distinta 
consideração. – Ruy Almeida, 1º 
Secretário. 

 
Projeto de Lei da Câmara 

nº 237, de 1953 
 
Autoriza o Poder Executivo a 

abrir pelo Poder Judiciario – 
Tribunal Federal de Recursos – o 
crédito suplementar de Cr$ 
30.000.000,00 para pagamento de 
sentenças judiciárias. 

 
O Congresso Nacional 

decreta: 
Art 1º E' o Poder Executivo 

autorizado a abrir pelo Poder 
Judiciário – Tribunal Federal de 
Recursos – o crédito suplementar 
de Cr$ 30.000.000.00 (trinta 
milhões de cruzeiros), em refôrço 
da seguinte dotação do Anexo nº 
26 – Poder Judiciário – do 
Orçamento vigente (Lei nº 1.757, 
de 10 de dezembro de 1952): 

Verba 3 – Serviços e Encargos 
Consignação X – Diversos 

Subconsignação 93 – 
Sentenças Judiciárias. 

02 – Tribunal Federal de 
Recursos – Cr$ 30.000.000,00. 

Art. 2º Esta lei entrará em vigor 
na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em 
contrário. 

A Comissão de Finanças. 
Rio de Janeiro, em 27 de 

agôsto de 1953. 
Senhor Secretário: 
Tenho a honra de enviar a 

Vossa Excelência, a fim de que se 
digne submetê-lo à consideração 
do Senado Federal, oProjeto de 
Lei número 3.142- B de 1953, da 
Câmara dos Deputados, que 
autoriza a abertura,. pelo Ministério 
da Educação e Cultura, do crédito 
especial de Cr$ 400.000,00 
(quatrocentos mil cruzeiros), como 
auxílio ao II Congresso Latino-
Americano de Sociologia. 

Aproveito o ensejo para 
renovar a Vossa Excelência os 
protestos da minha distinta 
consideração. – Ruy AImeida, 1º 
Secretário. 

 
Projeto de Lei da Câmara 

nº 238, de 1953 
 

Autoriza a abertura, pelo 
Ministério da Educação e Cultura, do 
crédito especial de Cr$ 400.000,00 
como auxilio ao II Congresos Latino-
Americano de Sociologia. 

 
O Congresso Nacional 

decreta: 
Art. 1º E' autorizada a 

abertura, pelo Ministerio da 
Educaçao e Cultura, do crédito 
especial de Cr$ 400.000,00 
quatrocentos mil cruzeiros), para 
concessão de auxilio ao II 
Congresso Latino-Americano de 
Sociologia, a realizar-se no Rio de 
Janeiro e em São Paulo, de 10 a 
17 de julho de 1953. 

Art. 2º Esta lei entrará em vigor 
na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em 
contrário. 

À Comissão de Finanças. 
Rio de Janeiro; em 31 de 

agôsto de 1953. 
Senhor Secretário: 
Tenho a honra de enviar a 

Vossa Excelência, a fim de que se 
digne submetê-lo à consideração do 
Senado Federal, o Projeto de Lei nº 
3.180-A, de 1953 (Anexo nº 4) da 
Câmara dos Deputados, que estima 
a Receita fixa a Despesa da União 
para o exercício financeiro de 1954. 

Aproveito o ensejo para 
renovar a Vossa Excelência os 
protestos da minha distinta 
consideração. – Ruy Almeida, 1º 
Secretário. 
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 227, de 1953 

 
Estima a Receita e fixa a Despesa da União para o Exercicio financeiro de 1954 

 
ANEXO Nº 4 

 
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 

 
(Resumo por Verbas) 

 
  Fixa Variáveis Total 
  VERBAS Cr$ Cr$ Cr$ 
     

1 –  Pessoal ........................................................... 1.740.000 4.031.600 5.771.600 
2 –  Material............................................................ – 2.454.000 2.454.000 
3 –  Serviços e Encargos ....................................... – 1.870.000 1.870.000 
4 –  Obras, Equipamentos e Aquisição de Imóveis –             120.000             120.000 

 Total ................................................................         1.740.000         8.475.800       10.215.600 
 

(Resumo por Consignações) 
 

VERBA 1 – PESSOAL 
 

  CONSIGNAÇÕES    
     

1 –  Pessoal Permanente ..................................... 1.740.000 240.000 1.980.000 
2 –  Pessoal Extranumerário ................................ – 481.920 481.920 
3 –  Vantagens ..................................................... – 2.718.800 2.718.800 
4 –  Indenizações ................................................. – 300.000 300.000 
6 –  Diversos ........................................................ –           290.880           290.880 

 Total da Verba 1 ...........................................        1.740.000        4.031.600        5.771.600 
 

VERBA 2 – MATERIAL 
 

1 –  Material Permanente ..................................... – 1.014.000 1.014.000 
2 –  Material de Consumo .................................... – 1.390.000 1.390.000 
4 – Diversos ........................................................ –             50.000             50.000 

 Total da Verba 2 ........................................... –        2.454.000        2.454.000 
 

VERBAS 3 – SERVIÇOS E ENCARGOS 
 

1 – Serviços de Terceiros ................................... – 440.000 440.000 
3 – Serviços em Regime Especial de 

Financiamento 
– 

900.000 900.000 
6 – Assistência e Previdência Sociais ................ – 150.000 150.000 

11 – Diversos ........................................................ –           380.000           380.000 
 Total da Verba 3 ........................................... –       1.870.000        1.870.000 

 
VERBA 4 – OBRAS, EQUIPAMENTOS E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 

 
5 – Diversos ....................................................... –           120.000           120.000 

 Total de Verba 4 .......................................... –           120.000           120.000 
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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 
 

(Discriminação da Despesa) 
 

VERBA 1 – PESSOAL 
 

 DOTAÇÃO 
 (em cruzeiros) 
 Fixa Variável 
 Cr$ Cr$ 

 
CONSIGNAÇÃO 1 – Pessoal Permanente 

 
01 – Vencimentos do pessoal civil ........................................................................................... 780.000  
01 – Subsidios e representações ............................................................................................. 960.000 240.000 

 1.740.000 240.000 
  Total da Consignação 1 .......................................................................................... 1.980.000 

 
CONSIGNAÇÃO 2 – Pessoal Extranumerário 

 
01 – Salários de mensalistas ..................................................................................................... 481.920 

  Total da Consignação 2 ............................................................................................ 481.920 
 

CONSIGNAÇÃO 3 –Vantagens 
 

10 – Gratificações de representação de gabinete ...................................................................... 2.600.000 
11 – Gratificações adicionais por tempo de serviço ................................................................... 118.800 

  Total da Consignação 3 ............................................................................................. 2.718.800 
 

CONSIGNAÇÃO 4 – Indenizações 
 

03 – Diárias para o pessoal civil .................................. .............................................................. 300.000 
  Total da Consignação 4 ............................................................................................. 300.000 

 
CONSIGNAÇÃO 6 – Diversos 

 
04 – Outras despesas   

 2 – Abono de emergência para o pessoal extranumerário..............................................  290.888 
  Total da Consignação 6.............................................................................................  290.888 
   1.740.000 4.031.600 
  Total da Verba 1......................................................................................................... 5.771.600 

 
VERBA 2 – MATERIAL 

 
 DOTAÇÃO 
 (em cruzeiros) 
 Variável 
 Cr$ 

 
CONSIGNAÇÃO 1 – Material Permanente 

 

03 – Livros; documentos; revistas e outras publicações especializadas, destinadas a biblioteca ou 
coleções............................................................................................................................................ 

 30.000 

04 – Máquinas, motores e aparelhos ......................................................................................................  48.000 
05 – Ferramentas e utensílios .................................................................................................................  36.000 

06 – Material elétrico, de telefonia, de telegrafia, de televisão, de refrigeração; material fotográfico e 
cinematográfico................................................................................................................................. 

 200.000 

09 – Material de ensino e educação; material artístico; insígnias e bandeiras; instrumentos de música  20.000 
11 – Mobiliário de escritório, de biblioteca, de ensino e doméstico em geral; máquinas, aparelhos e 

utensílios de escritório biblioteca e ensino; artigos de adôrno doméstico......................................... 
  

100.000 
13 – Aparelhos e utensílios de copa, cozinha, refeitório, dormitório e enfermaria ...................................  80.000 
15 – Automóveis de passageiros 

1) Para a aquisição de dois automóveis tipo especial para o Serviço de Segurança ...................... 
  

200.000 
16 – Camionetas de passageiros: ônibus; ambulâncias; <jeeps> 

1) Para a aquisição de duas camionetas de passageiros................................................................. 
  

150.000 
17 – Autocaminhões: autobombas; camionetas de carga; auto socorro 

1) Para a aquisição de três camionetas de carga tipo furgão .......................................................... 
  

150.000 
   
  Total da consignação 1....................................................................................................... 1.014.800 

 
CONSIGNAÇÃO 2 - Material de Consumo 

 
02 – 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..... 
  

200.000 

03 – Material de limpeza e conservação de veículos, maquinas, aparelhos e instalações; artigos de 
iluminação.......................................................................................................................................... 

 80.000 

04 – Combustíveis e lubrificantes .............................................................................................................  360.000 
05 – Sobressalentes e acessórios de máquinas, de viaturas e de aparelhos ..........................................  200.000 
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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA  
 

(Discriminação da Despesa) 
 

(Verba 2 – Material – Consignação 2 –Material de Consumo – Conclusão) 
 

  DOTAÇÃO 
(em cruzeiros) 

  Variável 
Cr$ 

 
10 – Matérias primas e produtos manufaturados ou semi manufaturados, destinados a 

qualquer transformação................................................................................................................ 
 

50.000 
13 – Vestuários, uniformes e equipamentos: artigos e peças acessórias; roupa de 

cama, mesa e banhos, tecidos e artefatos............................................................... 
 

400.000 
14 – Artigos para limpeza e desinfecção..........................................................................         100.000 

 Total da Consignação 2..................................................................................      1.390.000 
 

CONSIGNAÇÃO 4 – Diversos 
 

01 – Outras despesas.......................................................................................................           50.000 
 Total da Consignação 4..................................................................................          50.000 
 Total da Verba 2..............................................................................................      2.454.000 
 

VERBA 3 – SERVIÇOS E ENCARGOS 
CONSIGNAÇÃO 1 – Serviços de Terceiros 

 
04 – Iluminação, fôrça motriz e gás.................................................................................. 150.000 
05 – Ligeiros reparos, adaptações, consertos e conservação de bens móveis............... 80.000 
06 – Passagens, transporte de pessoal e de suas bagagens.......................................... 30.000 
09 – Serviços de asseio e higiene: lavagem e engomagem de roupas: taxas de água, 

esgôto e lixo.............................................................................................................. 
 

30.000 
14 – Telefone, telefonemas, telegramas, radiogramas, porte postal e assinatura de 

caixas postais........................................................................................................... 
       150.000 

 Total da consignação 1...................................................................................        440.000 
 

CONSIGNAÇÃO 3 – Serviços em Regime Especial de Financiamento 
 

04 – Manutenção dos palácios presidenciais...................................................................         900.000 
 Total da Consignação 3..................................................................................         900.000 

 
CONSIGNAÇÃO 6 – Assistência e Previdência Sociais 

 
05 – Salário família...........................................................................................................        150.000 

 Total da Consignação 6..................................................................................        150.000 
 

CONSIGNAÇÃO II – Diversos 
 

03 – Despesas miúdas de pronto pagamento................................................................... 120.000 
06 – Prêmios, diplomas, condecorações e medalhas  

 1) Ordem Nacional ao Mérito.................................................................................... 60.000 
07 – Recepções, hospedagens e homenagens................................................................        200.000 

 Total da Consignação II...................................................................................        380.000 
 Total da verba 3...............................................................................................     1.370.000 
 

VERBA 4 – OBRAS, EQUIPAMENTOS E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  
CONSIGNAÇÃO 8 – Diversos 

 
01 – Ligeiros reparos, adaptações, consertos e conservação de bens imóveis ..............        120.000 

 Total da Consignação 8....................................................................................        120.000 
 Total da verba 4................................................................................................        120.000 
 À Comissão de Finanças. 
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Rio de Janeiro, em 31 de agôsto de 1953. 
SENHOR SECRETÁRIO: – Tenho a honra  

de enviar a Vossa Excelência, a fim de que se  
digne submetê-lo à consideração do Senado  
Federal, o Projeto de Lei nº 3.180-A, 
 

de 1953, (Anexo nº 6) que estima a Receita e fixa a 
Despesa da União para o exercício financeiro de 1954. 

Aproveito o ensejo para renovar a Vossa Excelência 
os protestos de minha distinta consideração. – Ruy 
Almeida, 1º Secretário. 

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

Nº 227, de 1953 
 

Estima a Receita e fixa a Despesa da União para o Exercício financeiro de 1954 
 

ANEXO Nº 5 
 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO PÚBLICO 
 

(Resumo por Verbas) 
 

 VERBAS Fixa Variável Total 
 Cr$ Cr$ Cr$ 
1 – Pessoal.............................................................................. 9.686.440 26.100.120 35.786.560 
2 – Material.............................................................................. – 1.740.000 1.740.000 
3 – Serviços e Encargos......................................................... – 12.661.000 12.661.000 
4 – Obras, Equipamentos e Aquisição de Imóveis.................. –     440.000       440.000 

 
Total.................................................................... 9.686.440 40.941.120 50.627.560 

 
(Resumo por Consignações) 

 
VERBA 1 – PESSOAL 

 
 CONSIGNAÇÕES 
1 – Pessoal Permanente......................................................... 8.890.440 – 8.890.440 
2 – Pessoal Extranumerário.................................................... – 17.280.120 17.280.120 
3 – Vantagens......................................................................... 796.000 560.000 1.356.000 
4 – Indenizações..................................................................... – 160.000 160.000 
6 – Diversos............................................................................. –    8.100.00    8.100.000 

 
Total da Verba 1.................................................. 9.686.440 26.100.120 35.786.560 

 
VERBA 2 – MATERIAL 

 
1 – Material Permanente......................................................... – 565.000 565.000 
2 – Material de Consumo........................................................ –   1.175.000   1.175.000 

 
Total da Verba 2.................................................. – 1.740.000 1.740.000 

 
VERBA 3 – SERVIÇOS E ENCARGOS 

 
1 – Serviços de Terceiros........................................................ – 1.970.000 1.970.000 
2 – Auxílios e Subvenções...................................................... – 100.000 100.000 
3 – Serviços em Regime Especial de Financiamento............. – 5.200.000 5.200.000 
6 – Assistência e Previdência Sociais..................................... – 1.209.000 1.209.000 
11 – Diversos............................................................................. –   4.182.000   4.182.000 
 

Total da Verba 3.................................................. – 12.661.000 12.661.000 
 

VERBA 4 – OBRAS, EQUIPAMENTOS E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 
 
1 – Estados e Projetos............................................................ – 360.000 360.000 
3 – Diversos............................................................................. –        80.000        80.000 

 
Total da Verba 4.................................................. – 440.000 440.000 
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO PUBLICO 
 

(Discriminação da Despesa) 
 

VERBA 1 – PESSOAL 
 

    DOTAÇÃO 
(em cruzeiro) 

    Fixa 
Cr$ 

Variável 
Cr$ 

      
CONSIGNAÇÃO 1 – Pessoal Permanente 

     
01 – Vencimento do pessoal civíl    

 08 – Serviço de Administração..........................................................................................        8.890.440  
  

Total da Consignação 1 ............................................................................................        8.890.440 
 

      
CONSIGNAÇÃO 2 – Pessoal Extranumerário 

     
01 –  Salário de mensalistas    

 08 – Serviço de Administração .........................................................................................      17.179.320 
02 –  Salário de contratados    

 08 – Serviço de Administração .........................................................................................           100.800 
  

Total da Consignação 2 ............................................................................................ 
 

    17.280.120 
      

CONSIGNAÇÃO 3 – Vantagens 
      

01 –  Funções gartificndas    
 08 – Serviço de Administração .........................................................................................           426.000  

07 –  Gratificações por serviço extrardinário    
 08 – Serviço de Administração              200.000 

10 –  Gratificações de representação de gabinete    
 08 – Serviço de Administração .........................................................................................            360.000 

11 –  Gratificações adicionais por tempo de serviço    
 08 – Serviço de Administração .........................................................................................          370.000  
             796.000           560.000 
  

Total da Consignação 3 ............................................................................................ 1.356.000 
      

Consignação 4 – Indenizações 
      

01 –  Ajuda de custo para o pessoal civil    
 08 – Serviço de Administração .........................................................................................              80.000 

03 –  Diárias para o pessoal civil    
 08 – Serviço de Administração .........................................................................................              80.000 
  

Total da Consignação 4 ............................................................................................            160.000 
      

CONSIGNAÇÃO 6 – Diversos 
      

01 –  Substituições    
 08 – Serviço de Administração..........................................................................................            100.000 

04 –  Outras despesas    
 1 –  Abono de emergência para o pessoal permanente    
 08 – Serviço de Administração ..............................................................        3.000.000   
 2 –  Abono de emergência para o pessoal extranumerário    
 08 – Serviço de Administração ..............................................................        5.000.000         8.000.000 
  

Total da Consignação 6 .................................................................         8.100.000 
    

        9.686.440      26.100.120 
  

Total de Verba 1 ........................................................................................................ 35.786.560 
      

VERBA 2 – MATERIAL 
      
     DOTAÇÃO 

(em cruzeiro) 
     Variável 

Cr$ 
      

CONSIGNAÇÃO 1 – Material Permanente 
   

03 – Livros, documentos; revistas e outras publicações especializadas, destinadas a biblioteca ou coleções  
 08 – Serviço de Administração .....................................................................................................................           150.000 

04 –  Maquinas, motores e aparelhos    
 08 – Serviço de Administração .....................................................................................................................             75.000 

05 –  Ferramentas e utensílios    
 08 – Serviço de Administração .....................................................................................................................             25.000 

06 –  Material elétrico, de telefonia, de telegrafia, de televisão, de refrigeração, material fotográfico e cinematografia  
 08 – Serviço de Administração .....................................................................................................................             25.000 

09 –  Material de ensino e educação; material artístico; insígnias bandeiras; instrumentos de música  
 08 – Serviço de Administração .....................................................................................................................             25.000 
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO PÚBLICO 
 

(Discriminação de Despesa) 
 

(Verba 2 – Material – Consignação 1 – Material Permanente – Conclusão 
 

     DOTAÇÃO 
(em cruzeiro) 

     Variável 
Cr$ 

      
11 – Mobiliário de escritório, de biblioteca de ensino e doméstico em geral; máquina, aparelhos e utensílios de 

escritórios, biblioteca e ensino; artigos de adórno doméstico 
 

 08 –  Serviço de Administração.......................................................................................................................... 100.000 
12 –  Mobiliário especial, máquina, aparelhos e utensílios de laboratório, gabinete cientifico ou técnico  

 08 –  Serviço de Administração.......................................................................................................................... 100.000 
13 –  Aparelhos e utensílios de copa, cozinha, refeitório, domitório e enfermaria  

 08 –  Serviço de administração..........................................................................................................................            15.000 
   

Total de Consignação 1................................................................................................          565.000 
      

CONSIGNAÇÃO 2 – Material de Consumo 
      
02 –  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 –  Serviço de Administração.......................................................................................................................... 250.000 
03 –  Material de limpeza e conservação de veículos, máquinas, aparelhos e instalações; artigos de iluminação  

 08 –  Serviço de Administração.......................................................................................................................... 30.000 
04 –  Combustíveis e lubrificantes  

 08 –  Serviço de Administração.......................................................................................................................... 165.00 
05 –  Sobressanentes e acessórios de máquinas, de viaturas e de aparelhos   

 08 –  Serviço de Administração.......................................................................................................................... 30.000 
10 –  Matérias primas e produtos manufaturados ou semi-manufaturados, destinados a qualquer transformação  

 08 –  Serviço de Administração.......................................................................................................................... 50.000 
11 –  Produtos químicos, biológicos, farmacéuticos e odontológicos adubos em geral e corretivos; inseticidas e 

fungicidas; artigos cirúrgicos e outros de uso nos laboratórios em geral 
 

 08 –  Serviço de Administração.......................................................................................................................... 150.000 
13 –  Vestuários, uniformes e equipamentos; artigos e peças acessórios; roupa de cama, mesa e banho, tecidos e artefatos  

 08 –  Serviço de Administração.......................................................................................................................... 450.000 
14 –  Artigos para limpeza e desinfecção  

 08 –  Serviço de Administração.......................................................................................................................... 50.000 
   

Total da Consignação 2..................................................................................................       1.175,000 
   

Total da Verba 2.............................................................................................................       1.740,000 
      

VERBA 3 – SERVIÇO E ENCARGOS 
      

CONSIGNAÇÃO 1 – Serviços de Terceiros 
      
01 –  Acondicionamento e embalagem; armazenagem; carretos, estivas e capatazias, transporte de encomendas, 

cargas e animais; alojamento e alimentação destes e de seus tratadores em viagem; seguros de transportes 
 

 08 – Serviço administração............................................................................................................................... 25.000 
02 –  Assinaturas de órgãos oficiais  

 08 – Serviço administração............................................................................................................................... 30.000 
03 –  Assinatura de recortes de publicações periódicas  

 09 – Serviço de Documentação........................................................................................................................ 15.000 
04 –  Iluminação, fôrça motriz e gás  

 08 – Serviço de Administração......................................................................................................................... 40.000 
05 –  Ligeiros reparos, adaptações, consertos e conservação de bens móveis  

 08 – Serviço de Administração......................................................................................................................... 120.000 
06 –  Passagens, transporte de pessoal e de suas bagagens  

 08 – Serviço de Administração......................................................................................................................... 150.000 
07 –  Publicações, serviços de impressão de encadernação, de clicheria e de colaboração  

 09 – Serviço Documentação  
   1) Custeio da «Revista do Serviço Público» do «Boletim do D.A.S.P.». do 

«indicador da Organização Administrativa Federais» e da publicação de 
trabalhos avulsos traduções e quaisquer obras que visem ao aperfeiçoamento 
do serviço público. Compreendendo colaboração e material de qualquer 
natureza destinado a fins de impressão e divulgação........................................... 

 
 
 
 

1.200.000 
08 – Recuperação de material  

 08 – Serviço de Administração.......................................................................................................................... 200.000 
09 –  Serviço de asseio e higiene; lavagem e engonmagem de roupas taxas de águas, esgôto e lixo  

 08 – Serviço de Administração.......................................................................................................................... 60.000 
10 –  Serviços clinicos e de hospitalização  

 08 – Serviço de Administração.......................................................................................................................... 30.000 
14 –  Telefone telefonemas, telegramas, radiogramas, portes postal e assinatura de caixas postais  

 08 – Serviço de Administração..........................................................................................................................          100.000 
   

Total da Consignação 1..................................................................................................       1,970.000 
      

CONSIGNAÇÃO 2 – Auxilios e Subvenções 
   

01 – Auxilios  
 06 – Divisão de Edifícios Públicos  
   1) Auxilio a Associação Brasileira de Normas Técnicas, de acordo com o Decreto 

lei n. 7.103, de 30.11.44....................................................................................... 
 

          100.000 
   

Total da Consignação 2................................................................................................           100.000 
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO PUBLICO 
 

(Discriminação da Despesa) 
 

(Verba 3 — Serviços e Encargos — Consignação 3 – Serviços em Regime Especial de Financiamento) 
 

       DOTAÇÃO 
(em cruzeiros) 

       Variável 
Cr$ 

        
CONSIGNAÇÃO 3 – Serviços em Regime Especial de Financiamento 

        
05 – Aperfeiçoamento e especialização de pessoal   
  01 –  Divisão de Seleção e Aperfeiçoamento   
    1)  Despesas de qualquer natureza e proveniência com o 

aperfeiçoamento e a especialização de servidores no 
exterior e vinda de tememos e professares estrangeiros 
para o ensino no Brasil (Decreto-lei DY L729, de 12 de 
julho de 1945, ara 5'), e para balsas de estudos em favor 
de servidores dos órgãos estaduais disriplinaiores do 
respectivo pessoal, para estágio no D.A.S.P....................... 

 
 
 
 
 
 

1.200.000 

 

  02 – Cursos de Administração   
    1) Despesas de qualquer natureza e proveniência com 

manutenção de cursos legalmente instituidor e com outras 
modalidades de aperfeiçoamento e especialização de 
pessoal................................................................................. 

 
      2.000.000 

 
 
 

3.200.000 
06 – Seleção de pessoa   
  01 – Divisão de Seleção e Aperfeiçoamento   
    1) Despesas de qualquer natureza e proveniência com a realização de 

concursos e provas no Distrito Federal e nos Estado................................... 
 

        2.000.000 
    Total da Consignação 3.........................................................................................        5.200.000 
        

CONSIGNAÇÃO 6 – Assistência e Previdência Sociais 
        
02 – Assistência social   
  08 – Serviço de Administração   
    1) Despesas de qualquer natureza e proveniência com os serviços de 

assistência social aos servidores................................................................... 
 

200.000 
03 – Previdência social   
  08 – Serviço de Administração   
    1) Contribuição para a Caixa de Aposentadoria e Pensões dos Serviços 

Públicos do Estado do Ceará (Decreto-lei nº 7.441, de 5-4-1945, art. 5º, 
combinado com os arts. 15, letra b, e 73 do Regulamento aprovado pelo 
Decreto nº 26.778, de 14-6.1949).................................................................. 

 
 
 

9.000 
05 – Salário-família   
  08 – Serviço de Administração.......................................................................................................................        1.000 000 
    Total da Consignação 6.........................................................................................        1.209 000 
        

CONSIGNAÇÃO 11 – Diversos 
        
01 – Aluguel ou arrendamento de imóveis: foros; seguros de bens móveis e imóveis  
  08 – Serviço de Administração....................................................................................................................... 432.000 
06 – Prêmios, diplomas, condecorações e medalhas  
  01 – Divisão de Seleção e Aperfeiçoamento.................................................................................................. 100.000 
07 – Recepções, hospedagens e homenagens  
  08 – Serviço de Administração....................................................................................................................... 50.000 
18 – Outras despesas  
  08 – Serviço de Administração  
    1) Manutenção do Escritório Técnico da Cidade Universitária do Brasil 

(Decreto-lei nº 7.217, de 30-12-1914)........................................................... 
 

        3.600.000 
    Total da Consignação 11.......................................................................................         4.182.000 
    Total da Verba 3....................................................................................................       12.661.000 
        

VERBA 4 – OBRAS, EQUIPAMENTOS E AQUISIÇÃO DE IMÓVElS 
        

CONSIGNAÇÃO 1 – Estudos e Projetos 
        
01 – Inicio   
  06 – Divisão de Edifícios Públicos..................................................................................................................            360.000 
    Total da Consignação 1.........................................................................................           360.000 
        

CONSIGNAÇÃO 8 – Diversos 
        
01 – Ligeiros reparos, adaptações, consertos e conservação de bens imóveis  
  08 – Serviço de Administração.......................................................................................................................             80.000 
    Total da Consignação 8.........................................................................................             80.000 
    Total da Verba 4....................................................................................................           410.000 

 
A Comissão de Finanças 
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Rio de Janeiro, em 31 de agôsto de 1953. 
 
SENHOR SECRETÁRIO: – Tenho a honra de enviar a 

Vossa Excelência, a fim de que se digne submetê-lo a 
consideração do Senado Federal, o Projeto de Lei nº 3.180-A, 
 

de 1953, (Anexo nº 6) que estima a Receita e fixa a 
Despesa da União para o exercício financeiro de 1954. 

Aproveito o ensejo para renovar a Vossa Excelência os 
protestos da minha distinta consideração. – Ruy Almeida, 
1º Secretário. 

  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

 
Nº 227, DE 1953 

 
Estima a Receita e fixa a Despesa da União para o Exercício financeiro de 1954 

 
ANEXO Nº 6 

 
ESTADO MAIOR DAS FÔRÇAS ARMADAS 

 
(Resumo por Verba) 

 
VERBAS Fixa 

Cr$ 
Variável 

Cr$ 
Total 
Cr$ 

1 –  Pessoal................................................................................  3.832.584 3.832.584 
2 –  Material................................................................................  1.111.000 1.111.000 
3 –  Serviços e Encargos...........................................................  5.506.090 5.506.090 
4 –  Obras, Equipamentos e Aquisição de Imóveis................... –          15.000         15.000 

 Total........................................................................ –   10.464.674  10.464.674 
 

(Resumo por Consignações) 
 

VERBA 1 – PESSOAL 
 

CONSIGNAÇÕES Fixa 
Cr$ 

Variável 
Cr$ 

Total 
Cr$ 

2 –  Pessoal Extraordinário........................................................  1.391.000 1.391.000 
3 –  Vantagens...........................................................................  134.400 134.400 
4 –  Indenizações.......................................................................  10.000 10.000 
5 –  Diversos.............................................................................. –     2.297.184    2.297.184 

 Total da Verba 1..................................................... –     3.832.584    3.382.584 
 

VERBA 2 – MATERIAL 
 

1 –  Material Permanente...........................................................  415.000 415.000 
2 –  Material de Conteúdo.......................................................... –        696.000       696.000 

 Total da Verba 2..................................................... –     1.111.000    1.111.000 
 

VERBA 3 – SERVIÇOS E ENCARGOS 
 

1 –  Serviços de Terceiros..........................................................  624.290 624.290 
3 –  Serviços em Regime Especial de Financiamento...............  2.660.000 2.660.000 
6 –  Assistência e Previdência Sociais.......................................  135.000 135.000 

11 –  Diversos.............................................................................. –     2.086.800    2.086.800 
 Total da Verba 3..................................................... –     5.506.090    5.506.090 

 
VERBA 4 – OBRAS, EQUIPAMENTOS E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 

 
8 –  Diversos.............................................................................. –         15.000          15.000 

 Total de Verba 4..................................................... –         15.000          15.000 
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ESTADO MAIOR DAS FORÇAS ARMADAS 
 

(Discriminação da Despesa) 
 

VERBA 1 – PESSOAL 
 

      DOTAÇÃO 
(em cruzeiros) 

      Fixa 
Cr$ 

Variável  
Cr$ 

        
CONSIGNAÇÃO 2 – Pessoal Extranumerário 

01 – Salários de mensalistas     
 01 – Estado Maior das Fôrças Armadas............................................................  316.000   
 02 – Escola Superior de Guerra.........................................................................       1.075.000        1.391.000 

  Total da Consignação 2.............................................................................................................................        1.391.000 

CONSIGNAÇÃO 3 – Vantagens 
        
04 – Gratificações para o pessoal militar     

 02 – Escola Superior de Guerra.........................................................................................................................  108.490 
10 – Gratificações de representação de gabinete     

 02 – Escola Superior de Guerra.........................................................................................................................             25.020 
  Total da Consignação 3.............................................................................................................................           134.400 

CONSIGNAÇÃO 4 – Indenizações 
  

03 – Diárias para o pessoal civil     
 02 – Escola Superior de Guerra........................................................................................................................             10.000 
  Total da Consignação 4.............................................................................................................................             10.000 

CONSIGNAÇÃO 6 – Diversos 
        
04 – Outras despesas     

 01 – Estado Maior das Fôrças Armadas     
  2 – Abono de emergência para o pessoal extranumerário........................ 172.800    
  3 – Despesas com pessoal civil e militar, determinadas pelo 

Regulamento do E.M.F.A. e pelo Código de Vencimentos e 
Vantagens dos militares.......................................................................          724.536 897.336 

  

        
 02 – Escola Superior de Guerra     
  2 – Abono de emergência para o pessoal extranumerário........................ 582.000    
  3 – Despesas com pessoal civil, inclusive estagiários, e militar, 

determinadas pelo Regulamento da E.S.G. e pelo Código de 
Vencimentos e Vantagens dos militares..............................................          817.848 

      
1.300.848        2.297.184 

   Total da Consignação 6...................................................................................................................        2.297.184 

   Total da Verba 1..............................................................................................................................        3.832.584 

        
VERBA 2 – MATERIAL 

       DOTAÇÃO 
(em cruzeiro) 

       Variável 
Cr$ 

        
CONSIGNAÇÃO I – Material Permanente 

        
05 – Livros; documentos; revistas e outras publicações especializadas, destinadas 

a biblioteca ou coleções 
  

  
 01 – Estado Maior das Fôrças Armadas............................................................................................................ 10.000  
 02 – Estado Superior de Guerra........................................................................................................................            50.000 60.000 

06 – Material elétrico de telefonia, de telegrafia, de televisão, de refrigeração; 
material fotográfico e cinematográfico 

  
  

  02 – Escola Superior de Guerra................................................................................................................................................. 50.300 
07 – Materiais e acessórios para instalações e segurança dos serviços de 

transporte, de comunicação de canalização e de sinalização; material para 
extinção de incêndio 

  

  
 02 – Escola superior de Guerra................................................................................................................................................. 35.000 

09 – Material de ensino e educação: material artístico; insignias e bandeiras, 
instrumentos de música 

  
  

 01 – Estado Maior das Fôrças Armadas............................................................................................................ 5.000  
 02 – Escola Superior de Guerra.........................................................................................................................           ilegível 55.000 

11 – Mobiliário de escritório, de biblioteca, de ensino e doméstico em geral 
máquinas aparelhos e utensílios de escritório, biblioteca e ensino: artigos de 
ilegível doméstico 

  

  
 01 – Estado Maior das Fôrças Armadas............................................................................................................ ilegível  
 02 – Escola Superior de Guerra.........................................................................................................................           ilegível ilegível 
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ESTADO MAIOR DAS FORÇAS ARMADAS 
 

(Discriminação da Despesa) 
 

(Verba 2 – Material – Consignação 1 – Material Permanente – Conclusão) 
 

    DOTAÇÃO 
(em cruzeiro) 

    Variável 
Cr$ 

13 – Aparelhos e utensílios de copa, cozinha, refeitório, dormitório e enfermaria   
 01 – Estado Maior das Fôrças Armadas...................................................... 5.000  
 02 – Escola Superior de Guerra...................................................................           30.000           35.000 
  Total da Consignação 1........................................................................          415.000 
     

CONSIGNAÇÃO 2 – Material de Consumo 
     

02 – 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 

  

 01 – Estado Maior das Fôrças Armadas...................................................... 70.000  
 02 – Escola Superior de Guerra...................................................................         150.000 220.000 

03 – Material de limpeza e conservação de veículos, máquinas, aparelhos e 
instalações; artigos de iluminação 

  

 01 – Estado Maior das Fôrças Armadas...................................................... 10.000  
 02 – Escola Superior de Guerra...................................................................           40.000 50.000 

04 – Combustíveis e lubrificantes   
 01 – Estado Maior das Fôrças Armadas...................................................... 50.000  
 02 – Escola Superior de Guerra...................................................................           65.000 115.000 

05 – Sobressalentes e acessórios de máquinas de viatura e de aparelhos   
 01 – Estado Maior das Fôrças Armadas....................................................... 20.000  
 02 – Escola Superior de Guerra...................................................................           70.000 90.000 

10 – Matérias primas e produtos manufaturados ou semi-manufaturados 
destinados a qualquer transformação 

  

 02 – Escola Superior de Guerra............................................................................................. 120.000 
11 – Produtos químicos, biológicos, farmacêuticos e odontológicos; adubos em 

geral e corretivos; inseticidas e fungicidas; artigos cirúgicos e outros de uso 
dos laboratórios em geral 

  

 02 – Escola Superior de Guerra............................................................................................. 20.000 
13 – Vestuários, uniformes e equipamentos; artigos e peças acessórias; roupa 

de cama, mesa e banho; tecidos e artefatos 
  

 01 – Estado Maior das Fôrças Armadas...................................................... 10.000  
 02 – Escola Superior de Guerra...................................................................           45.000 55.000 

14 – Artigos para limpeza e desinfecção   
 01 – Estado Maior das Fôrças Armadas...................................................... 6.000  
 02 – Escola Superior de Guerra...................................................................           20.000           26.000 
  Total da Consignação 2.................................................................................................         696.000 

  Total da Verba 2...................................................................................       1.111.000 
     

VERBA 3 – SERVIÇOS E ENCARGOS 
     

CONSIGNAÇÃO 1 – Serviços de terceiros 
     

01 – Acondicionamento e embalagem; armazenagem, carretos, estivas e capatazias; transporte 
de encomendas, cargas e animais; alojamento e alimentação, e dêstes de seus tratadores 
em viagem; seguros de transportes 

 

 02 – Escola Superior de Guerra............................................................................................. 50.000 
02 – Assinatura de órgãos oficiais   

 01 – Estado Maior das Fôrças Armadas...................................................... 390  
 02 – Escola Superior de Guerra...................................................................                980 1.290 

03 – Assinatura de recortes de publicações periódicas   
 01 – Estado Maior das Fôrças Armadas....................................................... 70.000  
 02 – Escola Superior de Guerra....................................................................           10.000 30.000 

04 – Iluminação, fôrça motriz e gás   
 01 – Estado Maior das Fôrças Armadas...................................................... 7.000  

 02 – Escola Superior de Guerra...................................................................           60.000 67.000 
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ESTADO MAIOR DAS FORÇAS ARMADAS 
 

(Discriminação da Despesa) 
 

(Verba 3 – Serviços e Encargos – Consignação 1 – Serviços de Terceiros – Conclusão) 
 

      DOTAÇÃO 
(em cruzeiros) 

      Variável 
Cr$ 

05 – Ligeiros reparos, adaptações, consertos e conservação de bens móveis   
 01 – Estado Maior das Fôrças Armadas................................................................. 5.000  
 02 – Escola Superior de Guerra..............................................................................         25.000 30.000 

06 – Passageiros, transporte de pessoal e de suas bagagens   
 01 – Estado Maior das Fôrças Armadas.......................................................................................... 301.000 

07 – Publicações, serviços de impressão, de encadernação, de clicheria e de 
colaboração 

  

 01 – Estado Maior das Fôrças Armadas................................................................... 30.000  
 02 – Escola Superior de Guerra...............................................................................         50.000 80.000 

09 – Serviços de asseio e higiene; lavagem e engomagem de roupas; taxas de água, 
esgôto e lixo 

  

 01 – Estado Maior das Fôrças Armadas................................................................... 5.000  
 02 – Escola Superior de Guerra...............................................................................         20.000 25.000 

14 – Telefone, telefonemas, telegramas, radiogramas: porte postal e assinatura de 
caixas postais 

  

 01 – Estado Maior das Fôrças Armadas................................................................... 25.000  
 02 – Escola Superior de Guerra...............................................................................         12.000             37.000 
  Total da Consignação 1........................................................................................................... 624.290 
       

CONSIGNAÇÃO 3 – Serviços em Regime Especial de Financiamento 
       

03 – Diligências; investigações: serviços de caráter secreto ou reservado   
 01 – Estado Maior das Fôrças Armadas.......................................................................................... 30.000 

06 – Aperfeiçoamento e especialização de pessoal   
 01 – Estado Maior das Fôrças Armadas   
  1) Despesas de qualquer natureza e proveniência com o 

aperfeiçoamento e a especialização de funcionários no 
exterior e vinda de técnicos e professores estrangeiros 
para o ensino no Brasil........................................................ 

 
 
 

200.000 

  

  2) Despesas de qualquer natureza e proveniência com a 
manutenção de cursos legalmente instituídos e com outras 
modalidades de aperfeiçoamento e especialização de pessoal. 

 
 

     120.000 

 
 

320.000 

 

 02 – Escola Superior de Guerra   
  1) Despesas com instrutores e pessoal auxiliar...................... 1.350.000   
  2) Despesas com confecções nacionais e estrangeiros..........        80.000     1.430.000 1.750.000 

07 – Excursões de estudos de professores e alunos de estabelecimentos de ensino 
oficial e de cursos avulsos 

  

 02 – Escola Superior de Guerra...................................................................................................... 300.000 
23 – Representação, propaganda, comissão e despesas no exterior    

 01 – Estado Maior das Forças Armadas.......................................................................................... 480.000 
27 – Manobras militares    

 01 – Estado Maior das Forças Armadas..........................................................................................            100.000 
  Total da consignação 3............................................................................................................         2.660.000 
       

CONSIGNAÇÃO 6 – ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA SOCIAIS 
       

05 – Salário-família    
 01 – Estado Maior das Forças Armadas................................................................... 45.000  
 02 – Escola Superior de Guerra...............................................................................          90.000 135.000 
  Total da Consignação 6...........................................................................................................            135.000 
       

CONSIGNAÇÃO 11 – DIVERSOS 
       

01 – Aluguel ou arrendamento de imóveis; foros; seguros de bens móveis e imóveis   
 01 – Estado Maior das Forças Armadas.......................................................................................... 14.400 

03 – Despesas miúdas de pronto pagamento    
 01 – Estado Maior das Forças Armadas................................................................... 1.400 135.000 
 02 – Escola Superior de Guerra...............................................................................       133.600 135.000 
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ESTADO MAIOR DAS FÔRÇAS ARMADAS  
 

(Discriminação da Despesa) 
 

(Verba 3 – Serviços e Encargos – Consignação 11 – Diversos – Conclusão) 
 
 

      DOTAÇÃO 
(em cruzeiros) 

      Variável  
Cr$ 

       
     

07 – Recepções, hospedagens e homenagens    
 01 – Estado Maior das Forças Armadas............................................ 30.000  
 02 – Escola Superior de Guerra.........................................................         15.000 45.000 
       

18 – Outras despesas    
 01 – Estado Maior das Forças Armadas    
  1) Para atender a diversas experiências do E. 

M. F. A. junto aos ministérios militares e de 
interêsse do suprimento das fôrças armadas. 1.000.000 

  

  2) Para atender a despesas com o Serviço de 
Assistência Religiosa às Fôrças Armadas..... 

             
42.000 

        
1.042.000 

 

       
 02 – Escola Superior de Guerra    
  1) Para atender a despesas com refeição a ser fornecida a 

militares e civis em estágio e serviço na Escola.................      800.000       1.842.000 
   Total da Consignação 11.........................................................................       2.086.800 
   Total da Verba 3.......................................................................................       5.506.090 
       

VERBA 4 – OBRAS EQUIPAMENTOS E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 
 

CONSIGNAÇÃO 8 – Diversos 
       

01 – Ligeiros reparos, adaptações consertos e conservação 
de bens imóveis 

   

 03 – Estado Maior das Fôrças Armadas.................................................................            15.000 
  Total da Consignação 8...................................................................................            15.000 
  Total da Verba 4..............................................................................................            15.000 
       

 
 
 

À Comissão de Finanças. 
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Rio de Janeiro, em 31 de agôsto de 1953. 
 
SENHOR SECRETÁRIO: – Tenho a honra  

de enviar a Vossa Excelência, a fim de  
que se digne submetê-lo à consideração  
do Senado Federal, o Projeto de Lei nº 3.180-A, 
 

de 1953, (Anexo nº 10) da Câmara dos Deputados que 
estima a Receita e fixa a Despesa da União para o 
exercício financeiro de 1954. 

Aproveito o ensejo para renovar a Vossa Excelência 
os protestos da minha distinta consideração. – Ruy 
Almeida, 1º Secretario. 

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

 
Nº 227, de 1953 

 
Estima a Receita e fixa a Despesa da União para o Exercício financeiro de 1954 

 
ANEXO Nº 10 

 
CONSELHO NACIONAL DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA 

 
(Resumo por Verbas) 

 
  Fixa Variável Total 
 VERBAS Cr$ Cr$ Cr$ 

1 – Pessoal.................................................................. 713.520 3.260.360 3.973.880 
2 – Material.................................................................. – 186.000 186.000 
3 – Serviços e Encargos.............................................. – 644.920 644.920 
4 – Obras, Equipamentos e Aquisição de Imóveis...... –             50.000             50.000 

 Total.......................................................................           713.520        4.141.280        4.854.800 
     

(Resumo por Consignações) 
     

VERBA 1 – PESSOAL 
     
 CONSIGNAÇÕES Fixa Variável Total 

1 – Pessoal Permanente.............................................. Cr$ Cr$ Cr$ 
2 – Pessoal Extranumerário......................................... 481.920 – 481.920 
3 – Vantagens.............................................................. – 2.496.280 2.496.280 
4 – Indenizações ......................................................... 231.600 15.000 246.600 
6 – Diversos................................................................. – 70.000 70.000 

 Total da Verba 1 –           679.080           679.080 
            713.520        3.260.360        3.973.880 
     

VERBA 2 – MATERIAL 
     

1 – Material Permanente.............................................. – 62.000 62.000 
2 – Material de Consumo............................................. –           124.000           124.000 

 Total da Verba 2.................................................... –           186.000           186.000 
     

VERBA 3 – SERVIÇOS E ENCARGOS 
     

4 – Serviços de Terceiros............................................ – 374.400 374.400 
6 – Assistência e Previdência Sociais......................... – 130.000 130.000 

11 – Diversos................................................................. –           140.520           140.520 

 Total de Verba 3.................................................... –           644.920           644.920 
     

VERBA 4 – OBRAS, EQUIPAMENTOS E AQUISIÇÃO DE IMÓVEL 
     

8 – Diversos................................................................. –             50.000             50.000 

 Total de Verba 4.................................................... –             50.000             50.000 
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CONSELHO NACIONAL DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA 
 

(Discriminação da Despesa) 
 

VERBA 1 – PESSOAL 
 

     DOTAÇÃO 
(em cruzeiros) 

     Fixa 
Cr$ 

Variável 
Cr$ 

CONSIGNAÇÃO 1 – Pessoal Permanente 
       

01 – Vencimentos do pessoal civil.........................................................................................                481.920  
   Total da Consignação 1............................................................................                481.920  
       

CONSIGNAÇÃO 2 – Pessoal Extranumerário 
       

01 – Salários de mensalistas.................................................................................................  2.196.280 
02 – Salários de contratados.................................................................................................                 300.000 

   Total da Consignação 2...........................................................................                     2.496.280 
       

CONSIGNAÇÃO 3 – Vantagens 
 

01 – Funções gratificadas...................................................................................................... 58.800  
07 – Gratificações por serviço extraordinário.........................................................................  15.000 
09 – Gratificações de representação...................................................................................... 124.800  
11 – Gratificações adicionais por tempo de serviço...............................................................                  48.000  

                    231.600                  15.000 
   Total de Consignação 3............................................................................ 246.690 
       

CONSIGNAÇÃO 4 – Indenizações 
 

01 – Ajuda de custo para o pessoal civil................................................................................  30.000 
03 – Diárias para o pessoal civil.............................................................................................                     0.000 

   Total da Consignação 4............................................................................                   70.000 
       

CONSIGNAÇÃO 6 – Diversos 
 

01 – Substituições   10.000 
04 – Outras despesas    

 1 – Abono de emergência para o pessoal permanente................ 12.000   
 2 – Abono de emergência para o pessoal extranumerário...........               657.080                 669.080 
   

Total da Consignação 6............................................................................  679.080 
     713.520 3.260.360 
   

Total da Verba 1....................................................................................... 3.973.880 
       

VERBA 2 – MATERIAL 
       

Discriminação da Despesa) 
      DOTAÇÃO 

(em cruzeiros) 
      Variável 

Cr$ 
       

CONSIGNAÇÃO 1 – Pessoal Permanente 
 

03 – Livros; documentos; revistas e outras publicações especializadas destinadas a bibliotecas ou coleções. 30.000 
04 – Máquinas, motores e aparelhos................................................................................................................... 6.000 
11 – Mobiliário de escritório, de biblioteca, de ensino e doméstico em geral; máquinas, aparelhos e 

utensílios de escritório, de biblioteca e ensino; artigos de adôrno doméstico............................................. 25.000 
13 – Aparelhos e utensílios de copa, cozinha, refeitório, dormitório e enfermaria..............................................                    1.000 

 
Total da Consignação 1.........................................................................................................                  62.000 

     
CONSIGNAÇÃO 2 – Material de Consumo 

     
02 – 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.... 50.000 
03 – Material de limpeza e conservação de veículos, máquinas, aparelhos e instalações; artigos de iluminação.. 2.800 

 
 



Quinta-feira 3 Diário do Congresso Nacional (Seção II) Setembro de 1953 391 
 

CONSELHO NACIONAL DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA  
 

(Discriminação de Despesa) 
 

(Verba 2 – Material – Consignação 2 – Material de Consumo – Conclusão) 
 

     
 

DOTAÇÃO 
(em cruzeiros) 

     Variável 
Cr$l 

    
04 – Combustíveis e ilegível .................................................................................................. 24.000 
05 – Sobressalentes e acessórios de máquinas, de viatura e de aparelhos ......................... 8.000 
13 – Vestuário, uniformes e equipamentos; artigos e peças acessórias; roupas de cama, 

mesa e banho; tecidos e artefatos ................................................................................. 
 
22.000 

14 – Artigo para limpeza e desinfecção .................................................................................          18.000 

   Total da Consignação 2 ................................................................................        124.000 
   Total da Verba 2 ...........................................................................................                      186.000 
      

VERBA 3 – SERVIÇOS E ENCARGOS 
 

CONSIGNAÇÃO 2 – Serviços de Terceiros 
 

02 – Assinatura de órgãos oficiais .......................................................................................... 2.000 
03 – Assinatura de recortes de publicações periódicas ......................................................... 4.400 
04 – Iluminação, fôrça matriz e gás ........................................................................................ 6.000 
05 – Ligeiros reparos, adaptações, consertos e conservações de bens móveis... 40.000 
06 – Passagem, transporte de pessoas e de suas bagagens ................................................ 40.000 
07 – Publicações, serviços de impressão, de encadernação, de clicheria e de colaboração  250.000 
09 – Serviços de asseio e higiene: lavagem e engomagem de roupas; taxas de água, 

esgôto e lixo ................................................................................................................... 20.000 
14 – Telefone, telefonemas, telegramas, radiogramas, porte postal e assinatura de caixas 

postais ............................................................................................................................ 
 

         12.000 
   Total da Consignação 1 ................................................................................         374.400 
      

CONSIGNAÇÃO 6 – Assistência e Previdência Sociais 
 

05 – Salário-família .................................................................................................................       130.000 
   Total da Consignação 6 ................................................................................       130.000 

      

CONSIGNAÇÃO 11 - Diversos 
      

01 – Aluguel ou arrendamento de imóveis: fôros; seguros de bens móveis e imóveis  ......... 122.520 
03 – Despesas miúdas de pronto pagamento  .......................................................................         18.000 

   Total da Consignação 11 ..............................................................................         140.520 

   Total de Verba 3 ...........................................................................................       644.920 
      

VERBA 4 – OBRAS EQUIPAMENTOS E AQUISIÇÕES DE IMÓVEIS 
 

CONSIGNAÇÃO ilegível – Diversos 
 

01 – Ligeiros reparos, adaptações consertos e conservação de bens imóveis          50.000 

   Total da Consignação ilegível           50.000 
   Total da Verba 4           50.000 
   À Comissão de Finanças.   

 
 

 



392 Quinta-feira 3 Diário do Congresso Nacional (Sessão II) Setembro de 1953 
 

Rio de Janeiro, em 31 de agôsto de 1953. 
Senhor Secretário: – Tenho a honra de  

enviar a Vossa Excelência, a fim de que se  
digne submetê-lo à consideração do Senado  
Federal, o projeto de Lei nº 3.180-A, 
 

de 1953, (Anexo nº 11) que estima a Receita e fixa a 
Despesa da União para o exercício financeiro de 1954. 

Aproveito o ensejo para renovar a Vossa Excelência 
os protestos da minha distinta consideração, – Ruy 
Almeida, 1° Secretário. 

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

 
N° 227, de 1953 

 
Estima a Receita e fixa a Despesa da União para o Exercício financeiro de 1954 

 
ANEXO N° 11 

 
CONSELHO NACIONAL DE ECONOMIA 

 
(Resumo por Verbas) 

 
 

Verbas Fixa 
Cr$ 

Variável 
Cr$ 

Total 
Cr$ 

     
1 – Pessoal ....................................................... 4.840.720 16.279.200 11.119.920 
2 – Material ....................................................... – 662.000 662.000 
3 – Serviços e Encargos ................................... – 1.774.000 1.774.000 
4 – Obras Equipamentos e Aquisição de 

Imóveis ........................................................ – 
              

30.000 
                        

30.000 
 Total ............................................................    4.340.720       8.745.200  13.585.920 
     

(Resumo por Consignações) 
 

VERBA 1 – PESSOAL 
 

 CONSIGNAÇÕES Fixa 
Cr$ 

Variável 
Cr$ 

Total 
Cr$ 

     
1 – Pessoal Permanente ................................... 4.391.920 – 4.391.920 
2 – Pessoal Extranumerário .............................. – 4.724.000 4.724.000 
3 – Vantagens ................................................... 448.800 110.000 558.800 
4 – Indenizações ............................................... – 125.000 125.000 
5 – Diversos ...................................................... –        1.320.200     1.320.200 
 Total da Verba 1 .........................................   4.840.720       6.279.200  11.119.920 
     

VERBA 2 – MATERIAL 
 

1 – Material Permanente ................................... – 300.000 300.000 
2 – Material de Consumo .................................. –         362.000         362.000 
 Total da Verba 2 ......................................... –         662.000         662.000 
     

VERBA 3 – SERVIÇOS E ENCARGOS 
 

1 – Serviços de Terceiros ................................. – 674.000 674.000 
6 – Assistência e Previdência Sociais .............. – 240.000 240.000 

11 – Diversos ...................................................... –        860.000 860.000           
 Total da Verba 3 .........................................      1.774.000    1.774.000 
     

VERBA 4 – OBRAS, EQUIPAMENTOS E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 
 

3 – Diversos ...................................................... –          30.000           30.000 
 Total da Verba 4 ......................................... –          30.000           30.000 
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CONSELHO NACIONAL DE ECONOMIA 
 

(Discriminação da Despesa) 
 

VERBA 1 - PESSOAL 
 

     
DOTAÇÃO 

(em cruzeiros) 
    Fixa 

Cr$ 
Variável 

Cr$l 
 

CONSIGNAÇÃO 1 – Pessoal Permanente 
 

01 – Vencimentos do pessoal civil ..........................................................................................................          4.269.600  

                 Total da Consignação 1 ...........................................................................................          4.269.000  

      
CONSIGNAÇÃO 2 – Pessoal Extranumerário 

      
01 – Salários de mensalistas ..................................................................................................................  4.500.600 
02 – Salários de contratados ...................................................................................................................              223.400 

   Total da Consignação 2 ...........................................................................................           4.724.000 

      
CONSIGNAÇÃO 3 – Vantagens 

 
01 – Funções gratificadas ....................................................................................................................... 364.800  
07 – Gratificações por serviços extraordinários ......................................................................................  30.000 
10 – Gratificações de representação de gabinete ...................................................................................  80.000 
11 – Gratificações adicionais por tempo de serviço ................................................................................ 84.000  

                448.800   110.000 

   Total da Consignação 3 ........................................................................................... 558.800 

      
CONSIGNAÇÃO 4 – Indenizações 

 
01 – Ajuda de custo para o pessoal civil .................................................................................................  50.000 
03 – Diárias para o pessoal civil ..............................................................................................................                75.000 

   Total da consignação 4 ...........................................................................................              125.000 

      
CONSIGNAÇÃO 6 – Diversos 

01 – Substituições ...................................................................................................................................  20.000 
04 – Outras despesas   

 1 – Abono de emergência para o pessoal permanente .................................. 321.000   

 2 – Abono de emergência para o pessoal extranumerário .............................           979.200  1.300.200 

   Total da Consignação 6 ...........................................................................................           1.320.200 

             4.718.400          6.279.200 

   Total da Verba 1 ...................................................................................................... 10.997.600 

      
VERBA 2 – MATERIAL 

 
     DOTAÇÃO 

(em cruzeiros) 
     Variável 

Cr$ 
      

CONSIGNAÇÃO 1 – Material Permanente 
 

03 – Livros; documentos; revistas e outras publicações especializadas destinadas a biblioteca ou coleções ..... 100.000 
11 – Mobiliário de escritório, de biblioteca, de ensino e doméstico em geral; máquinas, aparelhos e utensílios de 

escritório, biblioteca e ensino; artigos de adôrno doméstico ....................................................................................... 
 

            200.000 
   Total da Consignação 1 .......................................................................................................................             300.000 
      

CONSIGNAÇÃO 2 – Material de Consumo 
 

02 – 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 ........................... 

 
250.000 

04 – Combustíveis e lubrificações ....................................................................................................................................... 20.000 
05 – Sobressalentes e acessórios de máquinas, de viaturas e de aparelhos ..................................................................... 7.000 
13 – Vestuários, uniformes e equipamentos; artigos  e peças acessórias; roupa de cama, mesa e banho; tecidos e 

artefatos ....................................................................................................................................................................... 
 

50.000 
14 – Artigos para limpeza e desinfecção .............................................................................................................................                35.000 

   Total da Consignação 2 .......................................................................................................................              362.000 

   Total da Verba 2 ...................................................................................................................................              662.000 
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CONSELHO NACIONAL DE ECONOMIA 
 

[Discriminação da Despesa) 
 

VERBA 3 – SERVIÇOS E. ENCARGOS 
 

 DOTAÇÃO 
(em cruzeiros) 

 Variáveis 
Cr$ 

  
CONSIGNAÇÃO 1 – Serviços de Terceiros 

  
02 –  Assinatura de órgãos oficiais .............................................................................. 2.000 
03 –  Assinatura de recortes de publicações periódicas ............................................. 12.000 
04 –  Iluminação, fôrça motriz e gás ............................................................................ 30.000 
05 –  Ligeiros reparos, adaptações, consertos e conservação de bens móveis ......... 30.000 
06 –  Passagens, transporte de pessoal e de suas bagagens .................................... 60.000 
07 –  Publicações, serviços de impressão, de encadernação, de clicheria e de 

colaboração ........................................................................................................ 470.000 
08 –  Recuperação de material ................................................................................... 10.000 
14 –  Telefone, telefonemas, telegramas, radiogramas; porte postal e assinatura de 

caixas postais .....................................................................................................              60.000 
  Total da Consignação 1...........................................................................            674.000 
    

CONSIGNAÇÃO 6 – Assistências e Previdência Sociais 
    
05 –  Salário família .....................................................................................................            240.000 
 Total da Consignação 6 ..........................................................................            240.000 
   

CONSIGNAÇÃO 11 – Diversos 
   
01 –  Aluguel ou arrendamento de imóveis; foros; seguros de bens móveis e 

imóveis................................................................................................................ 840.000 
03 –  Despesas miúdas de pronto pagamentos .......................................................... 20.000 
 Total da Consignação 11 ........................................................................            860.000 
 Total da Verba 3 .....................................................................................         1.774.000 
   

VERBA 4 – OBRAS, EQUIPAMENTOS E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 
   

CONSIGNAÇÃO 8 – Diversos 
   
01 –  Ligeiros reparos, adaptações, consertos e conservação de bens imóveis ........ 30.000 
 Total da Consignação 8 .........................................................................              30.000 
 Total da Verba 4 ....................................................................................              30.000 

 
À Comissão de Finanças. 
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Rio de Janeiro, em 31 de agosto de 1953. 
 
SENHOR SECRETÁRIO: – Tenho a honra de enviar 

a Vossa Excelência, a fim de que se digne submetê-lo à 
consideração do Senado Federal, o Projeto de Lei nº 
3.180-A, 

de 1953, (Anexo n° 12) da Câmara dos Deputados, que 
estima a Receita e fixa a Despesa da União para o 
exercício financeiro de 1954. 

Aproveito o ensejo para renovar a Vossa Excelência 
os protestos da minha distinta consideração. – Ruy 
Almeida, 1° Secretário. 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
 

N° 227, de 1953 
 

Estima a Receita e fixa a Despesa da União para o Exercício financeiro de 1954 
 

ANEXO N° 12 
 

CONSELHO DE IMIGRAÇÃO E COLONIZAÇÃO 
 

(Resumo por Verbas) 
 
 

Verbas Fixa 
Cr$ 

Variável 
Cr$ 

Total 
Cr$ 

1 –  Pessoal 436.356 3.020.320 3.456.670 
2 –   Material – 221.000 221.000 
3 –  Serviços e Encargos –          11.217.062       11.217.062 

 Total                436.356          14.458.382       14.894.738 
 

(Resumo por Consignações) 
 

 VERBA 1 – PESSOAL 
 

 Fixa Variável Total 
CONSIGNAÇÕES Cr$ Cr$ Cr$ 

1 –   Pessoal Extranumerário................ – 2.284.080 2.284.080 
3 – Vantagens..................................... 436.356 25.000 461.356 
4 – Indenizações................................. – 45.000 45.000 
6 – Diversos........................................ –               666.240            666.240 

 Total da Verba 1               436.356            3.020.320         3.456.676 
 
 

VERBA 2 - MATERIAL 
 

1 –  Material Permanente................ – 79.000 79.000 
2 –  Material de Consumo............ –               142.000            142.000 

 Total da verba 2...................... –               221.000            221.000 
  

VERSA 3 - SERVIÇOS E ENCARGOS 
 

1 – Serviços de Terceiros.................... – 275.696 275.696 
3 –  Serviços em Regime Especial....... – 10.300.000 10.300.000 
6 –  Assistência e Previdência Sociais. – 93.366 93.366 

11 –  Diversos......................................... –               548.000            548.000 
 Total da Verba 3............................ –         11.217.062       11.217.062 
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CONSELHO DE IMIGRAÇÃO E COLONIZAÇÃO 
 

(Discriminação da Despesa) 
 

VERBA 1 – PESSOAL 
 

    DOTAÇÃO 
(em cruzeiros) 

    Fixa 
Cr$ 

Variável 
Cr$ 

      
CONSIGNAÇÃO 2 – Pessoal Extranumerário 

      
01 – Salários de mensalistas.........................................................................................  2.284.080 

   Total da Consignação 2........................................................................  2.284.080 
      

CONSIGNAÇÃO 3 – Vantagens 
      

01 – Funções gratificadas ............................................................................................. 21.600  
07 – Gratificações por serviço extraordinário ...............................................................  25.000 
09 – Gratificações de representação ............................................................................ 390.000  
11 – Gratificações adicionais por tempo de serviço ..................................................... 24.756  

    436.356 25.000 
   Total da Consignação 3........................................................................ 461.356 
      

CONSIGNAÇÃO 4 – Indenizações 
      

01 – Ajuda de custo para o pessoal civil ......................................................................  30.000 
03 – Diárias para o pessoal civil ...................................................................................              15.000 

   Total da Consignação 4........................................................................              45.000 
      

CONSIGNAÇÃO 6 - Diversos 
      

04 – Outras despesas   
 2 – Abono de emergência para o pessoal extranumerário.................................  666.240 
   Total Consignação 6............................................................................  666.240 
    436.356 3.020.320 
   Total da Verba 1................................................................................... 3.456.676 
      

VERBA 2 – MATERIAL 
      
    DOTAÇÃO 

(em cruzeiros) 
     Variável 

Cr$ 
      

CONSIGNAÇÃO 1 – Material Permanente 
      

03 – Livros; documentos; revistas e outras publicações especializadas, destinadas a biblioteca ou 
coleções.............................................................................................................................................. 

 
25.000 

11 – Mobiliário de escritório, de biblioteca, de ensino e doméstico em geral; máquinas, aparelhos e 
utensílios de escritório, biblioteca e ensino; artigos de adôrno doméstico ........................................ 

 
50.000 

13 – Aparelhos e utensílios de copa, cozinha, refeitório, dormitório e enfermaria ....................................                  4.000 
   Total da Consignação 1.....................................................................................................                79.000 
      

CONSIGNAÇÃO 2 – Material de Consumo 
      

02 – 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 ........................................................................................................................................... 50.000 

03 – Material de limpeza e conservação de veículos, máquinas, aparelhos e instalações; artigos de 
iluminação........................................................................................................................................... 

 
18.000 

04 – Combustíveis e lubrificantes ............................................................................................................ 26.000 
05 – Sobressalentes e acessórios de máquinas, de viaturas e de aparelhos ........................................... 8.000 
13 – Vestuários, uniformes e equipamentos; artigos e peças acessórias; roupa de cama, mesa e 

banho; tecidos e artefatos .................................................................................................................. 20.000 
14 – Artigos para limpeza e desinfecção ...................................................................................................                20.000 

   Total da Consignação 2 ....................................................................................................              142.000 
   Total da Verba 2 ...............................................................................................................              221.000 
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CONSELHO DE IMIGRAÇÃO E COLONIZAÇÃO 
 

(Discriminação da Despesa) 
 

VERBA 3 – SERVIÇOS E ENCARGOS 
 

    DOTAÇÃO 
(em cruzeiros) 

    Variável 
Cr$ 

     
CONSIGNAÇÃO 1 – Serviços de Terceiros 

     
02 – Assinatura de órgãos oficiais .................................................................................. 696 
03 – Assinatura de recortes de publicações periódicas .................................................. 5.000 
05 – Ligeiros reparos, adaptações, consertos e conservação de bens móveis ............. 25.000 
06 – Passagens, transporte de pessoal e de suas bagagens ........................................ 70.000 
07 – Publicações, serviços de impressão, de encadernação, de clicheria e de 

colaboração ............................................................................................................ 
 

150.000 
09 – Serviços de asseio e higiene; lavagem e engomagem de roupas; taxas de água, 

esgôto e lixo ............................................................................................................ 
 

15.000 
14 – Telefone, telefonemas, telegramas, radiogramas; porte postal e assinatura de 

caixas postais ......................................................................................................... 
 

            10.000 
   Total da Consignação 1 .........................................................................           275.696 
     

CONSIGNAÇÃO 3 – Serviços em Regime Especial de Financiamento 
     

01 – Acôrdos  
 1) Para manutenção da Comissão Mista de execução do acôrdo de imigração 

Brasil Países Baixos........................................................................................ 
 

300.000 
23 – Representação, propaganda, comissões e despesas no exterior .......................... 2.000.000 
24 – Recrutamento, seleção e transporte de imigrantes e trabalhadores nacionais, 

inclusive despesas de alimentação em viagem  
 

 1) Despesas com recrutamento, transporte e seleção de imigrantes no 
estrangeiro....................................................................................................... 

 
       8.000.000 

   Total da Consignação 3 .........................................................................      10.300.000 
     

 CONSIGNAÇÃO 6 – Assistência e Previdência Sociais  
     

05 – Salário-família .........................................................................................................             93.366 
   Total da Consignação 6 .........................................................................             93.366 
     

CONSIGNAÇÃO 11 – Diversos 
     

01 – Aluguel ou arrendamento de imóveis; foros; seguros de bens móveis e imóveis .. 480.000 
03 – Despesas miúdas de pronto pagamento ................................................................ 18.000 
07 – Recepções, hospedagens e homenagens .............................................................              50.000 

   Total da Consignação 11 .......................................................................            548.000 
   Total da Verba 3 .....................................................................................      11.217.062 

 
A Comissão de Finanças. 
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Rio de Janeiro, em 31 de agôsto de 1953. 

 
SENHOR SECRETÁRIO: – Tenho a honra de ilegível a 

Vossa Excelência, a fim de que se digne ilegível a 
consideração do Senado Federal, o Projeto de Lei nº 3.188-A, 

de 1953, (Anexo nº 14) da Câmara dos Deputados,  
que estima a Receita e fixa a Despesa da União para o 
exercício financeiro de 1954. 

Aproveito o ensejo para renovar a Vossa Excelência os 
protestos da minha distinta consideração. – Ruy Almeida, 1º 
Secretário. 

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

 
Nº 227, de 1953 

 
Estima a Receita e fixa a Despesa da União para o Exercício financeiro de 1954 

 
ANEXO Nº 14 

 
CONSELHO DE SEGURANÇA NACIONAL 

 
(Resumo por Verbas) 

 
  

VERBAS 
 

Fixa 
Cr$ 

 
 

Variável 
Cr$ 

 
 

Total 
Cr$ 

 
1 – Pessoal ......................................................................................... 70.176  821.120  891.296 
2 – Material ......................................................................................... –  103.100  103.100 
3 – Serviços e Encargos ..................................................................... –  1.221.680  1.221.680 
4 – Obras, Equipamentos e Aquisição de Imóveis ............................. –  25.000  25.000 

 Total .............................................................................................. 70.176  2.170.900  2.241.076 
 

VERBA 1 – PESSOAL 
 

(Resumo por Consignações) 
 

  
CONSIGNAÇÕES  

 

Fixa 
Cr$ 

 
 

Variável 
Cr$ 

 
 

Total 
Cr$ 

 
1 – Pessoal Permanente .................................................................... 61.920  –  61.920 
2 – Pessoal Extranumerário ............................................................... –  363.720  363.720 
3 – Vantagens .................................................................................... 8.256  295.400  303.656 
6 – Diversos ........................................................................................ –  162.000  162.000 

       
 Total da Verba 1 ........................................................................... 70.176  821.120  891.296 

 
VERBA 2 – MATERIAL 

 
1 – Material Permanente .................................................................... –  33.600  33.600 
2 – Material de Consumo ................................................................... –  69.500  69.500 

       
 Total da Verba 2 ........................................................................... –  103.100  103.100 

 
VERBA 3 – SERVIÇOS E ENCARGOS 

 
1 – Serviços de Terceiros ................................................................. –  68.280  68.280 
3 – Serviços em Regime Especial de Financiamento ...................... –  1.100.000  1.100.000 
6 – Assistência e Previdência Sociais .............................................. –  48.600  48.600 

11 – Diversos ...................................................................................... –  4.800  4.800 
       
 Total da Verba 3 ......................................................................... –  1.221.680  1.221.680 

 
VERBA 4 – OBRAS, EQUIPAMENTOS E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 

 
8 – Diversos ........................................................................................ –  25.000  25.000 

       
 Total da Verba 4 ........................................................................... –  25.000  25.000 

 



Quinta-feira 3 Diário do Congresso Nacional (Seção II) Setembro de 1953 399 
 

CONSELHO DE SEGURANÇA NACIONAL 
 

(Discriminação da Despesa) 
 

VERBA 1 – PESSOAL 
 

     DOTAÇÃO 
(em cruzeiros) 

     Fixa 
Cr$ 

Variável 
Cr$l 

       
CONSIGNAÇÃO 1 – Pessoal Permanente 

 
01 – Vencimentos do pessoal civil    

  02 – Comissão Especial da Faixa de Fronteiras ......................................................            61.920  
   Total da Consignação 1 ....................................................................................            61.920  
       

CONSIGNAÇÃO 2 – Pessoal Extranumerário 
       

01 – Salários de mensalistas    
 Comissão Especial da Faixa de Fronteiras ........................................................................           363.720 
   Total da Consignação 2 ....................................................................................           363.720 
       

CONSIGNAÇÃO 3 – Vantagens 
       

07 – Gratificações por serviço extraordinário   
  02 – Comissão Especial da Faixa de Fronteiras ......................................................  5.000 

09 – Gratificações de representação   
  02 – Comissão Especial da Faixa de Fronteiras ......................................................  84.000 

10 – Gratificações de representação de gabinete   
  01 – Secretaria Geral ................................................................................................   206.400 

11 – Gratificações adicionais por tempo de serviço   
   Comissão Especial da Faixa de Fronteiras ..................................................... 8.256  
     8.256 295.400 
   Total da Consignação 3 .................................................................................... 303.656 
       

CONSIGNAÇÃO 6 – Diversos  
04 – Outras despesas    

 1 – Abono de emergência para o pessoal permanente    
  02 – Comissão Especial da Faixa de Fronteiras ............................. 12.000   
 2 – Abono de emergência para o pessoal extranumerário    
  03 – Comissão Especial da Faixa de Fronteiras .............................            150.000           162.000 
   Total da Consignação 6 ....................................................................................  162.000 

     70.176 821.120 

   Total de Verba 1 ............................................................................................... 891.296 
       

VERBA 2 – MATERIAL 
       
      DOTAÇÃO 

(em 
cruzeiros) 

      Variável 
Cr$ 

       
CONSIGNAÇÃO 1 – Material Permanente 

       
03 – Livros: documentos; revistas e outras publicações especializadas, destinadas a 

biblioteca ou coleções 
  

  01 – Secretaria Geral ................................................................................................ 800  
  02 – Comissão Especial da Faixa de Fronteiras ......................................................              6.000 6.800 

06 – Material elétrico, de telefonia, de telegrafia, de televisão, de refrigeração; material 
fotográfico e cinematográfico 

  

  01 – Secretaria Geral ........................................................................................................................ 800 
11 – Mobiliário de escritório, de biblioteca, de ensino e doméstico em geral; máquinas, 

aparelhos, utensílios de escritório, biblioteca e ensino; artigos de adôrno doméstico 
  

  01 – Secretaria Geral ................................................................................................ 10.000  
  02 – Comissão Especial da Faixa de Fronteiras ......................................................            15.000 25.000 
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CONSELHO DE SEGURANÇA NACIONAL 
 

(Discriminação da Despesa) 
 

(Verba 2 – Material – Consignação 1 – Material Permanente – Conclusão) 
 

     
 

DOTAÇÃO 
(em cruzeiros) 

     Variável 
Cr$l 

13 – Aparelhos e utensílios de copa, cozinha, refeitório, dormitório e enfermaria  
  02 – Comissão Especial da Faixa de Fronteiras .......................................................................              1.000 
   Total da Consignação 1 .....................................................................................................            33.600 
      

CONSIGNAÇÃO 2 – Material de Consumo 
      

02 – 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 

  

  01 – Secretaria Geral ......................................................................................... 20.000  
  02 – Comissão Especial da Faixa de Fronteiras ...............................................            15.000 35.000 

03 – Material de limpeza e conservação de veículos, máquinas, aparelhos e instalações; artigos de 
iluminação 

 

  01 – Secretaria Geral ................................................................................................................  1.000 
13 – Vestuários, uniformes e equipamentos; artigos e peças acessórias; roupas de 

cama, mesa e banho; tecidos e artefatos 
  

  01 – Secretaria Geral ....................................................................................... 1.500  
  02 – Comissão Especial da Faixa de fronteiras ...............................................            10.000 11.500 

14 – Artigos para limpeza e desinfecção   
  01 – Secretaria Geral ....................................................................................... 7.000  
  02 – Comissão Especial da Faixa de Fronteiras ..............................................            15.000            22.000 
   Total da Consignação 2 .....................................................................................................            69.500 
   Total da Verba 2 ................................................................................................................          103.100 
      

VERBA 3 – SERVIÇOS E ENCARGOS 
      

CONSIGNAÇÃO 1 – Serviços de Terceiros 
      

02 – Assinatura de órgãos oficiais   
  01 – Secretaria Geral ....................................................................................... 480  
  02 – Comissão Especial da Faixa de Fronteiras ..............................................                 100 580 

04 – Iluminação, fôrça motriz e gás   
  01 – Secretaria Geral ....................................................................................... 16.000 26.000 
  02 – Comissão Especial da Faixa de Fronteiras ..............................................            10.000  

05 – Ligeiros reparos, adaptações, consertos e conservação de bens móveis   
  01 – Secretaria Geral ....................................................................................... 6.500  
  02 – Comissão Especial da Faixa de Fronteiras .......................................            10.000 16.500 

07 – Publicações, serviços de impressão, de encadernação, de clicheria e de 
colaboração 

  

  01 – Secretaria Geral  ...................................................................................... 2.200  
  02 – Comissão Especial da Faixa de Fronteiras ..............................................             12.000 14.200 

09 – Serviços de asseio e higiene; lavagem e engomagem de roupas; taxas de água, 
esgôto e lixo 

  

  01 – Secretaria Geral ....................................................................................... 3.000  
  02 – Comissão Especial da Faixa de Fronteiras ..............................................              3.000 6.000 

14 – Telefone, telefonemas, telegramas, radiogramas; porte postal e assinaturas de 
caixas postais 

  

  01 – Secretaria Geral  ...................................................................................... 2.500  
  02 – Comissão Especial da Faixa de Fronteiras ..............................................                .500             5.000 
   Total da Consignação 1            68.280 
      

CONSIGNAÇÃO 3 – Serviços em Regime Especial de Financiamento 
      

08 – Diligências; investigações; serviços de caráter secreto ou reservado   
  01 – Secretaria Geral ....................................................................................... 1.000.000  
  02 – Comissão Especial da Faixa de Fronteiras ..............................................          100.000       1.110.000 
   Total da Consignação 3 ...........................................................................        1.110.000 
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CONSELHO DE SEGURANÇA NACIONAL 
 

(Discriminação da Despesa) 
 

(Verba 3 – Serviços e Encargos – Consignação 6 –  Assistência e Presidência Sociais) 
 

     DOTAÇÃO 
(em cruzeiro) 

     Variável 
Cr$ 

   
 CONSIGNAÇÃO 6 – Assistência e Previdência Sociais  
   

05 – Salário-família  
   Comissão Especial da Faixa de Fronteiras................................................           48.600 
   Total da Consignação 6 .............................................................................           48.600 
      

CONSIGNAÇÃO 11 – Diversos 
      

03 – Despesas miúdas de pronto pagamento  
  01 – Secretaria Geral ...................................................................... 1.800  
  02 – Comissão Especial da Faixa de Fronteiras .............................         3.000             4.800 
   Total da consignação 11 ............................................................................             4.800 

   Total da Verba 3 ........................................................................................      1.221.680 
      

VERBA 4 – OBRAS, EQUIPAMENTOS E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 
 

CONSIGNAÇÃO 8 – Diversos 
 

01 – Ligeiros reparos, adaptações, consertos e conservação de bens imóveis   
   Comissão Especial da Faixa de Fronteiras ...............................................           25.000 
   Total da consignação 8 ..............................................................................           25.000 

   Total da Verba 4 ........................................................................................            5.000 
  À Comissão de Finanças   
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Veto nº 7, de 1953 
 

Senhor Presidente: 
 
Tenho a honra de encaminhar a 

Vossa Excelência, nos têrmos do 
parágrafo 3 e para os fins do parágrafo 4º 
do art. 14, da Lei Orgânica, o autógrafo 
da Revolução oriunda do Projeto de Lei nº 
79, de 1951, da Egrégia Câmara dos 
Vereadores, a mim enviado em 25 de 
agôsto findo o qual vetei, totalmente, 
pelos motivos que passo a expor. 

2. A Resolução em aprêço dispõe 
sôbre feriados nacionais, determinando 
que, em tais dias, cessará, sem nenhuma 
exceção, o trabalho nas oficinas 
tipográficas, não circulando, em 
conseqüência, jornais vespertinos nesses 
dias feriados, e jornais matutinos nos dias 
imediatos àqueles. 

3. Visando legislar sôbre feriados 
nacionais, julgo o Projeto em causa no 
seu todo, inconstitucional, por isso que se 
trata de matéria da competência exclusiva 
da União Federal. Tal como não cabe ao 
Distrito Federal regular a permissão ou a 
proibição das atividades em feriados 
nacionais, também não lhe compete 
discriminá-las como permitidas ou 
proibidas. 

4. E, quando a União Federal legisla, 
ou, por qualquer outra forma, prescreve 
normas a respeito dos feriados nacionais, 
refere-se às atividades, privadas nele 
permitidas. Assim sucede com a Lei nº 
662, de 6 de abril de 1949, que declara, 
como feriados nacionais, vários dias do 
ano. 

5. E' certo que, na aludida Lei número 
662, é feita referência indeterminada ás 
atividades indispensáveis, como sendo as 
permitidas em feriados nacionais, mas, de 
qualquer modo, não é da competência do 
Distrito Federal determinar quais sejam elas, 
que, por sinal, se denominam, também, de 
permanentes em outros diplomas legais, 
como se vê do parágrafo único do artigo 68 
da Consolidação das Leis do Trabalho e o 
art. 7º do Decreto número 27.048, de 12 de 
agôsto de 1949, que regulamentou a lei do 
repouso remunerado. 

6. Ademais, o Projeto de Lei em 
referência, além de dispôr sôbre a 
proibição de atividades em dias feriados 
nacionais, o que é da competência federal 
– art. 70 da Consolidação das Leis do 
Trabalho – especifica algumas como 
permitidas, invadindo a área de 
competência expressa da autoridade 
federal, prevista no parágrafo único do 
art. 68 da mesma consolidação. 

7. Se, leis, decretos, portarias, ou 
instruções ao Poder Federal não discriminam 
a atividade jornalística de que cogita o Projeto 
de Lei em questão como permanente, não 
deverá ser nas leis municipais que caberá 
fazê-Io, e forçoso é notar que a mesma 
atividade tem seu regime e suas 
peculiaridades minuciosamente previstos em 
diplomas daquela fonte. 

8. Enquanto o Distrito Federal, sem 
embargo de sua particular organização, 
fôr a Capital Federal, a atividade 
jornalística nele exercida é, sem dúvida 
alguma, de tão grande interêsse nacional 
quanto local. Mas aquêle é o que deve 
preponderar para permiti-Ia ou proibi-la, 
em feriados nacionais, não cabendo ao 
Distrito Federal aferí-lo. 

9. Além das razões de ordem 
constitucional expendidas, cumpre 
assinalar que a Resolução também 
parece-me contrária aos interêsses do 
Distrito Federal, por isso que, contraria os 
da sua população. 

Sendo a função jornalística, 
eminentemente informativa, não deve 
sofrer solução de continuidade, de tal 
forma ela se encontra vinculada ao 
interêsse público. A informação da 
imprensa pelo seu alcance e pelas suas 
variadas modalidades, constitui um fator 
inseparável da vida moderna, no seu 
dinamismo e simultaneidade, formando 
uma corrente diária do sentimento e do 
pensamento humano. O Jornal é 
 

o elemento da presença do homem, do 
movimento da sociedade humana, das 
decisões do Estado e das relações entre 
os povos, e a interrupção de sua 
divulgação afasta o povo dos fatos e das 
atividades que se desenvolvem 
incessantemente. A matéria do jornal é o 
fato, o que esta acontecendo ou que 
acabou, imediatamente, de acontecer, 
cujo ineditismo, se não fôr aproveitado, 
será superado por acontecimentos que se 
sucedem. 

O jornal verifica o fato, já que se faz 
de idéias, emoções, e advertências num 
intercâmbio ininterrupto da vida em cada 
instante, na sua fecunda incontrastável 
renovação. Restringir sua função 
precípua, de interêsse público, seria 
sacrificar a essência da sua razão de 
existir o registro fiel completo da 
atualidade, a que se associam, nos 
benefícios de um mesmo serviço 
prestado, o Poder Publico e a população. 

Essas as razões queme fizeram 
vetar a presente Resolução, por contraria 
à Constituição e aos interêsses do Distrito 
Federal, e que submeto à alta sabedoria 
do Egrégio Senado Federal, renovando a 
Vossa Excelência as expressões do meu 
mais elevado aprêço 

Dulcídio Espirito Santo Cardoso – 
Prefeito do Distrito Federal. 

 
PROJETO A QUE SE REFERE  

O VETO 
 

A Câmara do Distrito Federal re-
solve: 

Art. 1º Nos feriados nacionais, 
cessará o trabalho nas oficinas 
tipográficas, sem nenhuma exceção. 

Art. 2º Em conseqüência, não 
circularão jornais vespertinos nos dias 
feriados e jornais matutinos no dia 
seguinte. 

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

Distrito Federal, 25 de agôsto de 
1953. – Castro Menezes, Presidente – 
Machado Costa, 1º Vice-Presidente, – 
Índio do Brasil, 2º vice-presidente. – 
Paschoal Carlos Magno, 1º 
Secretário. – Adamastor Magalhães, 
3º Secretário. – Lauro Leão, 4º 
Secretário. 

A Comissão de Constituição Justiça. 
Telegramas: 
– do Presidente do Sindicato 

dos Hotéis a Similares, da Capital da 
Republica, de 21-8-53, expressando 
a repulsa daquela entidade à greve 
dos empregados em hotéis e 
similares. 

– do Presidente da Assembléia 
Legislativa do Pará, de 21-8-53, 
comunicando haver aquêle legislativo, 
em telegrama à Comissão de 
Valorização da Amazônia, manifestando 
o seu aplauso a destaque da verba de 
Cr$ 893.000.000,00, destinada à 
valorização; 

– do Presidente da Federação dos 
Trabalhadores na Indústria da Bahia, de 
25-8-53, manifestando sua repulsa ao 
projeto que estabelece a livre 
concorrência nos seguros contra 
acidentes no trabalho; 

– do representante em São Paulo da 
Associação Brasileira para Prevenção de 
Acidentes, comunicando que a VII 
Convenção dos Presidentes das 
Comissões Internas para Prevenção de 
Acidentes, reunidas em 12-8-53, na capital 
do mesmo Estado, resolveu manifestar a 
sua solidariedade aos que defendem a livre 
concorrência na exploração dos seguros 
contra acidentes no trabalho. 

Carta: 
– de Gentil Gonzaga, de Belo 

Horizonte, expressando o seu interêsse 
pela aprovação do projeto do Sr. 
Senador Melo Viana no sentido da 
criação de uma escola de 
aprendizagem agrícola em Montes 
Claros, como meio de resolver o 
problema dos menores desamparados 
naquela região. 

São lidos e vão a imprimir os 
seguintes 

 
PARECERES 

 
PARECERES NS. 895 E 896, DE 1953 

 
Da Comissão de Constituição e 

Justiça, sôbre o Projeto de Lei da Câmara 
nº 468, de 1953. 

 
Relator Sr. Camilo Mércio. 
Pelo Projeto são feitas retificações 

na Lei nº 1.757, de 10 de dezembro de 
1952, que estima a receita e fixa a 
despesa da União para o exercício de 
1953. 

Resultou de várias emendas 
apresentadas na Câmara dos Deputados, 
em sua maioria modificativas das 
denominações das entidades 
beneficiadas pelas dotações 
orçamentárias. 

Nada lhe temos a opôr sob o aspecto 
constitucional, cabendo, sob o mérito, 
pronunciar-se a douta Comissão de 
Finanças. 

Sala Ruy Barbosa, em 23 de julho de 
1953. – Dario Cardoso, Presidente. – 
Camilo Mércio, Relator. – Joaquim Pires. 
– Aloysio de Carvalho. – Anízio Jobim. – 
Waldemar Pedrosa. 

 
PARECER 

 
Nº 896, DE 1953 

 
Da Comissão de Finanças, sôbre o 

Projeto de Lei da Câmara nº 168, de 
1953. 

 
Relator: Sr. Durval Cruz. 
Êste projeto retifica a lei do 

Orçamento para o exercício em vigor. 
Esta retificação, feita nos moldes das 
votadas em relação aos orçamentos 
dos exercícios anteriores, tem por 
objetivo corrigir falhas de impressão ou 
da redação do documento 
orçamentário. 

As falhas em aprêço, relativas a 
nomes de entidades, serviços ou 
obras, e suas respectivas dotações, 
explicam-se em face de extrema 
pressa com que a redação final da 
lei de meios é realizada na Câmara 
dos Deputados, a fim de que o prazo 
constitucional para a promulgação 
do Orçamento não seja 
ultrapassado. 

No projeto ora sob nosso exame 
são corrigidas inúmeras rubricas 
pertinentes aos orçamentos dos 
Ministérios da Agricultura, Educação 
e Saúde, Fazendo, Justiça e Negócio 
Interiores e Viação e Obras Públicas.  

Do estudo a que procedemos dos 
textos emendados, ou corrigidos, nada 
vemos passível de não merecer a nossa 
aprovação. 

Nessas condições, somos de 
parecer favorável ao presente projeto 
mediante as emendas que adiante 
apresentamos, cujo objetivo é, também, o 
de corrigir falhas da Lei de Meios em 
vigor. 

 
EMENDA Nº 1 

 
Ao art. 1º: 
Anexo 18 – Ministério da Educação e 

Saúde. 
Verba 3 – Serviços e Encargos. 
Consignação 2 – Auxílios e 

Subvenções. 
19 – Subvenções. 
06 – Conselho Nacional do Serviço 

Social. 
2) Extraordinárias. 
Inclua-se: 
02 – Alagôas  

 Cr$ 
Onde se lê:  

Instituto de Assistência e 
Proteção à Infância de 
Major Izidoro, para o 
Pôsto de Puericultura...... 50.0 00,00 

 

Leia -se: 
Instituto de assistência e 
Proteção à Infância, de 
Maceió, para o Pôsto de 
Puericultura de Major 
Izidoro............................... 50.00000 

 
Justificação 

 
Trata-se de simples correção do 

nome da instituição contemplada no 
Orçamento através de emenda do 
Senado. 

 
EMENDAS Nº 2 

 
Ao art. 1º: 
Ao art. 1ª: 
Anexo 13 – Ministério da Educação e 

Saúde. 
Verba 3 – Serviços e Encargos. 
Consignação 2 – Auxílios e 

Subvenções. 
19 – Subvenções. 
06 – Conselho Nacional do Serviço 

Social. 
16 Ordinárias. 
23 – Santa Catarina. 
Inclua-se: 

Cr$ 
Onde se lê: 

Hospital Senhor Bom 
Jesús, de Araranguá....... 35.000,00 

Leia-se: 
Hospital Bom Pastor, de 
Araranguá....................... 35.000,00 

Onde se lê: 
Curso Normal Regional 
Mater Dolorosa, de 
Capinzal.......................... 10.000,00 

Leia-se: 
Curso Normal Regional 
Mater  Dolorum, de 
Capinzal.......................... 10.000,00 

Onde se lê: 
Hospital Santo 
Antônio........................... 35.000,00 

Leia-se: 
Associação Hospitalar 
Santo Antônio................. 35.000,00 

Leia-se: 
Hospital São Vicente 
(Associação Hospitalar São 
Vicente) – Itaiópolis.............. 35.000,00 

Onde se lê: 
Associação de Amparo 
aos Tuberculosos de 
Joinville............................ 20.000,00 

Leia-se: 
Sociedade de Assistência e 
Amparo aos Tuberculosos 
de Joinville................................ 20.000,00 

Onde se lê: 
Leia-se: 

Hospital de Caridade 
Caridade S. Joaquim da 
Costa da Serra................ 35.000,00 

Leia-se: 
Associação Beneficente 
Bento Cavalheiro, 
mantedora do Hospital 
Sagrado Coração de 
Jesús, em São Joaquim 
da Costa da Serra.............. 35.000,00 

2) – Extraordinária 
23 – Santa Catarina 

Inclua-se: 
Onde se lê: 

Associação de Caridade 
de São Francisco de 
Paula, Mafra....................... 50.000,00 

Leia-se: 
Associação de Caridade 
de São Vicente de Paulo. 
Mafra................................... 50.000,00 

Onde se lê: 
Hospital Santo Antônio, 
de Itaiópolis..................... 50.000,00 

Leia-se: 
Hospital São Vicente, de 
Itaiópolis.......................... 50.000,00 

Suprima-se o seguinte 
Item: 

5) Construção do Hospital 
de Clinicas anexo à 
Faculdade de Medicina e 
Cirurgia do Pará................. 2.000.000,00 
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Eclassifique-se a 
ilegível  da 
subconsignação 50 – 
Serviços de Saúde e 
Higiene – 18 – 
Departamento Nacional 
de Saúde – 64 – 
Divisão de talar, 
incluindo-a como item 3, 
assim redigido:  

 

I) Contribuição para o 
início das obras do 
Hospital de Clinicas da 
Faculdade de Medicina 
e Cirurgia do Pará......... 2.000.000,00 

 
Justificação 

 
A emenda tem por objetivo 

reclassificar dotação orçamentária de 
acôrdo com a natureza do serviço 
previsto. 

Sala Joaquim Murtinho, 27 de 
agôsto de 1953. – Ivo d'Aquino – 
Presidente. – Durval Cruz – Relator. 
Alberto Pasqualini – Ferreira de Souza – 
Walter Franco – Carlos Lindemberg  – 
Ismar de Góis. 

 
Cr$ 

Onde se lê: 
Colégio Santa 
Terezinha de Rio 
Negrinho – São Bento 
do Sul............................ 15.000,00 

Leia-se: 
Educandário Santa 
Terezinha do Rio 
Negrinho, São Bento do 
Sul................................. 15.000,00 

Onde se lê: 
Associação de Amparo 
aos Tuberculosos de 
Joinville.......................... 25.000,00 

Leia-se: 
Sociedade de 
Assistência e Amparo 
aos Tuberculosos de 
Joinville.......................... 25.000,00 

 
Justificação 

 
Trata-se de simples correção do 

nome da instituição contemplada no 
Orçamento através de emenda do 
Senado. 

 
EMENDA Nº 3 

 
Ao art. 1º: 
Anexo 18 – Ministério da Educação e 

Saúde. 
Inclua-se: 
Verba 3 – Serviços e encargos. 
Consignação 3 – Serviço em Regime 

Especial de Financiamento. 
Subconsignação 21 – Acôrdos. 
18 – Departamento Nacional de 

Saúde. 
04 – Divisão de Organização 

Hospitalar. 
 

PARECER Nº 897, DE 1953 
 

Comissão de Redação 
 
Redação final do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 75, de 1952. 
 
Relator: Sr. Waldemar Pedrosa. 
A Comissão apresenta a redação 

final (fl. anexa) do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 75, de 1952, de iniciativa 
do Câmara dos Deputados e uma 
retificação, no art. 1º, constar e de 
troca do mês de setembro para 
dezembro, visto ter havido engano no 
texto, como se verifica pela 
documentação anexa. 

Sala da Comissão de Redação, em 
28 de agôsto de 1953. – Joaquim Pires.– 
Presidente em exercício. – Waldemar 
Pedrosa – Relator – Aloysio de Carvalho 
– Costa Pereira. 

ANEXO AO PARECER Nº 897, DE 1953 
 
Faço saber que o Congresso 

Nacional decreta nos têrmos do art. 77. § 
1º, da Constituição, e eu promulgo o 
seguinte. 

 
DECRETO LEGISLATIVO 

 
Nº – 1953 

 
Art.1º E' aprestada a decisão por que 

o Tribunal de Contas, em sessão 
realizada em 30 de dezembro de 1949, 
denegou registro ao contrato celebrado a 
7 do mesmo mês dêsse ano, entre a 
Diretoria de Obras e Fortificações do 
Exército e a firma Cavalcanti Junqueira S. 
A., para e execução de obras no edifício 
de apartamentos para oficiais, na Praça 
General Tibúrcio, nº 83, Distrito Federal. 

Art. 2º Êste projeto de Decreto 
Legislativo entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as 
disdisposições em contrário. 

 
PARECER 1º 898, DE 1953 

 
Da Comissão de Constituição e 

Justiça, sobre o Projeto de Lei do Senado 
nº 42-52, 

 
Relator: Sr. Gomes de Oliveira. 
1. O Senador João VilIasboas 

devolveu o processo referente a este 
projeto, com parecer que não pode ser 
apreciado pela Comissão por se ter S. 
Ex.ª dela afastado. 

Não queremos, porém, perder o seu 
valioso trabalho, e o rezemos nosso, na 
parte que se segue: 

"O presente Projeto da autoria de 
nobre Senador Joaquim Pires, tem por 
objeto a construção na área 
compreendida entre as avenidas Antônio 
Carlos, Nilo Peçanha, Almirante Barroso e 
a Rua Dobret, o Palácio da Justiça, no 
mesmo estilo e linhas arquitetônicas do 
Palácio do Ministério da Fazenda. 

Para essa realização, determina: 
a) que o Governo Federal adquira, 

por permuta ou compra, a área de terreno 
precisa: 

b) que as despesas decorrentes da 
execução da lei corram por conta dos 
recursos provindos da arrecadação da 
taxa judiciária; 

c) que, uma vez instalados todos os 
órgãos da Justiça local no novo prédio, a 
União faça doação do atualmente 
ocupado pelo Pretório à Rua D. Manuel nº 
25, à Ordem dos Advogados do Brasil. 

Visa o Projeto dar instalação condígna 
aos órgãos da justiça local do Distrito 
Federal, bem como atribuir sede própria à 
Ordem dos Advogados do Brasil. 

Aquele primeiro objetivo já vem 
impressionando, seriamente, o Legislativo 
Federal, tendo o Senado eleito uma 
Comissão Especial, que, neste momento, 
estuda a atual instalação dos Tribunais, 
Juizes e Cartórios, situados no Distrito 
Federal, a fim de propor medidas no 
sentido de os melhorar. E o Projeto em 
apreço vem ao encontro dessa iniciativa. 

Acontece, porém, que ele envolve 
despesas, já decorrentes da aquisição do 
terreno, já da construção do prédio, já da 
Instalação mobiliária, já da doação do antigo 
prédio à Ordem dos Advogados. Daí poder-
se arguir a sua inconstitucionalidade em face 
do disposto no § 1º do art. 67, da 
Constituição Federal, que atribui à Câmara 
dos Deputados a iniciativa de todas as leis 
sobre matéria financeira. 

Esse assunto tem dado oportunidade 
a sérios debates no plenário e nas 
comissões das duas Casas do Congresso 
Nacional, dividindo as opiniões. 

Uma considerável corrente se inclina 
por excluir à iniciativa do Senado todo e 
qualquer projeto, desde que nele se 
determine despesa, seja orçamentária, 
seja em abertura de crédito espe- 
 

cial. Outra, não menos respeitável adota a 
norma de só se retirarem a competência 
iniciadora do Senado aquelas 
proposições que tracem normas gerais do 
direito financeiro (Const. art. 5º nº XV, 
letra b), criem novos tributos ou alterem 
os impostos e taxas já existentes, 
concedam isenções tributárias, etc. 
Permite-a, dessarte, em relação aos 
projetos, que criem serviços novos ou 
determinem construções, embora daí 
resultem despesas para a União. 

No caso em apreço, o que em 
realidade faz o Projeto é fixar o local 
onde deve ser construído o Palácio da 
Justiça e ordenar a doação do prédio 
ora ocupado pelo Pretório à Ordem dos 
Advogados. Pois, no tocante à execução 
da obra e as despesas da decorrentes, 
e referidas no art. 2º, já existe a Lei nº 
3.232, de 5 de janeiro de 1917, invocada 
pelo autor do Projeto, que, no art. 126, 
dispôs: 

"Para dotar o Distrito Federal com 
construção de edifícios adequados para o 
Forum e Tribunal do Juri, fica o Govêrno 
autorizado a emitir títulos especiais, do 
valor nominal de um conto de réis cada 
um, até o Maximo de dois mil contos de 
réis, juros de 5%, pagos semestralmente. 

"O serviço de juros e amortização 
desses títulos será feito com a renda da 
taxa judiciária do Distrito Federal. Para 
compensação do valor da taxa judiciária 
destinada aquele fim será cobrada 
locação das dependências dos edifícios 
destinados a Oficina de Justiça, bem 
como será cobrado um selo forense de 
100 réis por folha de auto de todos os 
processos cíveis”. 

E’ verdade que, dado o aumento do 
custo de terrenos, material e mão de obra 
nesta capital, aqueles dois mil contos nada 
mais representam para obra de tamanho 
vulto. Entretanto também a renda da taxa 
judiciária cresceu extraordinàriamente e 
aqueles 100 réis por folha de auto devem 
ter acumulado parcela respeitável. 

Com ais considerações concluia, e 
nobre Senador por Mato Grosso, 
favoràvelmente à constitucionalidade do 
Projeto. 

Af está, porém, a nosso divergência 
O projeto, na verdade, tem em vista 

um objetivo já previsto em leis anteriores, 
que lhe assegurem meios financeiros. 

Será desnecessário, por tanto, repetir 
tais disposições, conto o faz o projeto. 

Por outro lado a doação que se 
autoriza, aqui, da atual casa do Pretório, 
em favor da Ordem dos Advogados nos 
parece muito prematura, pois mal se prevê, 
ainda, a construção do novo prédio. 

Por último, localização de um prédio 
é função do Poder Executivo. 

Não vemos, por isso, como fazer-se 
uma lei para determinar local em que o 
Poder Executivo construa um prédio público. 

3 – Somos assim, pela rejeição do Projeto. 
Sala Ruy Barbosa, em 20 de agosto 

de 1953. – Joaquim Pires. Presidente 
eventual vencido. – Gomes de Oliveira. 
Relator. – Carlos Saboya. – .Attílio 
Vivacqua – Anísio Jobim. – Ferreira de 
Souza, pelos motivos do parecer e por 
julgar inconstitucional à iniciativa. – João 
Villasboas, vencido com voto em 
separado. 

 
VOTO EM SEPARADO 

 
Da Comissão de Constituição e 

Justiça sôbre a Projeto de Lei do Senado 
nº 42, de 1952, que dispõe sôbre a 
construção. na Capital Federal, do 
Palácio da Justiça 

 
VOTO EM SEPARADO DO SENADOR 

JOÃO VILLASBÔAS 
 

1 O presente Projeto, da autoria do 
nobre Senador Joaquim Pires, tem por 
objetivo a construção, na área 
compreendida entre as avenidas An- 
 

tônio Carlos Nilo Peçonha, Almirante  
Barros, e a Rua Debret, o ilegível da 
Justiça, no mesmo estio e ilegível; 
arquitetônicas do Palácio do Ministério da 
Fazenda. 

2- Para essa realização, determina: 
a) que o Govêrno Federal adquira 

por permuta ou compra, a área de terreno 
precisa: 

b) que as despesas decorrentes da 
execução da lei corram por conta 
recursos providos da arrecadação da taxa 
judiciária: 

c) que, uma vez instalados todos os 
órgãos da Justiça local no novo prédio, a 
União faça doação do atualmente 
ocupado pelo Pretório a Rua D. Manuel nº 
25, à Ordem dos advogados do Brasil. 

3. Visa o Projeto dar instalação 
condigna aos órgãos da justiça local do 
Distrito Federal, bem como atribuir sede 
própria à Ordem dos Advogados do 
Brasil. 

Aquele primeiro objetivo já vem 
impressionando seriamente o Legislativo 
Federal, tendo o Senado eleito uma 
Comissão Especial, que, nêste momento, 
estuda a atual instalação dos Tribunais, 
Juizos e Cartórios situados no Distrito 
Federal, a fim de propôr medidas no 
sentido de os melhorar. E o projeto em 
apreço vem ao encontro dessa iniciativa. 

4. Acontece, porem, que éle envolve 
despesas já decorrentes da aquisição do 
terreno, já da construção do prédio, já da 
instalação mobiliaria, já da doação do 
antigo prédio à Ordem dos Advogados. Dai 
poder-se arguir a sua inconstitucionalidade 
em face do dispôsto no § 1º, do art. 67, da 
Constituição Federal, que atribuí à Câmara 
dos Deputados a iniciativa de tôdas as leis 
sôbre matéria financeira. 

5 Esse assunto tem dado 
oportunidade a sérios debates no plenário 
e nas comissões das duas Casas do 
Congresso Nacional, dividindo as opiniões. 

Uma considerável corrente se inclina 
por excluir à iniciativa do Senado todo e 
qualquer projeto, desde que, nêle se 
determine despesa, seja orçamentária, seja 
em abertura de crédito especial. Outra, não 
menos respeitável, adota a norma de só se 
retirarem à competência iniciadora do 
Senado aquelas proposição que tracem 
normas gerais do direito financeiro (Const. 
art 5º, nº XV, letra b) criem novos tributos 
ou alterem os impostos e taxas já 
existentes, concedam isenções tributarias, 
etc. Permite-a, dessarte em relação aos 
projetos, que criem serviços novos ou 
determinem construções, embora dai 
resultem despesas para a União. 

6. No caso em aprêço, o que em 
realidade, faz o Projeto, é fixar o local, onde 
deve ser construído o Palácio da Justiça e 
ordenar a doação do prédio ora ocupado 
pelo Pretório à Ordem dos Advogados. 
Pois, no tocante á execução da obra 
dessas despesas dai decorrentes, e 
referidas no artigo 2º. já existe a Lei nº 
3.232, de janeiro de 1917 invocada pelo 
autor do Projeto que, no art. 126, dispõe: 

“Para dotar o Distrito Federal com 
construção de edifícios adequados para o 
Forum e Tribunal do Júri, fica o Govêrno 
autorizado a emitir títulos especiais, do 
valor nominal de um conto de réis cada um, 
até o máximo de dois mil contos de réis, 
juros de ilegível pagos semestralmente. 

"O serviço de juros e amortização 
dêsses títulos será feito com a renda da taxa 
judiciária do Distrito Federal. Para 
compensação do valor da taxa judiciária 
destinada àquele fim, será obrada locação 
das dependências dos edificios destinados a 
Ofícios de Justiça, bem como será cobrado 
um sêlo forense de 100 réis por fôlha de auto 
de todos os processos cíveis". 

E’ verdade que, dado o aumento do 
custo de terrenos, material e mão de obra 
nesta capital, aqueles dois mil contos 
nada mais representam para obra de 
tamanho vulto. Entretanto, também a 
renda da taxa judiciária 
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cresceu extraordinariamente e aquelas 
100 reis por fôlha de auto devem ter 
acumulado parcela respeitável. 

7. Por tais fundamentos a comissão 
opina pela constitucionalidade do projeto e 
pela sua convivência e oportunidade. 

Sala Ruy Barbosa, em 20 de agôsto 
de 1953 – João Villasbôas. 

 
PARECER Nº 899, DE 1953 

 
Comissão de Redação 

 
Redação final do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 109, de 1952 
 
Relator: Sr. Costa Pereira 
A comissão apresenta a redação 

final (fl. anexa) do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 109, de 1952, de iniciativa 
da Câmara dos Deputados 

Sala da Comissão de Redação em 
28 de agôsto de 1953. – Joaquim Pires, 
Presidente em exercício, Costa Pereira 
Relator. – Waldemar Pedrosa – Aloysio 
de Carvalho. 
 

ANEXO AO PARECER Nº 899, DE 1953 
 

Redação final do projeto de Decreto 
Legislativo da Câmara número 109, de 
1952. 

 
Faço saber que o Congresso Nacional 

decreta nos têrmos do art 77, § 1º, da 
Constituição, e eu promulgo o seguinte 

 
DECRETO LEGiSLATIVO 

 
Nº ..., DE 1953 

 
Art. 1º E’ aprovado o têrmo de ajuste 

celebrado, em 30 de maio de 1951, entre o 
Departamento Nacional de Portos, Rios e 
Canais do Ministério da Viação e Obras 
Públicas, e a firma M. S. Lino & Cia. Ltda., para 
reparação da cábrea “Victor”, no montante de 
CR$ 520.200,00 (quinhentos e vinte mil e 
duzentos cruzeiros) 

Art. 2º Êste decreto legislativo entrará em 
vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

 
PARECER N° 900, DE 1953 

 
Comissão de Redação 

 
Redação final do Projeto de Lei nº 

379, de 1952. 
 
Relator: Sr. Costa Pereira. 
A Comissão apresenta a redação final (fl. 

Anexa) do Projeto de Lei nº 379, de 1952, de 
iniciativa da Câmara dos Deputados, e 
considera, como de redação, a emenda da 
Comissão de Finanças. 

Sala da Comissão de Redação, em 23 
de agôsto de 1953. – Joaquim Pires. 
Presidente em exercício. – Costa Pereira, 
Relator. – Aloysio de Carvalho. 

 
ANEXO AO PARECER N º 900, DE 1953 

 
Redação Final do Projeto de Lei da 

Câmara nº 379, de 1952. 
 
O Congresso Nacional decreta: 
Art.1º E’ o Poder Executivo 

autorizado a mandar coligir e editar, em 
volumes, sob a designação de obras 
completas, todos os trabalhos do Doutor 
Epitácio da Silva Pessoa. 

Art. 2º A impressão a que se refere o 
art. 1º deverá ser feita no prazo de 5 
(cinco )anos. 

Art. 3º O Orçamento da União consignará, 
no Anexo do Ministério da Educação e cultura, 
anualmente, a partir de 1954 até 1957, o crédito 
de CR$ 815.297,40 (oitocentos e quinze 
mil,duzentos e noventa e sete cruzeiros e 
quarenta centavos ) para execução do disposto 
nesta Lei. 

Art. 4º E’ o poder Executivo 
autorizado a abrir, pelo Ministério da 
 

Educação e Cultura, o crédito especial de 
CR$ 815.297,40 (oitocentos e quinze mil, 
duzentos e noventa e sete cruzeiros e 
quarenta centavos) para atender à 
despesa decorrente da impressão de que 
trata a presente Lei. 

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

PARECER Nº 901, DE 1953 
 

Comissão de Redação 
 

Redação final da emenda do Senado 
ao Projeto de Decreto Legislativo nº 68, 
de 1952. 

 
Relator: Sr. Aloysio de Carvalho. 
A Comissão apresenta a redação 

final (fls, anexas) da emenda do 
Senado ao Projeto de Decreto 
Legislativo nº 68, de 1952, de iniciativa 
da Câmara dos Deputados, e sugere 
ainda, em emenda de redação que 
oferece, seja alterada a ementa do 
projeto. 

Sala da Comissão de Redação, 
em 18 de agôsto de 1953. – Joaquim 
Pires, Presidente em exercício. – 
Aloysio de Carvalho, Relator. – Costa 
Pereira. 

 
ANEXO AO PARECER Nº 901, 

 
DE 1953 

 
Redação Final da Emenda do 

Senado ao Projeto de Decreto Legislativo 
da Câmara nº 68, de 1952. 

 
Ao art 1º (Emenda nº 1) 
Onde se diz. 
”reformada” 
diga-se: 
"mantida" 
 

EMENDA DE REDAÇÃO 
 

Dê-se à ementa do projeto a 
seguinte redação: 

“Projeto de Decreto Legislativo 
da Câmara nº 68, de 1952, que 
mantém a decisão por que o Tribunal 
de Contas recusou registro ao 
contrato celebrado entre o 
Departamento dos Correios e 
Telégrafos e Wolney Frederico Dantas 
Hupsel, para desempenhar a função 
de Engenheiro Especializado em 
Pesquisas Tecnológicas”. 

O SR, PRESIDENTE: – Esgotaram 
o prazo para a apresentação de 
emendas, perante a Mesa os seguintes 
Anexos ao Projeto de Orçamento para 
1954: 

N. 3 – Tribunal de Contas. 
N. 7 – Comissão de Readaptação 

dos Incapazes das Fôrças Armadas. 
N. 8 – Comissão de Reparação de 

Guerra. 
N. 22 – Ministério da Marinha. 
Não foram oferecidas emendas a 

êsses Anexos. 
Continua a hora do Expediente. 
Tem a palavra o nobre Senador 

Assis Chateaubriand, primeiro orador 
inscritos. 

 
O Sr. Assis Chateaubriand pronuncia 

discurso que será publicado depois. 
 
Durante o discurso do Sr. Assis 

Chateaubriand o Sr. Café Filho deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Alfredo Neves, reassumindo-a 
posteriormente. 

 
Comparecem mais os Srs. 

Senadores: 
Vivaldo Lima. 
Mathias Olympio. 
Kerginaldo Cavalcanti. 
Georgino Avelino. 

Ferreira de Souza. 
 

Velloso Borges. 
 

Apolonio Sales. 
 

Novaes Filho. 
 

Durval Cruz. 
 

Pereira Pinto. 
 

Cesar Vergueiro. 
 

Dario Cardoso. 
 

Gomes de Oliveira. 
 

Alberto Pasqualini. 
 

Deixam de comparecer os Senhores 
Senadores: 

 

Prisco dos Santos. 
 

Magalhães Barata. 
 

Victorino Freire. 
 

Carlos Saboya. 
 

Ruy Carneiro. 
 

Ismar de Góes. 
 

Júlio Leite. 
 

Landulpho Alves. 
 

Carlos Lindemberg. 
 

Mello Vianna. 
 

Marcondes Filho. 
 

Mario Motta. 
 

Vespasiano Martins. 
 

Flávio Guimarães. 
 

Francisco Gallotti. 
 

O SR. PRESIDENTE: – Esgotada a 
prorrogação do expediente. passa-se à: 

 
ORDEM DO DIA 

 
Continuação da primeira 

discussão (com votação da preliminar 
da constitucionalidade) do Projeto de 
Lei do Senado n. 10 de 1953, que 
regula o amparo às famílias que 
fogem dos efeitos da sêca do 
Nordeste e o seu aproveitamento na 
colonização (em regime de urgência, 
nos têrmos do art. 155, § 3º do 
Regimento Interno. tendo Parecer sob 
número 880. de 1953. da Comissão 
de Constituição e Justiça, pela 
inconstitucionalidade, com voto em 
separado do Sr. Senador Attílio 
Vivacqua e dependendo de parecer 
da mesma Comissão sôbre as 
emendas oferecidas em Plenário) 

 
O SR. PRESIDENTE: – Vai ser lido o 

parecer da Comissão 
E’ lido o seguinte: 
de Constituição e Justiça. 
 

PARECER Nº 902, DE 1953 
 
Da Comissão de Constituição e 

Justiça sôbre o Projeto de Lei do 
Senado nº 10, de 1953, que regula o 
amparo às famílias que fogem aos 
efeitos da sêca do Nordeste e o seu 
aproveitamento na colonização. 

 
Relator: – Sr. Joaquim Pires. 
A Comissão de Constituição e 

Justiça chamada a dizer sôbre a 
constitucionalidade das emendas 
oferecidas em plenário pelos 
eminentes Senadores Attílio Vivacqua 
e João Villasbôas opina pela aceitação 
das mesmas quanto a sua 
constitucionalidade sem que com  
isso venham sanar a 
inconstitucionalidade do Projeto,  
peIas razões expostas no Parecer  
da referida Comissão, aprovando o 
voto que se tornou parecer dado  
ao Projeto de Lei do Senado n} 10, de 
 

1953, que regula o amparo às famílias 
que fogem aos efeitos da seca do 
Nordeste e o seu aproveitamento na 
colonização. 

Sala Ruy Barbosa, em 3  
de setembro de 1953. – Dario 
Cardoso, Presidente; Joaquim  
Pires. Relator; – Camilo ilegível – 
Aloysio de Carvalho. – Waldemar 
Pedrosa. – Gomes de Oliveira, com 
restrições. 

O SR. PRESIDENTE: – O parecer 
da Comissão de Constituição e 
Justiça, reconhecendo a 
constitucionalidade das emendas 
oferecidas na fase preliminar da 
discussão, conclue, entretanto, no 
sentido de que elas não escoimam de 
inconstitucionalidade a proposição. 

Vou consultar o plenário sôbre o 
parecer da Comissão de Constituição 
e Justiça. 

O SR. ATTILIO VIVACQUA (pela 
ordem): – Sr. Presidente, foi 
apresentada ao projeto emenda que 
visa a corrigir a alegada 
inconstitucionalidade. 

Consulto a V. Ex.ª se a votação 
que se vai proceder, não prejudicara 
as emendas oferecidas. 

O SR. PRESIDENTE: – Se o 
Senado reconhecer a 
constitucionalidade do projeto, as 
emendas serão por êle apreciadas 
quando da votação do mérito. 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Sr. 
Presidente, uma das emendas 
apresentadas é de minha autoria. 
Como V. Ex.ª sabe, sou favorável à 
constitucionalidade do projeto. 

E’ evidente que estamos diante 
de questão de ordem que precisa ficar 
resolvida, porque, desde que se trata 
de emenda que visa a corrigir a 
inconstitucionalidade do projeto... 

O SR. JOAQUIM PIRES: – Mas 
não corrige. 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – 
não se pode submetê-lo à votação, 
com prejuízo das emendas. 

Já no caso do projeto referente 
aos Procuradores de Autarquias, a 
matéria foi aqui debatida, embora não 
tivesse a Mesa, na ocasião, dado a 
solução. 

Votado o projeto em primeiro 
lugar, Sr. Presidente, a faculdade que 
o Regimento confere aos Senadores 
de corrigirem a inconstitucionalidade, 
não poderia ser exercida, desde que o 
plenário o rejeitasse por êsse  
motivo. 

Pediria, assim, a V. Ex.ª tomasse 
em consideração as minhas 
ponderações, a fim de fixar uma 
orientação para casos dessa 
natureza. 

O SR. PRESIDENTE: – As 
emendas foram oferecidas no 
propósito de corrigir a 
inconstitucionalidade do projeto. A 
Comissão de Constituição e Justiça 
entende, porém, que elas não 
colimaram êsse objetivo. 

A Mesa vai ouvir o plenário sôbre 
o parecer da Comissão de 
Constituição e Justiça. Rejeitado, as 
emendas serão apreciadas por 
ocasião do exame do mérito. 
Aprovado, ficarão prejudicados o 
projeto e as emendas. 

Dentro do Regimento, a Mesa 
não encontra outro meio de submeter 
o assunto ao pronunciamento do 
Senado. 

O SR. JOAQUIM PIRES (pela 
ordem): – Sr. Presidente, requeiro 
preferência para votação do projeto. 

O SR. PRESIDENTE: – No intúito 
de que o plenário delibere com  
pleno conhecimento da matéria,  
a Mesa esclarece novamente que o 
parecer da Comissão de Constituição 
e Justiça insiste na inconstitucio- 
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nalidade do projeto apesar das emendas 
apresentadas, porque não a corrigem. 

Aprovado o parecer, ficarão 
prejudicados o projeto e as emendas. 
Rejeitado passará o Senado ao exame do 
mérito da proposição e das emendas. 

O SR. JOÃO VILLASBOAS (para 
encaminhar a votação) – (não foi 
revisto pelo orador): – Sr. Presidente, 
na oportunidade da discussão preliminar 
do projeto, estando o mesmo sob regime 
de urgência, foi apreciado e discutido 
nesta Casa o parecer da maioria da 
honrada Comissão de Constituição e 
Justiça que concluiu pela sua 
inconstitucionalidade. Tal opinião baseia-
se no art. 198 da Constituição que 
determina não poderem ser os recursos 
obrigatòriamente destinados a atenuar os 
efeitos da sêca aplicados fora do 
chamado "polígono das sêcas". A razão 
de ser da inconstitucionalidade afirmada 
no parecer da honrada Comissão de 
Constituição e Justiça e longamente 
sustentada da tribuna pelo meu eminente 
amigo, nobre líder da União Democrática 
Nacional, Senador Ferreira de Souza, era 
exclusivamente desprender-se do projeto 
que importâncias destinadas a obras 
contra as sêcas e assistência aos 
flagelados, seriam retirados daquela 
região para serem aplicadas em outros 
Estados. 

Busquei, Sr. Presidente, ao mesmo 
tempo que o fazia o nobre Senador Attilio 
Vivacqua, corrigir a alegada 
inconstitucionalidade, fazendo com que 
as despesas a serem destinadas ao 
auxilio dos flagelados que se retiram das 
zonas da sêca para outras regiões, 
saíssem não mais da verba destinada ao 
combate aos efeitos da sêca nordestina, 
mas da parcela destinada ao Serviço de 
Imigração e Colonização. 

Parecia, Sr. Presidente, ao autor do 
projeto e ao nobre Senador Attilio Vivacqua 
que a apresentação da emenda a que 
acabo de me referir e de outra retirando do 
projeto a referência ao Art. 198 da 
Constituição, seria o bastante para 
satisfazer aos representantes do nordeste 
dentro da Comissão de Constituição e 
Justiça, que tão zelosos se mostravam pelo 
não desvio da aludida verba destinada ao 
amparo dos flagelados da zona da sêca, 
para ser aplicada noutras regiões. 

O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – V. 
Ex.ª me permite um aparte? 

O SR. JOÃO VILLASBOAS: – Com 
todo o prazer. 

O SR, ATTÍLIO VIVACQUA: – Não 
considero o projeto absolutamente 
inconstitucional. Apresentei emenda de 
caráter transacional precisamente de 
acôrdo com os fundamentos dos diversos 
discursos aqui proferidos, no sentido de 
que a verba não deveria correr por conta 
dos créditos a que se refere o Art. 198 da 
Constituição. A emenda está justificada nas 
palavras dos nobres oradores que ora a 
consideram inconstitucional. 

O SR. JOÃO VILLASBOAS: – Sr. 
Presidente, tanto quanto o nobre colega 
que acaba de me apartear, jamais 
considerei, nem poderia aceitar a opinião 
da honrada Comissão de Constituição e 
Justiça no sentido da 
inconstitucionalidade do projeto. Percebi, 
desde logo, que se procurava tangenciar 
a situação e torpedear a proposição sob o 
motivo da inconstitucionalidade para se 
satisfazer o desejo de trancar os 
nordestinos na região da fome e impedir 
que procurem a felicidade em outros 
Estados. 

Sr. Presidente, foi no interêsse 
puramente transacional, como disse o 
nobre representante do Espírito Santo, que 
S. Ex.ª, como eu, apresentamos as duas 
emendas ora em votação. 

Fizemô-lo para atender às 
ponderações dos nobres representantes 
do Rio Grande do Norte e do Piauí, no 
sentido de que se não tocasse na verba 
destinada, pelo art. 198 da Constituição, à 
defesa contra a sêca. 

Dessa forma, concordariam com o 
Projeto. 

Vejo, entretanto, que não se 
pretende reter no Nordeste as verbas de 
que trata a Constituição, e sim deter 
naquela região o homem, impedindo-o de 
procurar em outras regiões a felicidade 
que seus Estados lhe negam. 

O SR. JOAQUIM PIRES: – Não 
apoiado. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Esse 
o objetivo do parecer, a razão de ser do 
combate ao meu Projeto; mas pode ficar 
certo o Senado de que procurei atenuar o 
sofrimento da gente daquela região, 
evitando sacrifique suas economias em 
viagens caríssimas e desconfortáveis, nos 
chamados "paus de arara" – o que, 
paradoxalmente, desejam, parece, os 
representantes do Nordeste nesta Casa.  

O SR. JOAQUIM PIRES: – Não 
apoiado. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – 
Poderão forçar os nordestinos a pagas 
custosas passagens naqueles horríveis 
transportes; mas não impedirão saiam 
êles daquela zona em busca da felicidade 
que ali não encontram (Muito bem. Muito 
bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Vai-se 
proceder à votação. 

O SR. ATTÍLIO VIVACQUA (para 
encaminhar a votação): – Sr. 
Presidente, o eminente Senador João 
Villasboas já fixou a matéria 

Como tive ocasião de sustentar, ao 
dentro de argumentos irrecusáveis, 
elaborar o parecer que não teve acolhida 
dos colegas, o Projeto João Villasboas, 
além de representar iniciativa que 
constitui dever do Parlamento, reveste-se 
de perfeito aspecto jurídico. 

Não se depreende, em absoluto, do art. 
198 da Constituição, qualquer disposição 
que, implícita ou mesmo remotamente, 
impeça as providências protetoras dos 
flagelados da sêca, visadas pelo projeto, de 
sorte que a assistência acompanhe as 
vitimas dêsse drama na sua cruciante 
migração. 

Sr. Presidente, só existe uma ressalva 
no art. 198. E’ a que determina que o crédito 
de que trata a disposição constitucional, na 
parte relativa a empréstimos, seja 
obrigatòriamente aplicado em empréstimos 
aos lavradores localizados no polígono das 
sêcas. 

Fóra daí é fazer as linhas desse 
polígono fronteiras da miséria... 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – 
apoiado. 

O ATTÍLIO VIVACQUA: – ... e obrigarem 
nossos infelizes patrícios a suportarem aquela 
tragédia no mesmo local onde lhes faltam todos 
os recursos, naquele mesmo cenário de 
sofrimentos e de desgraças. 

O que se pretendeu, Sr. Presidente foi 
até providência de caráter altamente 
nacional e patriótico, de grande interêsse 
para a própria formação dos elementos 
componentes da nacionalidade, permitindo, 
facilitando, favorecendo o afluxo das 
correntes humanas do Nordeste, cheias de 
energia, dotadas de têmpera e de espírito 
de sacrifício heróico. 

O projeto João Villasbôas concilia de 
modo admirável, o Serviço de Defesa Contra 
a Seca com o Serviço de Colonização do 
Ministério da Agricultura. O deslocamento 
das retirantes nordestinos para o sul, ou  
para outros pontos do território nacional  
não deve ser feito sem assistência do 
primeirodesses órgãos, conhecedores  
dos problemas da sêca e que hoje su- 
 

perintende e fiscaliza essa assistência. 
Numa conciliação feliz, S. Ex.ª coordenou, 
no seu Projeto, a ação desses serviços. 
Quando S. Ex.ª declara que entre os 
serviços a que se refere o Art. 198 da 
Constituição se incluem os de localização, 
assistência e transporte, não objetivou 
sobrecarregar, as verbas previstas rio art. 
198 da Lei Magna. O que colimou S. Ex.ª foi 
articular serviços assistenciais. As despesas, 
conforme emenda que tive ocasião de 
apresentar, e que S. Ex.ª ainda tornou mais 
completa, deverão correr à conta da verba 
para o Serviço de Colonização e Imigração, 
nos têrmos dos arts. 2º e 3º do Projeto. 

Sr. Presidente, já não é o nosso 
sentimento de solidariedade humana, já não 
é a nossa compreensão da questão que 
vamos invocar; mas palavras de quem está 
identificado com êsse problema e que não 
pode ser increpado de qualquer desacerto 
com relação ao assunto. Trata-se do ilustre 
Ministro João Cleofas que, em exposição à 
Câmara dos Deputados sôbre a sêca do 
Nordeste e a atuação do Ministério da 
Agricultura, destinou um capítulo especial à 
colonização do Sul ou de outras zonas pelos 
nordestinos. 

Para atender a esse inevitável 
movimento migratório, como se verifica por 
ocasião do flagelo, são sugeridas, na 
Exposição de Motivos, desapropriações, 
aquisições e doações de áreas ao longo da 
rodovia Rio-Bahia, para fixação das famílias 
migratórias. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 
A rodovia Rio-Bahia passa por Mato 
Grosso? Faço a pergunta, para tal 
oportunidade a observação de V.Ex.ª 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – O 
aparte de V. Ex.ª, embora o julgue 
impressionante, não tem o alcance que 
lhe quer dar. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 
Não dou apartes impressionates. V. Ex.ª 
trouxe a palavra do Ministro João Cleofas, 
e agora a Rio-Bahia. 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – O 
argumento que estou trazendo aqui, Sr. 
Presidente, é que essa zona de 
colonização... 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – A 
Rio-Bahia está fóra do poligono das 
sêcas. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 
Não está fóra. 

O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Está. 
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – V. 

Ex.ª não conhece o problema da sêca, não 
conhece as necessidades dos nordestinos. 
Fala por falar. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – O 
polígono das sêcas é conhecido. 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – O 
nobre Senador Aloysio de Carvalho está 
sendo injusto. Fui precisamente buscar 
tôda a matéria relacionada com o 
assunto, para examinar o problema do 
Nordeste, cujo estudo não constitui 
privilégio dos nordestinos ou de Vossa 
Excelência. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – V. 
Ex.ª citou a Rio-Bahia como fora do polígono 
das sêcas; portanto desconhece o assunto. 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – A 
Rio-Bahia atravessa também zona fora do 
polígono das sêcas. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 
isso é outra cousa. 

O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Na 
Exposição de Motivos, S. Ex.ª o Ministro 
da Agricultura encara a necessidade e as 
possibilidades de serem os nordestinos 
localizados fora do polígono das sêcas. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 
Dentro do polígono das secas, porque a 
Rio-Bahia atinge o polígono V. Ex.ª 
desconhece o assunto. 

O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Vossa 
Excelência não está sendo generoso 
 

Ainda há dias, consultava V. Ex.ª sobre 
determinada região baiana por onde eu 
supunha passava a linha desse polígono. 

Senhor Presidente, estou pedindo 
atenção para o ponto de vista do Senhor 
Ministro da Agricultura, mostrando que a 
assistência não pode ser feita só no teatro 
das sêcas; mas fora de lá, também. 
Afinal, tudo é Brasil. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 
A Bahia está compreendida no polígono 
das sêcas – o nordeste e o sudoeste. 

O SR. NOVAES FILHO: – Os 
núcleos coloniais fundados fora do 
polígono beneficiarão apenas pequena 
parte de flagelados. Ao passo que tôda 
obra, realizada para recuperação 
econômica do Nordeste terá vantagens 
imensas para milhares de brasileiros que 
lá vivem e mourejam. 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Não 
encontro explicação razoável para a 
recusa do projeto, nem de ordem social, 
nem patriótica, nem financeira e muito 
menos de ordem Constitucional. (Muito 
bem! Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE – Vai-se 
proceder à votação. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA (para 
encaminhar a votação) (não foi revisto 
pelo orador): – Senhor Presidente, já 
ocupei, por uma hora, a atenção do 
Senado, no momento em que se discutia 
o projeto. Sinto-me, porém, obrigado a 
voltar, no apertado tempo que o 
Regulamento agora me concede, ao 
assunto, visando apenas a relembrar 
alguns de meus argumentos e a examinar 
as emendas oferecidas pelos nobres 
Senadores Attílio Vivacqua e João 
Villasbôas, no que tange à 
constitucionalidade da proposição, 
assunto controvertido. Sustentei, então, 
que o disposto no art. 198 da 
Constituição, reservando recursos 
especiais para as obras do Nordeste e 
dêsses recursos destacando dois têrços 
para obras permanentes e um têrço para 
assistência e serviços de emergência, 
pressupõe o dispêndio dessas 
importâncias só e só no Nordeste. 

Mostrei, pela redação o artigo e de 
seus parágrafos, que eles só se referem a 
obras ilegível, ou a aplicações na área 
das sêcas, hoje chamada, legalmente, 
polígono das secas. 

O SR. NOVAES FILHO: – Muito 
bem. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – 
Evidenciei, Sr. Presidente, que essa forma 
de dispor ilegível ao nosso conceito, ao 
nosso modo de ver quanto a assunto dêsse 
porte. Relembrei que tanto na assembléia 
Constituinte de 1933 – 34, como na de 1946. 
ilegível aos que sustentavam ser a emenda 
a respeito contrária à ilegível – demonstre 
que o problema ilegível dos temas 
ordinários. Sai do campo da matéria 
pròpriamente econômica e não há outro 
sentido de proteção ao homem brasileiro de 
uma determinada zona do país. 

Relembrando êsses argumentos, 
tentei provar que, quando se fala em 
obras do Nordeste, se alude à defesa do 
homem dessa região; e quando se fala 
em defesa do homem do Nordeste alude-
se ao esfôrço de sua economia para 
resistir às calamidades, mas igualmente, 
à defesa do Nordeste, por quanto 
conceder, de qualquer forma recursos por 
que êles se retirem ou mesmo, sejam 
amparados em outras zonas, pode ser 
tudo, menos pròpriamente, obra do 
Nordeste. 

O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – 
Permite V. Ex.ª um aparte? 
(Assentimento do orador). Devo 
esclarecer que, quando o nobre  
Senador Aloysio de Carvalho me 
aparteou, quis declarar que a Rio- 
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Bahia devia ter ficado fora do Polígono da 
Sêca. Não tive ocasião de ler a sugestão 
do ilustre Ministro da Viação e Obras 
Públicas, no sentido da emigração em 
direção a terras em condições de serem 
colonizadas nas margens do São 
Francisco e dos Estados de Goiás e Mato 
Grosso. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Sr. 
Presidente Ilegível nobre Senador Attílio 
Vivacqua não se refere à matéria de que 
eu estava tratando. Ilegível uma 
explicação, um esclarecimento ao aparte 
do ilustre Senador Aloysio de Carvalho, 
quando S. Ex.ª nos deliciava com sua 
excelente oração. 

Dizia eu que as emendas 
apresentadas, no meu sentir, não 
corrigem o defeito básico da proposição. 
A primeira é de autoria do nobre Senador 
Attílio Vivacqua. Por ela se determina que 
as despesas decorrentes da execução da 
lei Ilegível por conta da dotação 
orçamentária destinada ao Serviço de 
Imigração e Colonização. 

Trata-se de emenda aditiva, que 
deve ser considerada contraditória com o 
art. 1º ou entrar com êle necessàriamente 
em choque, por forma a possibilitar, na 
aplicação da lei, interpretações diversas 
das autoridades encarregadas do 
assunto. 

É possível, de fato, dizer no fim as 
despesas decorrentes desta lei serão 
custeadas pelas verbas destinadas ao 
Serviço de Imigração e Colonização. No 
entanto, isso não poderia ser 
compreendido, ficando o art. 1º com a sua 
redação tal como está. 

Tenho por norma, Sr. Presidente, 
considerar, em tôdas as leis, que o art. 1º. 
é, normalmente, o principal. Êle lixa o 
assunto, coloca o problema e anuncia a 
matéria sôbre que se vai legislar. Os 
outros artigos são geralmente, 
desenvolvimento da sua idéia, que é o 
ponto fundamental da lei. 

O art. 1º diz: 
"Na defesa contra os efeitos da sêca 

do Nordeste no serviço de assistência 
econômica e social às populações por ela 
flageladas, a que se refere o art. 198 da 
Constituição Federal, se inclui a 
localização em zonas férteis do País das 
famílias que se deslocam daquela região, 
facilitando-lhes, por todos os meios e 
Ilegível.” 

Aí nós temos a referência expressa 
Ilegível, da norma constitucional que 
reserva uma parte dos recursos 
orçamentários dos recursos tributários, 
para enfrentar o problema da sêca do 
Nordeste. 

Reporta-se, agora. A emenda do 
nobre Senador João Villasbôas ficará sem 
a referência do art. 198 da Constituição, 
mas não perderá os dizares: 

"Na defesa contra os efeitos da sêca 
do Nordeste e no serviço de assistência 
econômica e social às populações 
Ilegível se inclui a localização..." 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – E’ 
outra forma de defesa. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Se 
os Senhores Senadores consultarem o 
art. 198 da Constituição verificarão que 
aqui se repetem as suas palavras. 

O problema das sêcas do Nordeste, 
no que tange aos recursos para os 
flagelados, foi lançado pela Constituição: 
é um problema de ordem constitucional. 
Há uma verba a êle vinculada. 

Sempre que a lei se refere ao 
problema das sêcas do Nordeste e da 
assistência aos flagelados, direta ou 
indiretamente, ela pode ser considerada 
como procurando também recursos ou 
parte deles na verba do Nordeste. 

Por outro lado. Sr. Presidente, 
nenhuma das emendas corrige o pro- 
 

jeto do nobre Senador João Villasbôas, 
no particular. 

O Senador Attílio Vivacqua, dando-
me a honra do seu aparte quando 
discutia o assunto alguns dias atrás, 
mostrou que o projeto, num dos seus 
artigos, se referia ao Serviço de 
Imigração e Colonização. No entanto, 
tive oportunidade de dizer que tôda a 
matéria do art. 1º; se liga diretamente à 
defesa contra os efeitos da sêca do 
Nordeste. 

O SR. PRESIDENTE (fazendo 
soar os tímpanos): – Pondero ao nobre 
orador que dispõe de apenas dois 
minutos. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – 
Sr, Presidente, de qualquer sorte, diria 
eu que o problema de emigração das 
populações nordestinas, o movimento 
migratório de populações no Brasil, de 
um Estado para outro, não é, de 
maneira alguma, problema de sêca do 
Nordeste. E’ problema diverso, que não 
deve ser ligado ao flagelo nordestino. 
Ilegível criar, como tive oportunidade 
Ilegível de imigração, mas não como 
sua conseqüência direta. Por outro lado, 
pensar em resolvê-lo atacá-lo, fixando o 
homem nordestino em regiões outras, 
possibilitando-lhe meios de vida, 
socorros médicos e farmacêuticos, 
propriedade gratuita, passagem, 
facilidade de transportes, é menos 
cuidar do homem nordestino do que do 
brasileileiro que abandona sua terra em 
procura de outra. Pode ser um brasileiro 
que sai do Pará para o Rio Grande do 
Sul ou do Pará. para o Amazonas, mas 
não será cuidar do problema do 
Nordeste tal como a Constituição o 
determina, visando a defesa do homem 
do Nordeste no Nordeste, ou seja, à 
fixação dêsse homem na sua terra, ao 
enraízamento no seu habitat. O refôrço 
econômico que se lhe dá é para que 
possa resistir à calamidade. 

Por estas razões. Sr, presidente, 
pedindo aos eminentes colegas Attílio, 
Vivacqua e João Villasbôas as maiores 
excusas, entendo Ilegível não corrigem 
o vicio substancial da proposição. Mais 
uma vez, como representante de região 
nordestina, manifesto aos queridos 
companheiros o mais profundo e cordial 
agradecimento pelo seu interêsse em 
favor da nossa gente. 

Recebemos a proposição e a sua 
defesa, não como manifestação, como 
vontade de deslocar as populações 
nordestinas para Mato Grosso, Goiás 
Espírito Santo ou qualquer outra região, 
mas como Ilegível de brasileiros 
honestos e patriotas, visando a resolver 
um problema evidentemente muito mais 
grave e doloroso. Entretanto, Sr. 
Presidente, se êsses sentimentos, 
especialmente de minha parte, Ilegível 
manifestar a SS. Exas. a minha gratidão e 
o agradecimento dos meus coestaduanos 
não me podem contudo, levar a apoiar a 
proposição que considero profundamente 
inconstitucional e inteiramente 
inadaptável ao problema que pretendo 
resolver. (Muito bem! Muito bem! 
Palmas). 

Durante o discurso do Sr, Ferreira 
de Souza o Sr. Café Filho deixa a 
cadeira da presidência que é ocupada 
pelo Sr, Alfredo Neves. 

O SR. PRESIDENTE: Vai-se 
proceder à votação. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO 
(para explicação pessoal) (não foi 
revisto pelo orador): – Sr. Presidente, 
quando discursava o meu prezado  
amigo, eminente Senador Attílio Vivacqua, 
tive oportunidade de pedir a atenção 
de S. Ex.ª na citação que fazia  
de uma exposição do Mi- 
 

nistro João Cleofas na Câmara dos 
Deputados, para a circunstância de não 
representar o pensamento do Sr. Ministro 
um argumento que pudesse ser trazido a 
favor do presente projeto. 

S. Ex.ª leu partes destacadas dessa 
exposição e lamento que, no momento 
não tenha tempo para proceder à leitura 
do capítulo relativo à colonização, para 
o Senado verificar que o Sr. Ministro 
João Cleofas parte do presuposto da 
fixação das populações nordestinas no 
seu ambiente de vida e, apenas 
esporádicamente, como providência de 
emergência, se refere à fixação das 
massas migratórias na margem do São 
Francisco, no sul de Goiás e de Mato 
Grosso, circunstância que S. Ex.a o Sr. 
Senador Attílio Vivacqua considerou 
predominante na exposição do Sr. 
Ministro da Agricultura. 

Sr, Presidente, prestando a 
homenagem do meu maior apreço à 
honestidade do Senador Attílio Vivaqua 
deço a S. Ex.ª alguns minutos de atenção 
para que eu possa ler pelo menos essa 
parte da exposição do Sr. Ministro João 
Cleofas. 

"No início de 1952, continuando a 
sêca de 1951, pela Exposição de Motivos 
nº 316, em que descrevi, de forma talvez 
dramática, porém objetiva, o movimento 
migratório solicitei o destaque de Cr$ 
60.000.000,00 do Fundo Assistencial de 
Defesa Contra as Sêcas, inscrito no 
Ministério da Fazenda desenvolvimento 
de um sistema da, para aplicação 
imediata no de colonização que 
permitisse fixar os nordestinos. Já então 
salientava eu a importância do assunto 
em favor da estabilidade demográfica das 
populações do Nordeste”. 

Que populações são essas, Sr. 
Presidente? Referiu-se o Sr. Ministro, 
anteriormente, "a outras medidas de 
idêntica finalidade quanto à fixação de 
elementos humanos que dizem respeito à 
existência ou instalações de núcleos 
coloniais, para onde pudessem ser 
encaminhadas as massas humanas, por 
assim dizer errantes e desocupadas, 
constituídas normalmente pelos pequenos 
agricultores nordestinos sem terras e sem 
recursos". 

Como vê o Senado, o projeto 
Vilasboas, com a defesa apaixonada que 
lhe fez o Senador Attílio Vivaqua, envolve 
o problema das secas em todos os seus 
aspectos. Mais adiante, declara o Ministro 
João Cleofas simplesmente o seguinte: 

"Dentro dessa realidade que reduz, 
afinal de contas, à obediencia ao 
determinismo que preside aos 
movimentos migratórios, segundo o qual 
êles resultam do desequilíbrio entre o 
aumento das, populações e os recursos 
do meio em que elas vivem, quatro 
previdências devem ser tomadas na 
seguinte ordem de prioridade: a) 
Desapropriar, adquirir ou receber em 
doação áreas extensas ao longo da 
Rodovia Rio-Bahia". – que em parte 
percorre o polígono das sêcas – 

”...e nela fixar o grosso dessas 
famílias de emigrantes da lavoura em 
obediência a plano cujas linhas 
fundamentais vão abaixo apresentadas; 

b) Racionalizar a ocupação 
econômica das terras dos açudes 
públicos do Nordeste, notadamente os 
terrenos de vasante e os que se situam à 
jusante das barragens; 

c) Levar a efeito planos destinados a 
uma ocupação econômica mais efetiva 
dos chamados vales úmidos da mesma 
região semi-árida". 

Não sei como se possa trazer a 
debate essa afirmativa do Ministro 
João Cleofas em favor do Projeto 
Vilasboas. 

“d Desviar parte da ponta da 
corrente migradora, no instante em que 
ela atinge o centro e o sul do país, na 
direção de terras em condições de 
serem colonizadas e que se localizam 
nas margens do Rio São Francisco, no 
sul de Goiás e em Mato Grosso". 

O Sr. Ministro da Agricultura, em 
face de uma situação de emergência 
diante do congestionamento do centro 
do país por essa massa migratória, 
dentro de um determinismo a que os 
próprios Govêrnos podem oferecer 
remédio, sugere essas medidas de 
emergência para desviar a ponta dessa 
migratória. 

Não é êste o intuito do Projeto 
Vilasboas. 

O SR. JOÃO VILASBOAS: – O 
meu projeto é de emergência. Na 
justificação, referi-me aos movimentos 
migratórios que se observam desde há 
dois anos; e, por isso propuz que ao 
invés de se permitir que essa gente 
fosse explorada em transportes para 
condução e ficasse num centro populoso 
estendendo a mão à caridade pública, 
se fornecessem passagens, assistência 
e localização nas hospedarias, 
destinadas aos emigrantes estrangeiros, 
em propriedades particulares ou nas 
colônias do Govêrno. É medida de 
emergência que não força migração dos 
nordestinos, mas proteje aos que 
desejam daquela zona ou estavam 
saindo na oportunidade em que 
apresentei o projeto. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: 
– Se o projeto de V. Ex.ª é de 
emergência, é intempestivo e prematuro, 
diante do programa exposto pelo 
Ministro João Cleofas e tão 
ardorosamente defendido pelo Senador 
Attílio Viváqua. 

O SR. JOÃO VILLASBOAS: – Não 
é prematuro; apenas precedi o Sr. João 
Cleofas. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: 
– Ainda melhor. Se V. Ex.ª precedeu o 
Ministro João Cleofas, nada impede 
esperemos da Câmara dos Deputados a 
providência consubstanciada na 
exposição de motivos do Titular da 
Pasta da Agricultura. 

A seguir S. Ex.ª se refere à 
distribuição das verbas do plano de 
Divisão de Terras e Colonização, num 
total de Cr$ 106.340.000,00. 

Observamos que S. Ex.ª 
recomenda a distribuição pelo núcleo de 
Conquista, na Estrada Rio-Bahia num 
convênio com o Instituto Baiano de 
Fumo, no núcleo de Queimados, no do 
Vale do Moxotó, em Pernambuco e 
Alagoas, no Vale do Camaratuba, no 
Vale do Pium no Rio Grande do Norte, 
na Região da Serra do Araripe e no Vale 
do Mearim. Não há qualquer referência 
ao Sul do País, a não ser à colônia 
nacional de Jaiba em Minas Gerais. 

O SR. JOÃO VILASBOAS: – Já 
fracassada. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: 
– São citados os núcleos de Una, 
Moxoto, Jaguaquara, Rio-Bahia, 
Camaratuba, Porto da Fôlha, David 
Caldas e Porto Seguro, todos no Norte 
do Brasil. 

Era esta, Sr. Presidente, a 
explicação pessoal que desejava prestar 
ao honrado Senador Attílio Vivacqua 
que trouxe em favor do Projeto do nobre 
Senador João Vilasboas a palavra o 
Ministro da Agricultura. (Muito bem). 

O SR. ATTÍLIO VIVACQUA 
emenda (para explicação pessoal): – 
Sr. Presidente, em primeiro lugar, devo 
agradecer as expressões com que o 
eminente Senador Aloysio de Carvalho 
me distinguiu a propósito da inovação 
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da exposição do Sr. Ministro da 
Agricultura, em abono da minha 
argumentação favorável ao Projeto do 
nobre Senador João Villasboas. 

S. Ex.ª não foi, entretanto, 
inteiramente justo, porque me atribuiu um 
destaque dos pontos de vista do Sr. 
Ministro, como se o tivesse feito ad hoc, 
visando extrair subsídios em benefício de 
minha tese. Verificou, entretanto, o 
colega, que só no final do meu tempo 
regimental tive ocasião de fazer a leitura 
dos trechos citados. 

Sr. Presidente, S. Ex.ª não tem razão 
porque o projeto do nobre Senador João 
Villasboas, como S. Ex.ª declara na sua 
própria justificação: 

“...objetiva apenas medidas de 
emergência, orientadas no amparo às 
populações que esgotaram a sua 
capacidade de sofrimento e buscam em 
outros pontos da própria pátria a 
felicidade da abundância a que se julgam 
com direito como justa recompensa ao 
trabalho dos seus braços". 

O art. 2º do projeto tem por fim, 
justamente, a assistência aos retirantes 
nordestinos. Trata, portanto, de medidas 
ocasionais. E não poderia eu invocar mais 
adequadamente o trecho da exposição do 
Sr. Ministro, referente às correntes 
migratórias esporádicas. Não pude, 
entretanto, reportar-me ao segundo 
trecho, no qual S. Ex.ª aconselha até a 
localização dêstes emigrantes nos 
Estados de Goiás e Mato Grosso. t 

Sr. Presidente, não tive outro intuito 
senão, precisamente, trazer ao 
conhecimento do Senado os tópicos da 
exposição do Sr. Ministro que versam, 
na verdade, sôbre o escôpo 
predominante que eu via no projeto. 
Mais uma vez, portanto, estou certo de 
que o nobre Senador Aloysio de 
Carvalho não deixará de reparar seu 
injusto juízo, e digo injusto porque tenho 
tal aprêço por S. Ex.ª, que não me 
satisfazem senão as afirmações que me 
tranqüilizam dentro daquele sentimento 
de cordialidade e de alta admiração que 
nos une. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 
Vossa Ex.ª quer que eu afirme que não 
fez dêsse trecho o argumento principal? 

O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – 
Absolutamente, V. Ex.ª saberá o que 
deve afirmar. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 
Satisfarei a V. Ex.ª. Tudo o que li é tão 
convincente na defesa do meu ponto de 
vista, que retiro a impressão de que V. 
Ex.ª fez dêsse pequeno trecho da 
exposição João Cleofas o argumento 
principal, em favor do projeto João 
Villasboas. 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – V. 
Ex.ª se coloca, realmente, num ponto de 
vista, que importa em contraria não só o 
espírito, como também a afirmação do 
seu ilustre autor, de que é um projeto de 
emergência. 

Consequentemente, terei que 
invocar sobretudo os aspectos que 
considero principais da questão, e por 
isso me socorri daquele subsídio do 
Ministro João Clefas, da sua autoridade e 
do seu profundo conhecimento do 
problema. (Muito bem). 

O SR. APOLÔNIO SALES (para 
encaminhar a votação) (não foi revisto 
pelo orador): – Sr. Presidente, desejo 
primeiro que tudo dar ao Senado minha 
interpretação às intenções do nobre 
Senador João Villasboas, representante 
do Estado de Mato Grosso, ao formular S. 
Ex.ª o Projeto de Lei, que ora se discute 
no Senado. 

Vejo nas intenções do nobre colega 
e prezado amigo intuito humano e 
patriótico, qual seja o de atender às 
necessidades dos nordestinos, que se 
viram obrigados a deixar suas ilegível. 
 

suas regiões e seus Estados, para tomar 
êsses negreiros do século XX, em busca 
de regiões mais férteis do Sul do país. 

O nordestino só deve agradecer e 
louvar as intenções de S. Ex.ª, quando 
pretende, com o seu Projeto de Lei, 
socorrer e ajudar as populações 
flageladas. 

Embora vendo, sentindo e 
admirando os intuitos do ilustre Senador 
de mato-grossense, devo entretanto dizer 
como nordestino, que é preciso muita 
cautela, no sentido de que, ajudando-se a 
essa população, só se o faça na 
aparência, de vez que, no caso, o que se 
pretende e o que se deve fazer, não e 
pensar em termos de momento ou de 
emergência, mas agir e legislar em 
têrmos de uma segurança de que mais 
tarde não nos tenhamos que arrepender. 

Sr. Presidente, a justificativa que 
acompanha o presente projeto de lei, é 
muito clara nos seus têrmos, visando 
como que corrigir – diz S. Ex.ª – 
programa do Departamento de Obras 
Contra as Secas, no amparo às 
populações nordestinas contra o grande 
flagelo. 

Parece me, Sr. Presidente, que esta 
correção consiste apenas na criação de 
uma corrente migratória dos homens do 
Nordeste, dirigida para o sul do país. 

Resta-me a impressão de que êste 
projeto de lei é a execução legal da 
afirmativa – que felizmente se perdeu na 
memória dos nordestinos – de certo 
estadista, segundo o qual melhor fôra se 
promovesse a deserção dos nordestinos 
do Nordeste para a ocupação das terras 
mais férteis com que a Providência dotou 
o país no sul. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 
Permita-me V. Ex.ª um aparte. 
(Assentimento do orador) – Foi êsse o 
êrro dos governos da República 
anteriores à fixação do problema das 
secas. 

O SR. APOLONIO SALES: – 
Agradeço o aparte com que me honra V. 
Ex.ª. 

E' por isso que nós, nordestinos, 
reconhecendo as ótimas intenções no 
nobre autor do projeto, devemos 
manifestar-lhe nossa gratidão. 

Tão habituados, porém, estamos a 
interpelações menos acertadas do 
heroismo do sertanejo, que precisamos 
meditar a respeito da votação da matéria. 

Sr. Presidente, a emenda oferecida 
pelo nobre Senador Attlilo Vivacqua como 
que Iibera o legislador de respeitar o 
caminho das verbas previstas no art. 198 
da nossa Lei Magna, encaminhando-o 
para as dotações especiais votadas no 
Orçamento. 

Cumpre meditarmos sôbre o que 
reza o art. 4º da proposição: j 

"Art. 3º Através dos órgãos 
competentes, serão encaminhados, com 
a máxima brevidade, aos núcleos 
coloniais dirigidos pela União, pelos 
Estados e pelas emprêsas particulares, 
referidos no art. 40 do Decreto-lei n 7.967 
de 18 de setembro de 1945, os retirantes 
nordestinos, escolhendo para isso, 
exclusivamente, – notem bem prezados 
colegas – exclusivamente, aqueles 
núcleos de terras ferteis e águas 
permanentes servidos por meios fáceis de 
transporte e próximos e mercados 
consumidores da sua produção". 

Dá a impressão, caros colegas, de 
que aqui se procura encaminhar os 
nordestinos para regiões onde as águas 
não são permanentes, mas podem ser 
armazenadas pelo trabalho técnico do 
Departamento de Obras Contra as Sêcas. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Este 
dispositivo do projeto por mim 
apresentado visa justamente acolher os 
retirantes nordestinos em regiões 
inteiramente férteis, próximas dos mer- 
 

cados consumidores e dos lugares 
de águas permanentes, onde não 
irão padecer as consequências das 
sêcas e de outras intempéries de 
que estão fugindo – lugares férteis 
onde exista água e perto de centros 
consumidores, que ofereçam 
mercado imediato aos produtos das 
lavouras. 

O SR. APOLONIO SALES: – 
Agradeço o aparte de V. Excia. Mas é 
muito dificil não descobrir limitações 
neste artigo. 

Aliás, o dispostivo é inoperante, 
desnecessário, de vez que já existem 
ilegível estipulando essas condições 
para os núcleos coloniais e nacionais 
já fundados pelo Govêrno, ex-vi das 
disposições legais a que me referi. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – O 
projeto apenas repete a legislação 
referente aos núcleos coloniais. 

O SR. APOLONIO SALES: – 
Assim sendo, só pode ter efeito 
limitativo, quando o legislador não 
impede que qualquer brasileiro possa 
encaminhar-se para essas colônias ou 
núcleos coloniais.  

Sòmente por esta cautela, julgo 
que, os representantes nordestinos 
não podem votar êste projeto de lei, 
ainda menos porque nem a eiva de 
inconstitucionalidade foi afastada, 
diante das emendas apresentadas 
pelos prezados companheiros. 

E, por que não? 
Porque, verbi gratia a Emenda do 

ilustre Senador Attilio Vivacqua 
encaminha o executor da lei para 
outros recursos que não os previstos 
pela Constituição. Ela emanda, não 
retira as razões dêste projeto de lei, 
vinculadas a programa estabelecido 
pela própria Carta Magna, que manda 
se fixem no Nordeste, através de 
obras contra as sêcas, os nordestinos 
que de lá se pretendam afastar. 

Assim, embora, reconhecendo as 
magníficas intenções do autor do 
projeto, devo votar contra o mesmo e 
peço aos meus companheiros me 
acompanhem nesta atitude. (Muito 
bem) 

O SR. PRESIDENTE: – Vai-se 
proceder a votação. 

Os Srs. Senadores que aprovam 
o parecer da Comissão de 
Constituição, e Justiça julgando 
inconstitucional o projeto, queiram 
permanecer sentados. (Pausa) 

Está aprovado. 
O SR. JOÃO VILLASBÔAS (Pela 

Ordem): – Sr. Presidente, requeiro 
verificarão da votação. 

O SR. PRESIDENTE: – Vai-se 
proceder à verificarão de votação 
requerida pelo nobre Senador João 
Villasbôas. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS (pela 
Ordem): – Sr. Presidente desisto da 
verificação da votação. (Palmas). 

O SR. PRESIDENTE: – Em 
consequência da aprovação do 
parecer é rejeitado por 
inconstitucional o seguinte: 
 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 10, de 1953 

 
Regula o amparo às familias que 

fogem aos efeitos da sêca do Nordeste 
e o seu aproveitamento na 
colonização. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Na defesa contra os efeitos 

da sêca do Nordeste e no serviço de 
assistência econômica e social às 
populações por ela flageladas, a que 
se refere o artigo 198 da Constituição 
Federal, se inclui a localização em zo- 
 

nas férteis do País das famílias que 
se deslocam daquela região, 
facilitando-lhes por todos os meios e 
gratuitamente: 

a) Transporte; 
b) hospedagem nesta capital e 

nas localidades para onde se 
destinam; 

c) Assistência médica, 
farmacêutica e hospitalar; 

d) Localização nos núcleos 
coloniais e nas propriedades 
agrícolas e industriais de 
particulares; 

e) Fiscalização e proteção nos 
núcleos e propriedades em que forem 
localizadas. 

Art. 2º O serviço nacional de 
imigração e colonização pelos seus 
órgãos competentes promoverá o 
ilegível diato acolhimento dos 
retirantes nordestinos, nesta e 
noutras cidades do País a que 
afluirem, às hospedarias destinadas a 
emigrantes já existentes e a outras 
que montará para êsse fim, dando-
lhes, ali tratamento igual e tôdas as 
vantagens e direitos dispensados aos 
imigrantes estrangeiros. 

Art. 3º Através dos órgãos 
competentes, serão encaminhados, 
com a máxima brevidade, aos núcleos 
coloniais dirigidos pela União, pelos 
Estados e pelas emprêsas 
particulares, referidos no art. 40 do 
Decreto-lei n. 7.967, de 18 de 
setembro de 1945, os retirantes 
nordestinos, escolhendo para isso, 
exclusivamente, aqueles núcleos de 
terras férteis e águas permanentes 
servidos por meio fáceis de transporte 
e próximos a mercados consumidores 
da sua produção. 

§ 1º Na falta de núcleos 
coloniais nas condições previstas 
neste artigo, o Govêrno Federal 
promoverá a sua fundação nas 
propriedades da União situadas no 
Estado de Mato Grosso, Calçara, 
Casal Vasco, Betione e Divisão da 
Boa-Vista, e em outros Estados, e 
entrará em entendimento com os 
respectivos govêrnos, para o 
aproveitamento de terras devolutas, 
gratuitamente cedidas ou 
desapropriadas para aquele fim. 

§ 2º A distribuição dos lotes nas 
colônias agrícolas, na concorrência 
entre colonos nacionais e 
estrangeiros, será feita na proporção 
de dois têrços e gratuitamente para 
aquele e um têrço para êstes. 

Art. 4º Até que as condições 
econômicas dêsses colonos lhes 
assegure própria subsistência e da 
sua família, a União lhes prestará 
assistência médica e farmacêuticas e 
lhes fornecerá os meios necessários à 
sua instalação e manutenção. 

Art. 5º Esta lei entrará em vigor 
na data da sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. 

Ao Arquivo. 
Discussão única do Parecer nº 

894, de 1953, da Comissão de 
Redação, oferecendo redação final ao 
Projeto de Lei do Senado nº 26, de 
1950, emendado pela Câmara dos 
Deputados, que altera dispositivos da 
Lei de Acidentes do Trabalho 
(aprovado em 28-8-53 em regime de 
urgência, nos têrmos do art. 155, § 3º 
do Regimento). 

O SR. PRESIDENTE: – Em 
discussão. 

(Pausa). 
Não havendo quem peça a 

palavra encerro a discussão. (Pausa). 
Encerrada. 
Os Srs. Senadores que aprovam 

o Parecer queiram permanecer 
sentados. (Pausa). 
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E' aprovado o seguinte: 
 

PARECER 
 

Nº 894, de 1953 
 

Redação final do Projeto de Lei do 
Senado nº 26, de 150, emendado pela 
Câmara dos Deputados, que dispõe 
sôbre seguros de acidentes do trabalho. 

O congresso Nacional decreta: 
Art. 1º O seguro de que trata o art. 

94 do Decreto-lei nº 7.036, de 10 de 
novembro de 1944, será realizado na 
instituição de previdência social a que 
estiver filiado o empregado. 

Art. 2º Assegurada a exclusividade 
das instituições de previdência social que 
já a possuem, os riscos de acidentes do 
trabalho continuarão sendo cobertos por 
apólices de seguro emitidas, 
indistintamente, por institutos e caixas de 
aposentadoria e pensões e pelas 
sociedades de seguro e cooperativas de 
sindicatos de empregadores, até esta 
data autorizadas a operar nêsse ramo. 

Art. 3º A lei concederá exclusividade 
aos demais institutos e caixas que 
estiverem em condições de atender 
perfeitamente aos riscos de acidentes do 
trabalho em confronto com as entidades 
privadas. 

Art. 4º Fica revogado o dispôsto no 
parágrafo único do art. 76 do Decreto-lei 
nº 7.036, de 10 de novembro e 1944. 

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

A' Sanção. 
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a 

mesa um requerimento que vai ser 
lido. 

E' lido e aprovado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO Nº 288, DE 1953 
 

Nos têrmos do art. 125, letra i, ao 
Regimento interno, requeiro inversão da 
Ordem do Dia a fim de ser tratado em 
último lugar o Projeto de Reforma 
Constitucional n.º 1, de 1953. 

Sala das Sessões, em 2 de 
setembro de 1953. – Costa Pereira 

O SR. PRESIDENTE: – Em 
virtude da deliberação do Senado, o 
Projeto passa a figurar em último lugar, 
na ordem do dia. 

 
Discussão única do Projeto de Lei 

da Câmara nº 291, de 1951, que dispõe 
sôbre o penhor dos produtos agrícolas. 
(Pareceres: da Comissão de Constituição 
e Justiça, pela rejeição (número 684, de 
1952); da Comissão de Finanças pela 
rejeição (nº 685, de 1952): da Comissão 
de Economia, obedecendo substitutivo 
(sob nº ilegível 1953). 

 
O SR. PRESIDENTE: – Veio à 

mesa um requerimento que vai ser 
lido. 

E' lido e aprovado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO Nº 289, DE 1953 
 

Nos termos do art. 154, letra a, do 
Regimento interno, requeiro a volta do 
Projeto de Lei da Câmara dos Deputados 
nº 291, de 1951 às Comissões de 
Constituição e Justiça e de Finanças, a 
fim de se pronunciarem sôbre o 
substitutivo oferecido pela Comissão de 
Economia. 

Sala das Sessões, em 2 de 
setembro de 1953. – Plínio Pompeu. 

O SR. PRESIDENTE: – Em virtude 
da aprovação do requerimento, o Projeto 
é retirado da ordem do dia. 

Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara nº 29, de 1953, – que cria cargos 
isolados, de provimento efetivo, no Quadro 
Permanente do Ministério da Guerra. 
(Pareceres da Comissão de Constituição e 
Justiça, pela constitucionalidade (nº 838, 
de 1953); da Comissão de Educação e 
Cultura, oferecendo substitutivo (nº 839, de 
1953): da Comissão de Serviço Público 
Civil, favorável ao substitutivo (nº 840, de 
1953); da Comissão de Segurança 
Nacional favorável ao substitutivo (nº 841, 
de 1953); da Comissão de Finanças, 
favorável ao substitutivo (número 842, de 
1953). 

 
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a 

mesa um requerimento que vai ser lido. 
E' lido e aprovado o seguinte: 

 
REQUERIMENTO Nº 290, DE 1953 

 
Nos têrmos, do art. 154, letra a, do 

Regimento Interno, requeiro a volta do 
Projeto de Lei da Câmara dos Deputados 
n. 29, de 1953, à Comissão de 
Constituição e Justiça, a fim de se 
pronunciar sôbre o substitutivo da 
Comissão de Educação e Cultura. 

Sala das Sessões, 2 de setembro de 
1953. – Dario Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE: – Em virtude 
da decisão do Plenário, o Projeto é retirado 
da ordem do dia, e vai à Comissão 
respectiva. 

Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara nº 65, de 1953, que autoriza o 
Poder Executivo a ceder ao Instituto 
Histórico e Geográfico Brasileiro o terreno 
em que foi edificado o Silogeu e abrir, pelo 
Ministério da Educação e Saúde, o crédito 
especial de Cr$ 5.000.003,00, para. auxiliar 
a construção da futura sede do mesmo 
Instituto. (Pareceres favoráveis: da 
Comissão de Constituição e Justiça, sob nº 
853, de 1953; da Comissão de Finanças, 
sob o número 859, de 1953). 

 
O SR PRESIDENTE: – Sôbre a 

mesa um requerimento que vai ser lido. 
E' lido e apoiado o seguinte: 

 
REQUERIMENTO Nº 291, DE 1953 

 
Tendo em vista que após o estudo 

das Comissões de Constituição e Justiça e 
de Finanças sôbre o Projeto de Lei da 
Câmara n.º 65, de 1953, chegaram ao 
Senado informações do Ministério da 
Fazenda sôbre o assunto nêle versado 
requeiro, nos termos do art, 154, letra a, do 
Regimento Interno, a volta do projeto às 
mesmas Comissões, a fim de que tenham 
conhecimento dêsses novos subsídios  

Sala das Sessões, 2 de setembro de 
1953. – Mozart Lago. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO 
(pela ordem) (não foi revisto pelo 
orador): – Sr. Presidente, desejava que a 
Mesa informasse quais os subsídios 
referidos no parecer, porque tenho 
lembrança de que, na Comissão de 
Constituição e Justiça, o Senador Ferreira 
de Souza havia pedido vista dêsse projeto 
e, depois, desistira, exatamente por 
haverem chegado as informações que S. 
Ex.ª considerava necessárias. 

Talvez o parecer da Comissão de 
Constituição e Justiça não faça referência 
ao fato, mas gostaria que a Mesa 
informasse qual a data do parecer daquele 
órgão e a data do recebimento dêsse 
subsídio. 

O SR. PRESIDENTE: – O parecer 
da Comissão de Constituição e Justiça 
tem a data de 9 de julho. O oficio do 
Ministro da Fazenda foi recebido a 18 
do mesmo mês. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: 
– Obrigado a V. Ex.ª, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação 
o requerimento. 

Os Senhores que o aprovam, 
queiram conservar-se sentados. (Pausa). 

Está aprovado. 
Em virtude da aprovação do 

requerimento, o projeto sai da Ordem do 
Dia. 

Consta do avulso dos trabalhos da 
sessão de hoje a discussão única do 
projeto de lei da Câmara nº 82, de 1953, 
que dispõe sôbre a realização dos 
exames de suficiência ao exercício do 
magistério nos cursos secundários. A 
Mesa vai retirar o projeto da Ordem do 
Dia, por isso que, no parecer da 
Comissão de Constituição e Justiça, há 
uma declaração de voto do nobre 
Senador Ferreira de Souza, que não se 
refere ao projeto ora em discussão. 

Discussão única do Projeto de Lei 
da Câmara nº 142, de 1953, que 
estabelece gratificações para os 
membros do Conselho de Terras da 
União e para o representante da Fazenda 
Nacional, cria a função gratificada de 
Secretário do mesmo Conselho e dá 
outras providências. (Pareceres 
favoráveis: da Comissão de Constituição 
e Justiça, sob nº 816, de 1953: da 
Comissão de Serviço Público Civil, sob nº 
847, de 1953: da Comissão de Finanças, 
sob nº 818, de 1953) 

 
O SR. PRESIDENTE: – Foi enviada 

à Mesa uma emenda que vai ser lida pelo 
Sr. 1º Secretário. 

O SR. JOAQUIM PIRES (pela 
ordem): – Sr. Presidente, retiro a 
emenda apresentada, de minha autoria. 

O SR. PRESIDENTE: – O nobre 
Senador Joaquim Pires retira a emenda 
apresentada. 

Em discussão o projeto. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, 

encerro a discussão. 
Está encerrada. 
Em votação. 
Os Senhores que o aprovam, 

queiram conservar-se sentados. (Pausa) 
E' aprovado o seguinte: 
 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

Nº 142, DE 1953 
 

Estabelece gratificações para os 
membros do Conselho de Terras da 
União e para o representante da Fazenda 
Nacional cria a função gratificada de 
Secretário do mesmo Conselho e dá 
outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Os membros do Conselho de 

Terras da União, criado pelo Decreto-lei 
nº 9.760, de 5 de setembro de 1940, e o 
representante da Fazenda Nacional, 
credenciado junto ao mesmo Conselho, 
perceberão como gratificação de 
representação Cr$ 400,00 (quatrocentos 
cruzeiros) por sessão a que 
comparecerem, até o máximo de 10 
(dez) por mês. 

Art. 2º É criada a função gratificada 
de Secretário do Conselho de Terras da 
União, classificada no Símbolo FG-6. 

Art. 3º É o Poder Executivo 
autorizado a abrir, pelo Ministério da 
Fazenda o crédito especial de Cr$ 
350.000,00 (trezentos e cinqüenta mil 
cruzeiros), para ocorrer as despesas com 
a execução da presente lei no corrente 
exercício. 

Art. 4º O tempo de serviço público 
prestado pelos membros do referido 
Conselho é contado para todos os 
efeitos, desde a data de sua instalação. 

Art. 5º. Esta lei entrará em vigor na data 
de sua publicação. 

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

A sanção. 
Discussão única do Projeto de Lei da 

Câmara nº 179, de 1953, que autoriza o 
Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da 
Educação e Saúde, o crédito especial de 
Cr$ 5.000.000,00, para pagamento das 
subvenções devidas, respectivamente, ao 
Instituto Eletrotécnico de Itajubá, Minas 
Gerais e a Faculdade de Filosofia, Ciências 
e Letras do Instituto Sedes Sapientiae, de 
São Paulo. (Parecer favorável, sob nº 869, 
da Comissão de Finanças). 

O SR. PRESIDENTE: – Em 
discussão. 

Não havendo quem peça a palavra 
encerro a discussão. (Pausa). 

Encerrada. 
Os Srs. Senadores que aprovam o 

Projeto, queiram permanecer sentados. 
(Pausa) 

É aprovado o seguinte: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 179, DE 1953 

 
Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo 

Ministério da Educação e Saúde, o crédito 
especial de Cr$ 5.000.000,00, para 
pagamento das subvenções devidas. 
respectivamente, ao Instituto Eletrotécnico 
de Itajubá, Estado de Minas Gerais, e à 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras do 
Instituto "Sedes Sapientiae" de São Paulo. 

 
O Congresso Nacional decreta: Art. 1º 

É o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo 
Ministério da Educação e Saúde, o crédito 
especial de Cr$ 2.500.000,00 (dois milhões 
e quinhentos mil cruzeiros), para pagamento 
da subvenção a que tem direito o Instituto 
Eletrotécnico de Itajubá, Estado de Minas 
Gerais, no exercício de 1953, nos têrmos da 
Lei número 1.736, de 30 de dezembro de 
1952. 

Art. 2º É também o poder Executivo 
autorizado a abrir, pelo Ministério da 
Educação e Saúde, o crédito especial de 
Cr$ 2.500,000,00 (dois milhões e quinhentos 
mil cruzeiros), para pagamento da 
subvenção a que tem direito, no exercício de 
1953, a Faculdade de Filosofia, Ciências e 
Letras do Instituto "Sedes Sapientiae" de 
São Paulo, Capital do Estado do mesmo 
nome, nos têrmos da Lei número 1.777, de 
19 de dezembro de 1952. 

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

A Comissão de Redação. 
 
Discussão única do Projeto de Lei da 

Câmara nº 190, de 1952, que autoriza o 
Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da 
Agricultura, o crédito especial de Cr$ 
2.3000.000,00, para atender ao pagamento 
das despesas com a realização da Reunião 
Parcial da Conferência Mundial de Energia. 
(Parecer favorável sob número 862, de 
1953, da Comissão de Finanças, com 
emendas). 

 
O SR. PRESIDENTE: – As emendas a 

êste projeto vão ser votadas em bloco, 
porque todas são oriundas da Comissão de 
Finanças. 

Os Senhores que as aprovam, 
queiram permanecer sentados (Pausa). 

São aprovadas as seguintes: 
 

EMENDA 
Nº 1 

 
Ao art. 1º: 
Onde se diz: Cr$ 2.300.000,00 (dois 

milhões e trezentos mil cruzeiros). 
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Diga-se: Cr$ 1.500.000,00 (um 
milhão e quinhentos mil cruzeiros). 
 

EMENDA 
 

Nº 2 
 

Acrescente-se onde convier: 
Art. A autoridade brasileira que 

receber o crédito para a execução da 
despesa deverá prestar contas e 
recolher ao Tesouro Nacional o saldo 
apurado. 

O SR. PRESIDENTE: – Em 
votação o projeto assim emendado. 

Os Srs. Senadores que o 
aprovam queiram permanecer 
sentados (Pausa) 

E' aprovado o seguinte: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 190, de 1953 

 
Autoriza o Poder Executivo a 

abrir, pelo Ministério da Agricultura, 
o crédito especial de Cr$ 
2.300,000,00, para pagamento das 
despesas com a realização de 
Reunião Parcial da Conferência 
Mundial de Energia. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º E' o Poder Executivo, 

autorizado a abrir pelo Ministério da 
Agricultura o crédito especial de Cr$ 
2.300.000,00 (dois milhões e 
trezentos mil cruzeiros) para atender 
ao pagamento das despesas com a 
realização no Distrito Federal, em 
1954, da Reunião Parcial da 
Conferência Mundial de Energia. 

Art. 2º Esta lei entrará em vigor 
na data de sua publicação revogadas 
as disposições em contrário. 

A' Comissão de Redação 
O SR. MOZART LAGO pela 

ordem: – Sr. Presidente, desejava 
apenas uma informação. Quando V. 
Exa. anunciou a votação do Projeto 
de Lei da Câmara nº 142, de 1953, 
pareceu-me ouvir que a êle havia sido 
apresentada emenda. 

O SR. PRESIDENTE: – 
Exatamente: emenda do nobre 
Senador Joaquim Pires, que 
entretanto, a retirou após a leitura. 

O SR. MOZART LAGO: – 
Obrigado a V. Exa., Sr. Presidente, 
pelo esclarecimento. 

Discussão única do Projeto de 
Lei da Câmara nº 202, de 1953, que 
autoriza o poder Executivo a abrir 
pelo Ministério da Agricultura, o 
crédito especial de Cr$ 
40.000.000,00, para atender as 
despesas de financiamento de uma 
rede nacional de matadouros 
industriais nas zonas produtoras de 
acôrdo com o estabelecido na Lei nº 
1.168, de 2-8-1950 (Parecer 
favorável, sob nº 849, de 1953, da 
Comissão de Finanças). 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS (pela 
ordem): – Sr. Presidente pedi a 
palavra apenas para requerer 
adiamento da discussão deste projeto 
por oito dias, conforme requerimento 
que enviarei à Mesa. 

O SR. PRESIDENTE: – A Mesa 
aguarda o requerimento escrito do 
nobre Senador João Villasbôas. 

Vem à Mesa, é lido e aprovado o 
seguinte: 
 

REQUERIMENTO Nº 292, DE 1953 
 

Requeiro adiamento por 8 dias da 
discussão e votação do Projeto de Lei 
da Câmara nº 202, de 1953. 

Sala das Sessões, em 2 de 
setembro de 1953. – João Villasbôas. 

Discussão única do Projeto de 
Lei da Câmara nº 295, de 1953, que 
autoriza ao Poder Executivo a abrir, 
pelo Ministério da Fazenda, o crédito 
especial de Cr$ 486.054,80, para 
pagamento das despesas efetuadas 
pela Delegação representativa do 
Brasil na VII Reunião das Partes 
Contratantes do acôrdo sôbre Tarifas 
Aduaneiras e Comércio. (Parecer 
favorável sob nº 868, de 1953, da 
Comissão de Finanças). 

O SR. PRESIDENTE: – Em 
discussão. 

Se nenhum Sr. Senador pedir a 
palavra, encerrarei a discussão. – 
(Pausa). 

Encerrada. 
Os Srs. Senadores que aprovam 

o Projeto, queiram permanecer 
sentados (Pausa). 

E' aprovado o seguinte: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 205, de 1953 

 
Autoriza o Poder Executivo a 

abrir, pelo Ministério da Fazenda, o 
crédito especial de Cr$ 486.054,30, 
para pagamento das despesas 
efetuadas pela Delegacia 
representativa do Brasil na VII 
Reunião das Partes Contratantes do 
Acôrdo Geral sôbre as Tarifas 
Aduaneiras e Comércio. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º E' o Poder Executivo 

autorizado a abrir, pelo Ministério da 
Fazenda, o crédito especial de Cr$ 
486.054,30 (quatrocentos e oitenta e 
seis mil, e cinqüenta e quatro 
cruzeiros e trinta centavos), para 
pagamento das despesas efetuadas 
pela Delegação representativa do 
Brasil na VII Reunião das Partes 
Contratantes do Acôrdo Geral sôbre 
Tarifas Aduaneiras e Comércio, 
realizada em Genebra, em outubro de 
1952. 

Art. 2º Esta lei entrará em vigor 
na data de sua publicação. 

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

A ‘Sanção. 
Primeira discussão do Projeto 

de Reforma Constitucional nº 1, de 
1953, que acrescenta dispositivos ao 
artigo 4º do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias (Parecer 
favorável, sob nº 611 de 1953, da 
Comissão de Reforma 
Constitucional). 

O SR. PRESIDENTE: – Vai-se 
proceder à chamada para verificação 
de quorum. 

(Procede-se à chamada) 
Respondem à chamada os Srs 

Senadores: 
 
Vivaldo Lima 
Joaquim Pires 
Kerginaldo Cavalcanti 
Djair Brindeiro 
Ezechias da Rocha 
Cícero de Vasconcelos 
Aloysio de Carvalho 
Attílio Vivacqua 
Alfredo Neves 
Mozart Lago 
Euclydes Vieira 
Costa Pereira 
João Villasbôas 
Othon Mäder 
Gomes de Oliveira 
Alfredo Simch 
Camilo Mércio 

O SR. PRESIDENTE: – 
Responderam à chamada 17 senhores 
Senadores. 

Não há número. Fica adiada a 
discussão. 

Está esgotada a matéria constante 
da Ordem do Dia. 

Tem a palavra o nobre Senador 
Othon Mäder, primeiro orador inscrito. 

O SR. OTHON MÄDER (Não foi 
revisto pelo orador): – Sr. Presidente, 
há poucos dias o nobre Senador Attilio 
Vivacqua pronunciou neste plenário um 
discurso de crítica às eleições que se vão 
realizar para preenchimento da 
representação da lavoura no Instituto 
Brasileiro do Café. 

O nobre representante do Espírito 
Santo, com tôda a razão, estranhou o fato 
de a classe dos cafeicultores, tão 
numerosa, contar com número infinito de 
eleitores. 

Nessa sua crítica apoiou-se o nobre 
Senador Pereira Pinto, que também 
estranhou fosse tão pequeno o número 
de eleitores. 

O Presidente do Instituto Brasileiro 
do Café, Coronel Paula Soares Neto, 
tomando em consideração as palavras 
dos eminentes senadores, houve por bem 
dirigir-me uma carta, na qual explica por 
que o eleitorado será pequeno e se exime 
da responsabilidade da não presença de 
maior número de cafeicultores a uma 
eleição tão importante qual a dos 
representantes da lavoura na Junta 
Administrativa do Instituto Brasileiro do 
Café. 

Sr. Presidente, passo a ler a carta 
pedindo a especial atenção do ilustre 
Senador Attilio Vivacqua. 

"Rio, 1 de setembro de 1953. 
Exmo. Sr. Senador Othon Mäder. 
Saudações cordais. 
Pediria ao eminente amigo a 

gentileza de fornecer aos seus ilustres 
Pares, as seguintes explicações: 

Li com todo o interêsse o discurso 
que pronunciou no Senado Federal o 
eminente senador Attilio Vivacqua a 
respeito das próximas eleições para o 
preenchimento da representação da 
Lavoura na Junta Administrativa do 
Instituto Brasileiro do Café. 

Realmente, S. Exª  tem razão no 
aspecto principal de seu discurso, 
pois o número de cafeicultores 
inscritos para o exercício de voto é de 
fato pequeno, alcançando apenas uns 
oito mil. 

Creio, porém, que S. Exª, está 
equivocado quando atribui aos órgãos do 
I. B. C. a responsabilidade dessa 
circunstância. 

O que deveria ser ressaltado em 
primeiro lugar era o empenho revelado 
pela Diretoria do Instituto em realizar as 
eleições nos curtos prazos determinados 
pela Lei nº 1.779, em que pese o 
contraditório dos seus dois dispositivos 
que fixaram o tempo para a 
regulamentação eleitoral. 

Mostrou a Diretoria, com isso que 
não pretendia prorrogar a sua interinidade 
e que desejava o mais rapidamente 
possível entregar à Lavoura a direção da 
Autarquia. 

O fato é que era visivelmente 
escasso o prazo marcado pela Lei 1.779, 
em cuja feitura colaborou tão largamente 
o Eminente Senador. 

Não nos cabe defender o 
Regulamento baixado pelo Poder 
Executivo ante a crítica de haver dado 
as Associações de classe de âmbito, 
estadual a prioridade para o registro 
de candidatos. Mas era justo que se 
estimulassem essas Entidades dando-
lhes a regalia de ilegível no pleito à 
maneira com que o fazem nas 
eleições gerais, os Partidos Políticos, 
 

também não completamente estruturados. 
Não só essa regalia constitui um 

estimulo para a melhor organização da 
Lavoura, como cumpria reconhecer o 
papel proeminente que tiverem aquelas 
Associações na criação do Instituto. 

Improcede a impresso de que o 
Instituto não se houvesse interessado 
pelo pleito. Cêrca de 400.000 formulários 
foram distribuídos pelos Listados 
cafeeiros. Os Escritórios Estaduais se 
dirigiram a todos os Prefeitos Municipais e 
Associações Rurais. Elementos do 
Instituto percorreram os Estados, 
orientando e colhendo os formulários. 
Houve continuas publicações na 
Imprensa a respeito. E, em alguns 
Estados, evidenciado o desinteresse 
pelas inscrições as Secretarias de 
Agricultura puzeram e mação os seus 
agrônomos e as Casas Rurais, para 
auxiliarem o alistamento, que teve o prazo 
razoável de três meses e dez dias para 
sua efetivação. Vale transcrever as 
declarações do sr. Raul Dieder'chsen, 
Diretor da Sociedade Rural Brasileira, 
com referência ao assunto: 

"Temos que esclarecer, afirmou, que 
infelizmente a época do alistamento 
coincidiu não só com a colheita do café, 
que é a época do ano que mais prende o 
lavrador aos seus afazeres, como 
também com a geada que os atormentou 
e o subsequente reboliço de verificação 
de prejuízos, cálculos para o futuro, 
esfôrço de cada um para adaptar-se a 
nova situação, etc. 

O verdadeiro motivo do pouco 
interesse verificado no alistamento pode 
ser analisado facilmente. O nosso 
pequeno lavrador vive isolado, é 
individualista, e desconfia de qualquer 
documento para ser preenchido com 
declaração de número do pés do café, 
área, etc. Prefere deixar tudo como está, 
a não ser que alguem apareça 
pessoalmente em seu sítio para fazer 
tudo por conta dele. ilegível 
evidentemente, não é possivel 
principalmente no curto prazo ilegível 
tinha sido marcado para o alistamento. 
Não entende êle as funções do Instituto 
Brasileiro ilegível Café, também descrê 
de todas as medidas oficiais. Outro tipo 
ilegível representado pelo fazendeiro 
independente, que já não vive só da 
lavoura e não participa muito de 
movimentos de classe". 

Essa justificativa serena, ilegível 
bem o problema. 

Nos primeiros pleitos eleitores 
feridos nos Estados, observou-se ilegível 
imensa desproporção entre as suas 
populações e o contingente eleitoral 
mínimo, com que elegeram os seus 
representantes. 

Metalis ilegível é o que se observa 
hoje com relação a eleição para a 
constituição da Junta Administrativa do I. 
B. C. 

Pela gentilesa, muito agradecido fica 
o – (Ass) Paula Soares ilegível – Diretor 
do I. B. C.". 

Esta, Sr. Presidente, a explicação 
que me solicitou o Diretor do I. B. C. 
desse ao Senado e para a qual peço a 
atenção do nobre Senador, Attíllio 
Vivacqua. 

O SR. ATTÍLLIO VIVACQUA: – 
Agradeço a atenção do eminente Senador 
Othon Mäder, como também a do Sr. 
Coronel Paula Soares Netto, Diretor do 
Instituto Brasileiro do Café. 
Oportunamente farei considerações a 
respeito do assunto. 

O SR. OTHON MÄDER: – Era o que 
tinha a dizer, Sr. Presidente. – (Muito 
bem! 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a 
palavra o nobre Senador, Ezechias da 
Rocha orador inscrito. 
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O SR. EZECHIAS DA ROCHA (lê o 
seguinte discurso): – Sr. Presidente, 
um cabograma que, ontem, recebi de 
Maceió, traz-me a triste notícia do 
falecimento, naquela Capital, do Dr. 
Baltazar de Mendonça. 

Filho de Pernambuco, há muitos 
anos domiciliado em Alagoas e 
integrado na vida alagoana, o Dr. 
Baltazar de Mendonça exerceu a 
advocacia e o jornalismo, e militou 
ativamente nas lutas políticas do meu 
Estado. 

Advogado, revelou-se sempre culto, 
probo e à altura da sua nobre profissão. 
Jornalista, poucos como êle manejavam, 
com brilho e espírito público, a pena 
desassombrada, que era uma clava de 
titã nos entrechoques partidários, e uma 
lança de Cruzado, em pról da causa do 
povo. 

Político, suas atividades e atitudes 
revestiram-se sempre de honradez, 
lealdade e dignidade, e inspiraram-se 
nas suas radicadas convicções de 
fervoroso patriota e democrata 
intransigente. 

Deputado Estadual, Prefeito da 
Capital, Procurador do Estado, Chefe de 
Partido, homem público, onde quer que 
militasse e atuasse Baltazar de 
Mendonça, aí estava o cavalheiro nobre, 
digno e bom, padrão de virtudes cívicas, 
modêlo do cidadão íntegro, querido dos 
amigos, dos correligionários e 
respeitado por todos. 

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

O SR. EZECHIAS ROCHA: – Com 
muito prazer. 

O SR. CÍCERO DE 
VASCONCELOS: – V. Ex.ª está 
emitindo, a respeito do Dr. Baltazar de 
Mendonça, juízo que, posso dizer, é o 
pensamento de todos os alagoanos. 
Alagoas fica devendo a esse ilustre 
brasileiro a grande parte que tomou na 
sua vida política, jornalística e forense. 
Associo-me, portanto, às palavras de V. 
Ex.ª que, com tôda autoridade está 
falando, não só em nome dos 
representantes de Alagoas, como em 
nome da própria Alagoas. Interpreta V. 
Ex.ª de modo particular, o pesar da 
bancada pessedista alagoana nesta 
Casa. O Dr. Baltazar de Mendonça 
pertencia ao Partido Social Democrático, 
cuja Comissão Executiva integrava e à 
qual consagrou grande parte da suas 
atividades. 

O SR. EZECHIAS D AROCHA: – 
Agradeço o aparte de V. Ex.ª, que ilustra 
meu discurso. 

Trazendo ao conhecimento do 
Senado a notícia do falecimento do Dr. 
Baltazar de Mendonça, quero, assim, 
prestar uma homenagem – a comovida 
homenagem dos representantes de 
Alagoas nesta Casa – ao incansável 
lutador, que, fechando para sempre os 
olhos à luz dêste mundo, leva consigo, 
para os mistérios da outra vida, a 
tranquilidade de um coração generoso, a 
nobreza de um espírito de escól e a 
serenidade de uma consciência ilegível, 

Sr. Presidente, ao mesmo passo 
que levamos à sua enlutada família e às 
Alagoas, a expressão das nossas 
sentidas condolências, aqui prestamos a 
nossa homenagem ao ínclito varão 
desaparecido – êste triste e sincero 
registro, nos Anais do Senado Brasileiro, 
do desaparecimento dessa vida digna e 
exemplar, que foi a existência do Dr. 
Baltazar de Mendonça. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a 
palavra o nobre Senador Attílio 
Vivacqua, terceiro orador inscrito, 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Sr. 
Presidente, desisto da palavra. 

O SR. PRESIDENTE: – O nobre 
Senador Attilio Vivacqua desiste da 
palavra. 

Antes de encerrar a sessão, 
comunico ao Senado que esteve no Gabi- 
 

nete da Presidência o Sr. Caio de Melo 
Franco, a fim de agradecer a aprovação 
do seu nome para o cargo, de 
Embaixador do Brasil na França. 

Nada mais havendo a tratar, vou 
encerrar a sessão, designando para a 
de amanhã a seguinte Ordem do Dia. 

 
ORDEM DO DIA 

 
Primeira discussão do Projeto de 

Reforma Constitucional nº 1, de 1953, 
que acrescenta dispositivos ao art. 4º do 
Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias. (Parecer favorável, sob nº 
611, de 1953, da Comissão de Reforma 
Constitucional). 

Discussão única do Projeto de 
Resolução nº 8, de 1952, que dispõe 
sôbre a reintegração de Antonio Corrêa 
da Silva na carreira de Oficial Legislativo 
do Senado Federal. (Pareceres 
contrários da Comissão de Constituição 
e Justiça, sob nº 1.298, de 1952; da 
Comissão Diretora, sob nº 870, de 1953; 
e da Comissão de Finanças, sob nº 871, 
de 1953). 

Discussão única do Projeto de Lei 
da Câmara nº 253, de 1952, que 
concede isenção de direitos aduaneiros 
à firma Standard Oil Company Of Brazil, 
para importação de 250.000 exemplares 
de mapas turísticos da América do Sul. 
(Pareceres: da Comissão de 
Constituição e Justiça, nº 852, de 1953, 
favorável; da Comissão de Finanças, nº 
853, de 1953, contrário). 

Discussão única do Projeto de 
Decreto Legislativo nº 21, de 1953, 
originário da Câmara dos Deputados, 
que aprova o contrato celebrado entre a 
Delegacia de Serviço do Patrimônio da 
União, no Estado do Ceará, e José 
Pedro de Oliveira, de arrendamento dos 
próprios nacionais denominados "Pau 
Ferro", "Enjeitado", "Poço das Pedras", 
"Riachão" e "Barra", situados no 
Município de Coreau, naquele Estado. 
(Pareceres: da Comissão de 
Constituição e Justiça, nº 850, de 1953, 
favorável; da Comissão de Finanças, nº 
851, de 1953, contrário). 

Discussão única do Projeto de Lei 
da Câmara nº 93, de 1953, que concede 
isenção de todos os tributos aos 
materiais importados pela Secretaria da 
Fazenda do Govêrno do Estado de 
Goiás, para construção da usina hidro-
elétrica de Rochado. (Pareceres: da 
Comissão de Economia, sob número 
860, de 1953, favorável, com a emenda 
que oferece; da Comissão de Finanças, 
sob nº 861, de 1953, favorável ao 
projeto e à emenda). 

Discussão única do Projeto de Lei 
da Câmara nº 195, de 1953, que 
modifica ao art. 7º da Lei nº 1.815, de 
18 de fevereiro de 1953 (que beneficia 
as empresas nacionais concessionárias 
de linhas regulares de navegação 
aérea). (Parecer favorável, sob nº 875, 
de 1953, da Comissão de Finanças). 

Discussão única do Parecer nº 879, 
de 1953, da Comissão de Redação, 
oferecendo redação final ao Projeto de 
Decreto Legislativo nº 5, de 1953, que 
aprova o contrato celebrado entre o 
Departamento dos Correios e Telégrafos 
e a firma Importadora Técnica Rio Mar 
Ltda., para construção de um pavilhão 
destinado à instalação das Oficinas de 
Reparos dos carros daquele 
Departamento. 

Encerra-se a sessão às 17 horas e 
45 minutos. 

Discurso enviado à Mesa pelo Sr. 
Senador Joaquim Pires, a fim de ser 
publicado, na forma do artigo 97, nº Il, 
parágrafo 2º do Regimento. 

Sr. Presidente. 
A propósito de apartes dados por 

mim, quando da tribuna do Senado o 
meu particular amigo Senador Ismar de 
Góes, veemente acusações fazia à 
conduta política do doutor Arnon de 
Mello, como governador de Alagoas, 
recebi daquele meu dileto amigo a quem 
me prendem laços de parentesco 
espiritual, a quem muito prezo e tenho 
no mais alto conceito por suas virtudes 
cívicas e particulares, o seguinte 
cabograma, aliás já publicado pela 
imprensa desta capital vindo por 
telegrama de Maceió: 

Acabo de ler no Correio da Manhã 
a notícia da atitude do prezado 
correligionário e amigo, defendendo-me 
de acusações que me foram feitas 
ontem na tribuna do Senado. Lembro 
que as alegações do manifesto dos 
oposicionistas alagoanos foram tôdas 
respondidas em carta que dirigi ao 
deputado Ruy Palmeira, lida por êste na 
tribuna da Câmara e publicada no 
"Diário do Congresso" de sábado, 22 do 
corrente. Agradecendo sensibilizado 
mais essa sua manifestação de 
solidariedade, tenho a maior alegria em 
convida-lo e a quaisquer outros 
senadores para uma visita a Alagoas, 
onde, estou certo, lhes será dado 
verificar como a paixão dos meus 
adversários os distancia da realidade e 
como, ao contrário do que afirmam, 
nossa terra desfruta um clima de 
liberdade, paz e trabalho, que me 
empenharei sempre em manter para ser 
fiel à minha formação democrática e aos 
anseios do povo alagoano, vítima por 
tantos anos de intermináveis lutas 
estéreis. Cordiais saudações. Arnon de 
Mello, Governador. 

Sr. Presidente, sou e sempre fui 
infenso às lutas políticas porque não 
constroem, sempre destroem, quando 
não aniquilam povos e gerações. 

Nos tempos primitivos da Grécia e 
da Macedônia vemos Alexandre 
conquistando a Ásia Menor, a Pérsia e o 
Egito para ao morrer deixar a dessídia 
entre seus generais e a miséria e fome 
nas terras conquistadas. Aníbal vitorioso 
percorre como um bólido a Espanha, a 
Gália, transpõe os Alpes e bate as 
portas de Roma, para empanar a sua 
glória devastadora nas delícias de 
Capua, findando com a derrota de seus 
exércitos em Zama na segunda guerra 
púnica. Napoleão com sua espada ditou 
leis em tôda a Europa Continental e 
traçou o limite dos territórios das Nações 
que subjugou. O que resultou de tanta 
glória efêmera? Nada ! 

A primeira guerra mundial em 
nossos dias criou problemas insolúveis 
que determinaram a reptição do 
cataclisma como a segunda guerra 
mundial. O que ganharam com isso os 
vencedores? A desolação e o luto em 
todos os quadrantes do Planeta, além 
da perspectiva de um novo conflito 
mundial que se esboça na Coréia e, na 
Indochina. 

Tudo quanto o homem produz é 
atirado ao brazeiro da guerra que sem 
razão divide povos e nações, sem outro 
objetivo que matar, aniquilar e exterminar 
uns aos outros em batalhas fraticidas. 

Evito sempre tomar partido em 
competições aguerridas mesmo 
incruentas em que tudo se perde menos 
a honra no dizer de Francisco 1 depois 
de derrotado em Pavia. 

Repelindo ataques pessoais ao doutor 
Arnon de Melo, não tive o intúito de me 
envolver na luta política que separa o 
eminente Senador Ismar de Góes do seu 
antigo aliado e devotado amigo. 

Conheço intimamente Arnon de 
Melo e não o julgo capaz de atos menos 
dignos. 

Como govêrno é possível que 
tivesse sido coagido por circunstâncias 
insuperáveis a desgostar amigos e 
aIiados, sem demérito para sua honra e 
probidade. 

Êle não necessita de defesa nos 
terreno político, pois si basta nesse 
particular. Quero entretanto assinalar que 
com meus apartes ao discurso do nobre 
Senador Ismar de Góes, só tive o intúito 
de assegurar a que Arnon de Melo é um 
homem de bem. 

Tenho dito. 
 
DISCURSO PRONUNCIADO PELO 

SR. SENADOR ATTILIO VIVACQUA NA 
SESSAO DE 31 DE AGOSTO DE 1953 

 
QUE SE REPRODUZ POR TER 

SAÍDO COM INCORREÇÕES 
 
O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Sr. 

Presidente, por ocasião da elaboração da 
lei 1.179, de 28 de dezembro de 1952, 
que criou o Instituto Brasileiro do Café, 
voltei-me com a melhor atenção e espírito 
público e para o estudo do assunto, 
procurando focalizar o papel da nova 
entidade como instrumento da política 
econômica do café e os principais 
aspectos do problema da cafeicultura. 

Acentuei a preocupação, que o 
Congresso Nacional deveria ter, de 
ressalvar no referido diploma, contra os 
abusos e imoralidades administrativos, os 
saldos de cêrca de um bilhão de 
cruzeiros, provenientes das vendas e do 
estoque do extinto Departamento 
Nacional do Café, a fim de que êsses 
saldos constituíssem o fundo da 
economia cafeeira cuja aplicação deveria 
ser feita nos diversos Estados 
plantadores do produto na proporção de 
sua exportação qüinqüenal. 

Essa solução, sobretudo equitativa, 
iria permitir a distribuição dos recursos de 
acôrdo com os interêsses dos Estados 
cafeeiros, cabendo ao Espírito Santo uma 
cota aproximada de cem milhões de 
cruzeiros. 

Infelizmente, o Projeto nº 20, de 
1947 – consubstanciando a iniciativa por 
que me bato – de autoria do nobre 
Senador Sá Tinoco, ao qual apresentei 
substitutivo, aprovado pelo Senado – 
essa proposição ficou sepultada na 
Câmara dos Deputados, apesar dos vivos 
apelos daqui dirigidos àquela Casa 
Legislativa. 

Sr. Presidente, mais uma vez 
devemos advertir aos detentores dêsses 
saldos, que representam o suor e o 
sacrifício da lavoura cafeeira, que não 
poderão dissipá-los nem desviá-los, 
impunemente, de seus objetivos. 

Um dos assuntos que também 
constituíram objeto de meu particular 
empenho foi o da composição dos órgãos 
do I. B. C., especialmente a eleição dos 
membros da Junta Administrativa. Nesse 
sentido formulei emenda, regulando, 
minuciosamente e com as necessárias 
garantias, a eleição dos componentes 
daquele órgão. Sôbre a matéria, emiti 
parecer na Comissão de Constituição e 
Justiça, por ela acolhido e apoiado pelos 
ilustres representantes dos Estados 
cafeeiros nesta Casa. 

Prevaleceu a orientação no sentido 
de que a regulamentação de assunto de 
tamanha importância – qual seja o da 
eleição dos Membros da Junta 
Administrativa, órgão máximo do I. B. C – 
deveria ficar entregue ao Poder 
Executivo. Deixou, assim, o Congresso de 
exercer uma de suas mais importantes 
atribuições, que tão de perto dizem 
respeito à sorte da economia cafeeira. 

O Regulamento aprovado pelo Decreto 
nº 32.629, de 27 de abril de 1953, começou 
por limitar o direito dos cafeicultores, 
conferindo, como conferiu, às entidades 
associativas da lavoura cafeeira o privilégio 
de registrar candidatos. Apenas nos 
Estados em que essas entidades não 
existam, ou elas não façam indicação. 
 

 
DISCURSO REMETIDO À MESA 

PELO SR. SENADOR JOAQUIM PIRES, 
A FIM DE SER PUBLICADO E QUE SE 
REPUBLICA POR TER SAÍDO COM 
INCORREÇÕES: 

 
O SR. PRESIDENTE: – O nobre 

Senador Joaquim Pires remete à Mesa 
discurso para, na forma do Regimento, 
ser publicado na ata da sessão de hoje. 
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exercerá êsse direito um grupo de cem 
eleitores. Mas, essa hipótese não 
ocorrerá. 

O Senado deve recordar-se da viva 
objeção ao intuito de entregar a essas 
entidades a escolha dos delegados da 
lavoura cafeeira na Junta Administrativa. 
E devemos lembrar as palavras do 
Senador Euclídes Vieira; 

"É notório – dizia S. Ex.ª – que os 
dirigentes das Associações rurais do 
País vêm empregando meritòriamente 
esforços para o enquadramento  
da respectiva classe na vida sindical  
e associativa. E, entretanto, 
insignificantes são os resultado obtidos 
por êsse movimento. Assim, São Paulo 
tem no interior apenas 63 associações 
rurais para mais de 300 municípios, as 
quais não contam mais de mil 
associados. 

E – continua S. Exª – acrescente-se 
que nessas associações a maioria 
esmagadora de filiados não é de 
cafeicultores, mas sim de pecuaristas. 
Dai, concluir-se que a quase totalidade 
dos interessados na indústria cafeeira de 
São Paulo não participaria da  
vida do órgão que será criado 
especialmente para gerir seus sagrados 

interesses”. 
Não havendo prevalecido o critério 

que preconizamos, qual o de ser o 
processo eleitoral regulado na lei, ficou a 
matéria, entregue ao Poder Executivo, 
que a regulamentou com restrições e 
deficiências, que importariam em 
sacrificar a expressão da vontade da 
classe dos cafeicultores. 

Retirou-se à magistratura a direção 
do processo eleitoral para atribuí-la a 
órgãos administrativos, inclusive aos 
chamados escritórios, criados pelo I. B. C. 

Sr. Presidente, desejava alertar a 
atenção do Senado, especialmente dos 
representantes dos Estados cafeeiros 
para o que se está passando em relação 
à inscrição dos cafeicultores para o 
exercício de voto nessa magna eleição da 
classe. 

Para exemplificar, basta dizer que no 
meu Estado, onde, creio, a esta hora, 
deve haver mais de 30 mil cafeicultores, 
foram até agora inscritos, conforme 
correspondência que acabo de receber, 
sòmente mil e quinhentos, para  
votar nas eleições de 10 de setembro 
próximo. 

O SR. PEREIRA PINTO: – Permite 
V. Ex.ª um aparte? (Assentimento do 
orador) Estou chegando, mas já apreendi 
o teor do discurso do nobre colega. De 
fato, na minha terra atualmente do 
município fluminense maior produtor de 
café, não qualificou nenhum cafeicultor 
porque não precedeu à inscrição qualquer 
notícia nos jornais, V V. Ex.ª que começo 
mal o Instituto. 

O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – O 
nobre colega traz depoimento 
importantíssimo; e diz muito bem que 
começa mal o Instituto. 

Desejo acrescentar outro exemplo 
também dos mais vivos e significativos, 
com relação a inscrição. É o caso do 
município de Colatina, considerado hoje o 
maior produtor de café do mundo, com 
lavoura para cerca de um milhão de 
sacas, com cinco mil propriedades 
cafeeiras. Pois bem, Sr Presidente, estão 
inscritos ali apenas trinta e um eleitores. É 
a indicação clara de que os cafeicultores 
não foram alertados que se proçureis a 
frustrar o principio democrático da 
eletividade dos delegados da 
cafeicultura... 

O SR. PEREIRA PINTO: – Muito 
bem 

O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – ...no 
sentido de inaugurarem as eleições para 
o órgão máximo do Instituto Brasileiro do 
Café, a Junta Administrativa, à qual 
compete organizar e dirigir, por assim 
dizer, tôda a política econômica do café. 

O SR PEREIRA PINTO: – Estou 
informado de que, no Estado do Rio, 
foram inscritos trezentos e tantos 
cafeicultores; e as eleições serão a 10 
 

do mês próximo. É cercear inteiramente 
os cafeicultores do direito de escolherem 
seus representantes. 

O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – 
Precisamente. 

Sr Presidente, que poderá 
exprimir uma lavoura cafeeira, como no 
meu Estado, cujo eleitorado não 
representa nem talvez 4% dos 
cafeicultores? 

Tudo isso corre por conta da 
responsabilidade do Instituto Brasileiro do 
Café, como também dos órgãos 
estaduais, incumbimos de promoverem, a 
divulgação das instruções eleitorais. 

Assim sendo, é indispensável tome o 
Govêrno uma providência no sentido de 
ser prorrogado o prazo para essas 
eleições e reaberto o prazo para as 
inscrições. 

O SR. SÁ TINOCO: – Pode V. Ex.ª 
esclarecer se as Inscrições para os 
eleitores escolherem seus representantes 
são feitas através das Associações 
Rurais, ou se é o  
Instituto que está exercendo essa 
delegação? 

O SR. PEREIRA PINTO: – O direito 
de qualificação pertence ao cafeicultor. 

O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – A 
inscrição é ato espontâneo do cafeicultor; 
e qualifica-se perante os escritórios 
criados pelo Instituto Brasileiro do Café 
nos Estados,constituidos por pessoas 
apontadas pelo Governador – como no 
meu Estado – o que fazem parte da sua 
política e a adrede escolhidas para êsse 
fim  

De qualquer forma, porém essas 
eleições não poderão ser realizada no dia 
10 de setembro. O art. 4º do 
Regulamento determina que sessenta  
dias antes da data marcada para cada 
pleito, seja encerrado alistamento 
eleitoral, considerados os pedidos 
apresentados diretamente às repartições 
competentes do Instituto Brasileiro do 
Café até às quinze horas do dia fixado 
para o encerramento, ou registro no 
Correio com essa data. 

Se o encerramento das inscrições 
deve ser sessenta dias ante das 
eleições e se houve prorrogação do 
recebimento das inserções até 27 do 
corrente consequentemente deverá 
haver igual prorrogação da data das 
eleições 

O SR. PEREIRA PINTO: – Dá V. 
Ex.ª. licença para outro aparte? 
(Assentimento do orador) – No Estado do 
Rio o encerramento foi feito no dia 11 de 
agôsto, para a eleição a 10 de setembro, 
segundo o "Diário Oficial" portanto, sem 
os sessenta dias de prazo, como 
asseverou V.Ex.ª 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Esse 
é um dos aspectos da questão. O que se 
torna impresdindível – como disse 
anteriormente – é a reabertura do prazo 
para as inscrições, a fixação de nova data 
para o pleito. Se assim não for, a nova 
presidência ao Instituto Brasileiro do Café 
não poderá compactuar com essa 
deplorável fraude da vontade dos 
lavradores do café, que, no momento, 
carregara sôbre seus ombros a 
responsabilidade de ilegível da economia 
nacional. 

Fica, portanto, aqui o meu ilegível 
que é, estou certo, o de todos os 
lavradores de café do Brasil apêlo que 
dirijo ao Sr. Presidente da República ao 
Sr. Ministro da Fazenda e ao  
novo Presidente do I.B.C., Sr. Pacheco 
Chave. 

O SR. PEREIRA PINTO: – ilegível a 
atenção do Senado sôbre o caso do 
Estado do Rio. Fui avisado pelos amigos 
de Campos de que, naquela  zona, os 
cafeicultores não foram procurados para 
se qualificarem como eleitores no 
instituto. 

O SR ATTILIO VIVACQUA: – O 
apôio de V.Ex.ª será realmente dos mais 
prestiogiosos para que êste apelo 
encontre eco no Govêrno da República e 
naquela autarquia (Muito bem!  
Muito bem). 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. 
SENADOR VIVALDO LIMA NA SESSÃO 
DE 31 DE AGOSTO DE 1953 
 

QUE SE REPRODUZ POR TER 
SAlDO COM INCORREÇÕES. 

 
O SR. VIVALDO LIMA (lê o 

seguinte discurso): – Sr. Presidente, 
ocupei várias vêzes esta tribuna para 
criticar certo Projeto de Lei em curso na 
Câmara dos Deputados, no bôjo do qual 
se encontrava dispositivo que malava 
excluir da equipagem dos aviões 
comerciais o tripulante radio-operador. 

O assunto, por sua inegável 
importância, foi agitado na imprensa, nas 
entidades de classe interessadas e no 
Congresso Nacional, em cuja Câmara 
baixa a proposição em tela, de 
inconveniência chocante, despertava 
vivos debates no seio das suas 
comissões técnicas e no plenário. 

Pode-se afirmar, Sr. Presidente, que, 
tanto nesta Casa como na Câmara dos 
Deputados, todos os meios foram 
empregados no sentido de alertar os seus 
nobre membros dos perigos e riscos que 
a aprovação de tal medida representava 
para a segurança do vôo nas aeronaves 
comerciais, dentro de nosso extenso 
teritório, ainda carente de um bom e 
eficiente serviço de infra-estrutura. 

Dispenso-me de relembrar, neste 
momento, os argumentos maiores e 
decisivos opostos, através de 
fundamentados memoriais enviados ao 
Executivo e Legislativo por quase 300 
comandantes, pilôtos e co-pilôtos de 
aviões de tôdas Companhias que operam 
no Brasil, ao Projeto nº 1.355-B, de 1951, 
de autoria do ilustre Deputado e 
Brigadeiro Cunha Machado, uma vez que 
êles ja foram lidos desta tribuna e são do 
conhecimento geral. 

Apenas volto, Sr. Presidente, ao 
assunto para comunicar ao plenário, com 
justificada satisfação, que o Projeto em 
tela a estas horas se encaminha para o 
Arquivo da outra Casa do Congresso por 
decisão de 176 deputados contra 41, na 
memorável sessão de quinta-feira ultima, 
27 do corrente. 

Não quis ela, dêsse modo, na 
palavra do eminente sacerdote Deputado 
Arruda Câmara assumir "a gravissima 
responsabiidalde deretirar dos nossos 
aviões, já tão inseguros e tão velhos, um 
dos fatores, segundo o juizo geral, ainda 
acautelador e assegurador da vida dos 
que tem de viajar por avião". 

O criterioso procedimento da maioria 
do Palacio Tiradentes encerrou 
definitivamente o caso, poupando, 
dessarte, ao Senado, na sua função 
constitucional de órgão revisor, a 
apreciação da matéria, com frieza e 
objetividade, que não poderia deixar de 
concluir, estou certo, senão por sua 
rejeição para e simples, de acôrdo aliás 
com os humanos interêsses da 
coletividade. 

Na oportunidade, Sr. Presidente, 
desejo congratular-me com a laboriosa e 
abnegada classe dos aeronautas pela 
brilhante e merecida vitória, com a qual se 
mantém uma situação que ilegível 
oferece, no parecer dos mais 
credenciados, em vista das condições 
precarias atuais de nossa infra-estrutura, 
maior segurança para as próprias vidas, a 
cuja ilegível e capacidade entregam as 
Companhias os seus ilegível aviões e os 
passageiros confiam a sua sorte nas 
horas calmas ou dramáticas da 
navegação aérea.  

Eis, Sr, Presidente o que tinha a 
dizer, (muito bem!Muito bem!) 

 
DISCURSO PRONOCIADO PELO 

SR. SENADOR OTHON MADER NA 
SESSÃO DE 31 DE AGÔSTO DE 1952. 

 
O SR OTHON MADER (não  

foi revisto pelo orador): – Sr  
Presidente se o Senado houvesse 
realizado sessão no dia ilegível de 
agôsto último, eu teria feito resgistrar 
 

nos seus Anais uma data histórica para o 
Estado do Paraná. Como naquele dia não 
houve sessão, aproveito-me da de hoje 
para referir-me à uma grande efeméride 
paranaense. 

A 29 de agôsto de 1853, há cem 
anos, portanto, foi promulgada a Lei nº 
704, que mandava separar a Comarca de 
Curitiba da Província de São Paulo, 
constituindo o Estado do Paraná, cuja 
capital ficava sendo a Cidade de Curitiba. 

Os movimentos separatistas do 
Paraná, que culminaram com a elevação 
da 5ª Comarca à categoria da Província, 
se iniciaram em 1811, quando a Câmara 
Municipal de Paranaguá endereçou a D. 
João VI uma representação solicitando 
fosse ela elevada a Província 
independente de São Paulo. Alegava 
possuir condições para viver 
isoladamente e invocava os rendimentos 
que proporcionava à Província de São 
Paulo, provenientes, principalmente, da 
importação do gado do Rio Grande do Sul 
que vinha para São Paulo e que pagava 
impostos na barreira do Rio Negro, na 
fronteira daquela Província. 

O movimento, porém, não foi 
adiante, porque, naturalmente, nos seus 
primórdios, não contou o preparo e a 
coordenação suficientes. 

Em 1821, dez anos depois, o 
movimento autonomista tomou novo 
alento. O sargento-mor Francisco 
Gonçalves da Rocha e o Capitão Inácio 
Lustosa de Andrade planejaram uma 
conspiração, que redundaria na 
transformação da 5ª Comarca do Paraná 
numa Província independente, talvez 
mesmo numa república, como haviam  
aspirado os revolucionários gauchos em 
1835. 

O primeiro sargento da 4ª 
Companhia do Regimento de Milicias 
Floriano Bento Viana, foi o escolhido para 
fazer irromper o movimento na data de 15 
de julho de 1821, e ilegível fato nesse dia 
deu o brado de liberdade, procurando, 
dessa maneira, fazer com que a 5ª 
Comarca se tornasse autônoma 
separando-a da província de São Paulo. 
Ainda desta vez não surtiu o desejado 
efeito o movimento separatista. 

Correram os anos, e em 1842, 
quando  irrompia em São Paulo a 
revolução de Sorocaba chefiada pelo 
Brigadeiro Rafael Tobias e quando o Rio 
Grande do Sul estava ainda 
convulsionado pela guerra dos Farrapos, 
os paranaenses tiveram a idéia de 
reiniciar o movimento separatista, 
aproveitando-se da circunstância de se 
encontrarem entre dois focos 
revolucionários. O movimento ganhou 
terreno a ponto de ter o Governador da 
Província de São, Paulo, o Barão de 
Monte Alegre, necessidade de enviar que 
a revolução se propagasse junto aos 
revolucionários do Rio Grande do Sul e 
ameaçasse a integridade do Império. 

O Barão de Antonina, João da Silva 
Machado, incumbido de fazer a ilegível 
com os revolucionários do Paraná, ou 
melhor, com os idealistas que desejavam 
a sua emancipação política prometeu 
que a província seria criada e com esta 
promessa ilegível os liberais de 
conseguirem suas aspirações por meio 
violentos aguardando que a Côrte, 
pacificamente através de lei, promulgasse 
a independência da província 
paranaense. 

Ainda em ilegível nada se pôde 
fazer. A 29 de abril de 1843, o Deputado 
paulista Carlos Carneiro de |Campos 
Visconde de Caravelas, apresentou o 
projeto de elevação da Comarca de 
Curitiba à categoria de Província 
desmembrando-a de S. Paulo. 

Vê-se, pois, Sr. Presidente, que êste 
primeiro ato legal da emancipação da 
província paranaense teve origem no 
projeto de um paulista. Carlos Carneiro 
de Campos que justificava a 
necessidade de Curitiba ser elevada a 
essa categoria, porque contava a 
Comarca com mais de sessenta mil 
habitantes e grande comércio de ga- 
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ilegível. Não mais era possível mantê-Ia 
subordinada à administração paulista que 
distava, de cêrca cento e dez léguas de 
Paranaguá. O tráfego e as 
comunicações administrativas eram 
ilegível morosos que se gastavam mais 
de vinte e dois dias para se ir da sede da 
Comarca à da Província. 

Por esta razão, julgava Carneiro de 
Campos imprescindível e urgente 
promover a independência da gleba 
paranaense, que extensa e rica, estava 
com seu desenvolvimento prejudicado 
pela falta de uma administração  
civil e militar mais próxima, pronta 
eficiente. 

Sr. Presidente, como das outras 
vezes, ainda em 1843, nada se pôde 
fazer de efetivo para ultimar a 
independência da Comarca 
paranaense, mas continuavam os 
propagandistas da autonomia o seu 
trabalho e encontraram no Conselheiro 
Manuel Francisco Correia Júnior e no 
capitão Francisco de Paula Silva Gama 
os dois baluartes de campanha, 

Foram êles que estimularam êsse 
movimento até conseguirem que o 
assunto fôsse discutido na Câmara dos 
Deputados, onde os representantes 
mineiros Antonio Cândido da Cruz 
Machado e Carneiro de Leão defederam 
a independência da Quinta Comarca do 
Paraná. 

Houve oposição da quase totalidade 
dos Deputados paulistas – o que era 
natural dado que o desmembramento do 
Paraná representaria enorme decréscimo 
econômico para São Paulo. Alguns 
deputados chegaram mesmo a afirmar 
que com a separação do Paraná as 
rendas do Estado bandeirante seriam 
prejudicadas a ponto não mais ser 
possível que província paulista 
sobrevivesse após o desmembramento 
de território tão grande e rico. Cruz 
Machado tornou-se o paladino da causa, 
sobressaindo entre todos os defensores, 
ilegível com argumentos fortes a 
necessidade da descentralização para 
que a administração dessa comarca 
ficasse dentro da própria província, a fim 
de evitar dificuldades e inconvenientes 
graves sempre que surgisse a 
necessidade de comunicação do povo da 
comarca com o Govêrno paulista. 
Prosseguiu acesa essa campanha 
apoiada pelos mineiros e combatida pelos 
paulistas até que a 20 de agôsto de 1853 
a Câmara das Deputados aprovou 
finalmente, o projeto pelo  
qual a quinta comarca de S.  
Paulo depois Província do Paraná,  
era tornada independente. E a  
29,de agôsto era pelo Imperador 
promulgada a Lei nº 704, declarando 
independente a Província de Paraná, lei 
esta cujo texto que vou ler por ser 
bastante significativo e marcar uma das 
páginas mais memoráveis para o meu 
Estado. 

Dizia a Lei, no seu artigo 1º: 
"Lei nº 704, de 29 de agôsto de 

1853. 
Art. 1º A Comarca de Curitiba, na 

Província de são Paulo, fica elevada a 
categoria de província, com a 
denominação de Província do Paraná. A 
sua extensão e limites serão os mesmos 
da referida comarca. 

Art. 2º A nova província terá por 
capital a cidade de Curitiba, enquanto a 
assembléia respectiva não decretar o 
contrário. 

Art. 3º A Província do Paraná dará 
um senador e um deputado à Assembléia 
Geral – sua Assembléia Provincial 
contará de 20 membros 

Art. 4º O Govêrno fica autorizado 
para criar na mesma província as 
estações fiscais indispensáveis para 
arrecadação e administração das rendas 
gerais, submetendo depois o que houver 
determinado ao conhecimento da 
Assembléia Geral da definitiva aprovação. 

Art. 5º Ficam revogadas as 
disposições em contrário." 

Esta lei foi sancionado por Pedro 
 

II, a 29 de agôsto de 1893, e veio satisfazer 
a grande aspiração dos paranaenses que, 
residindo na Quinta Comarca de São 
Paulo, de há muito se batiam pela 
emancipação política do do Paraná. Há 
cem anos, portanto, foi o Paraná 
considerado província; e a 19 de dezembro 
de 1853 era essa província instalada 
definitivamente, quando ali chegou seu 
primeiro presidente, o Conselheiro Zacarias 
de Góes Vasconcelos, grande estadista do 
Império e que, mais tarde, foi Ministro e 
chefe do Govêrno liberal, numa das fases 
da monarquia. 

Zacharias de Góes Vasconcelos, 
com sua visão de estadista e político, 
soube dar os primeiros rumos certos ao 
Estado do Paraná foi êle quem traçou as 
primeiras diretrizes políticas e 
administrativas do meu Estado e graças 
ao seu tino como administrador trilhou o 
Paraná o rumo acertado, desenvolveu-se 
de tal modo dentro de poucos anos que 
vem causando administação aos seus 
co-irmãos mais velhos. 

O Paraná é Sr. Presidente, o Estado  
mais jovem da República, o último criado. 
Entretanto, Sr, Presidente, avulta, hoje 
entre os principais da Federação 
Brasileira, colocando-se econômica e 
culturalmente entre os mais adiantados. 

O Paraná, logo após sua 
Independência, passou pelo ciclo 
econômico pastoril. Por volta de 1889, 
quando da proclamação da República, 
entrou no ciclo da indústria extrativa da 
erva-mate, sem dúvida um dos produtos 
que mais enriqueceram o Estado e 
contribuíram para o fortalecimento de sua 
economia e formação de suas elites, que 
haviam de tornar as responsabilidades da 
sua vida política e cultural.  

A riqueza oriunda da erva-mate e 
mais tarde da madeira deve o Paraná. 
seu grande e rápido desenvolvimento no 
período entre a proclamação da 
República e a Revolução de 1930. Êsses 
dois produtos vegetais poderam 
conjuntamente, proporcionar ao meu 
Estado um grau de progresso que o 
elevou à categoria de um dos principais 
Estados do Brasil. 

Começou o Paraná a desabrochar 
para o grande surto econômico atual por 
volta de 1930, após o grande crack 
mundial, e a revolução brasileira, quando 
se descobriu que, nas suas terras 
fertilíssimas, o café produzia com grande 
rendimento. Vieram as corridas para 
plantações de café, num verdadeiro "rush" 
que o tornou o segundo dos Estados 
produtores de divisas para o Brasil. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: Permite-me V. Ex.ª um 
aparte? (Assetimento do orador) – 
Poderia Vossa Ex.ª informar-me essa 
última geada trouxe, realmente, como se 
propala, grandes prejuízos aos cafesais 
paranaenses? 

O SR. OTHON MÂDER: – 
Perfeitamente e com prazer. O prejuízo 
ocasionado pelas geadas foi muito grande, 
podendo-se mesmo dizer que foi uma 
catástrofe para o Paraná e para o Brasil. 

Não houvesse ocorrido o fenômeno 
e o Paraná; em 1954, poderia ombrcar 
com São Paulo na produção de café. 
Chegaríamos a mais de sete milhões de 
sacas, juntamente a quantidade que São 
Paulo hoje produz. O fenômeno, porém, 
trouxe para o Paraná um atrazo de, pelo 
menos, três anos e a esperada safra de 
sete milhões de sacas vai se reduzir a 
dois e meio milhões apenas. Só por volta 
de 1957 a 1958 terá êle possibilidade de 
produzir os sete milhões de sacas 
atingíveis no biênio de 1954 a 1955. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – Quero congratular-me 
com V. Excelência pela sua exposição 
brilhante em tôrno da política e economia 
de seu Estado, aproveitando o ensejo 
para salientar outra grande possibilidade 
do Paraná – a de que talvez ali esteja 
localizado o maior lençol petrolífero do 
Brasil. Isto já nos foi dito aqui através de 
esplanação de um dos nossos colegas 
mais ilustres e connpetentes. 

O SR. OTHON MÂDER: – 
Agradeço o aparte de V. Ex.ª. Sou  
dos que também acreditam na  
existência de um lençol petrolífero no 
Paraná, que, dêsse modo contribuirá 
para a emancipação econômica  
do Brasil. 

A 19 de dezembro de 1953, vai o 
Paraná comemorar o seu primeiro 
centenário. Para tal está o Govêrno do 
Estado promovendo festas excepcionais, 
correspondentes ao vulto do seu 
progresso. 

E' realmente digno de registro, na 
História do Brasil, progresso tão  
rápido de uma das suas unidades 
federativas. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – Muito bem. 

O SR. OTHON MÂDER: – 
Compete-nos, por todos os meios, 
colaborar para o brilho das festividades 
a se realizarem no meu Estado. De 
início, já anteontem, 29 de agôsto, em 
Curitiba, recordando a data da 
promulgação da lei emancipadora houve 
um programa de festas, à guisa de 
abertura das comemorações do 
centenário. Nêsse dia, a cidade de 
Curitiba amanheceu sob uma alvorada 
festiva de clarins da Policia Militar; às 
oito horas hastearam-se, solenemente, o 
pavilhão nacional e a bandeira do 
Paraná na Praça Santos Andrade; 
houve, às dez horas, solene missa 
campal, oficiada por S. Ex.ª Revma. 
Dom Manoel da Silveira Delboux, 
Arcebispo Metropolitano, nas  
escadarias da Catedral, à Praça 
Tiradentes; às quinze horas, sessão 
solene da Assembléia Legislativa  
do Paraná, onde falaram o Governador do 
Estado e o Presidente da Assembléia; e à 
noite, um grande concêrto sinfônico 
dedicado ao povo paranaense, 

Comemorava-se o primeiro 
centenário da promulgação da Lei 704 
que elevou o Paraná à categoria de 
Província. 

Não me seria lícito, Sr, Presidente, 
deixar transcorrer despercebida  
data tão significativa para a História do 
Paraná. Desejo, Sr. Presidente,  
assinalar nos Anais do Senado que,  
no dia 29 de agôsto de 1953, o  
Paraná comemorou condignamente  
uma das suas datas máximas  
e se prepara para festejar, mais 
intensamente ainda o dia 19 de dezembro 
que é; efetivamente, a data da instalação 
da Província com a  
chegada ali, de seu primeiro  
Presidente, o grande, o  
inesquecível patriota e político, 
Conselheiro Zacharias de Góes e 
Vasconcelos. 

Chefe que foi do Gabinete Liberal, 
tenho razões particulares – como 
descendente de políticos que militaram no 
Partido Liberal – para me rejubilar por ter 
sido o primeiro presidente da minha 
Província um homem filiado aquele 
Partido. 

Encerrado, Sr. Presidente, minhas 
consdierações a respeito dessa 
efemêride congratulo-me com o  
Govêrno do Paraná e com o povo 
paranaense pela passagem desta  
magna data, tão significativa para  
a sua História.(Muito bem! Muito bem! 
Palmas).  

 
DISCURSO PRONUNCIADO PELO 

SR. SENADOR RUY CARNEIRO NA 
SESSÃO DE 31 DE AGOSTO DE 1953. 
 

O SR. RUY CARNEIRO: –  
Sr. Presidente, em dias de março de 
1951... 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI 
(pela ordem): – Sr. Presidente,  
peço a V. Ex.ª consulte a Casa sôbre se 
consente na prorrogação da hora do 
expediente para que o nobre Senador 
Ruy Carneiro desenvolva suas 
considerações. 

O SR. PRESIDENTE: – O 
requerimento de V. Ex.ª será considerado 
oportunamente. 

O SR. RUY CARNEIRO: – Sr. 
Presidente, no dia 20 de março de 1951, 
quando regressava dos Estados Unidos 
gravemente enfermo de mal terrivel – o 
câncer – o saudoso médico paraibano 
Napoleão Laureano, tive ocasião de, 
ocupando esta tribuna, apelar para o 
Congresso e o Poder Executivo no 
sentido de proporcionarem recursos 
para o combate à insidiosa moléstia. 
Exaltei a figura do médico-martlr,  
o seu sofrimento e, como não  
podíamos tomar a iniciativa do projeto 
de abertura de crédito especial, sugeri 
que um dos Deputados da Paraíba o 
fizesse. 

Realmente, o Deputado Janduhy 
Carneiro, com o apoio de outros colegas 
apresentou proposição abrindo o  crédito 
de cem milhões de cruzeiros, destinado a 
combater o câncer em todos os Estados 
do Brasil, a qual já se teve no Senado e 
voltou à Câmara dos Deputados. 

O SR. PINTO ALEIXO: – Permite V. 
Ex.ª. um aparte ? 

O SR. RUY CARNEIRO: – Com 
prazer. 

O SR. PINTO ALEIXO: – A iniciativa 
do Deputado Janduhy Carneiro merece 
louvores. Apenas, desejaria informar a V. 
Ex.ª que o projeto, ao transitar pelo 
Senado, foi relatada pelo nobre Senador 
Prisco dos Santos a que elevou o crédito 
de cem para cento e cinquenta milhões a 
fim de beneficiar tôdas as instituições  
que tem por finalidade o combate ao 
câncer. 

O SR. RUY CARNEIRO: – Agradeço 
o esclarecimento de V. Ex.ª. Aliás, venho 
acompanhando atentamente a marcha 
desse projeto que correu paralelamente à 
Campanha da Fundação Laureano, para 
a construção de um hospital na Paraíba, 
de acôrdo com o desejo do médico  
desaparecido, conforme suas reiteradas 
declarações ao lançar-se na  
campanha que hoje, podemos afirmar: 
Vitoriosa. 

O SR. PRESIDENTE (fazendo soar 
os tímpanos): – Terminada a hora do 
expediente, peço licença ao nobre  
orador para submeter a votos o 
requerimento de prorrogação formulado 
pelo nobre Senador Kerginaldo 
Cavalcanti. 

Os Senhores Senadores que 
concedem a prorrogação de expediente, 
nos termos do Regimento, queiram 
conservar-se sentados. (Pausa). 

Está concedida. 
Continua com a palavra o nobre 

Senador Ruy Carneiro. 
O SR. RUY CARNEIRO: – Sr. 

Presidente, agradeço ao Senado,  
e particularmente ao ilustre  
Senador Kerginaldo Cavalcanti haver me 
permitido continuar com a palavra. 

O projeto voltou, há mais de dois 
meses, – se não me engano – à Câmara 
dos Deptuados, onde atualmente se 
encontra, e, como se impõe sua pronta 
execução, desta tribuna formulo apêlo à 
outra Casa do Poder Legislativo no 
sentido de abreviar o exame da matéria,  
para que a sanção presidencial se 
verifique o mais depressa possível. 
(Pausa). 

Sr. Presidente, como Diretor-
tesoureiro da Campanha da Fundação 
Napoleão Laureano, aproveito a 
oportunidade para uma explicação aos 
meus pares e, de modo geral, aos 
brasileiros que concorreram com 
espórtulas para a construção  
de um hospital com o nome do  
grande e inditoso médico, na capital da 
Paraíba. 

Foi a 17 de marco de 1951, em 
"Mesa Redonda" no auditório do Diário 
Carioca, que nasceu a Fundação 
Leureano. 
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A 23 de março de 1951, foi instalado 
o primeiro pôsto de arrecadação, na 
Avenida Erasmo Braga, nº 227, em uma 
loja cedida gratuitamente pelo seu 
propiretário, o corretor Milton Ferreira de 
Carvalho. Foi uma valiosa colaboração à 
campanha de combate ao câncer e ali 
funcionou a secretaria da Fundação até 
31 de julho do corrente ano. 

O Serviço Nacional do Câncer 
prestou igualmente colaboração valiosa, 
mandando instalar um telefone naquele 
pôsto e designando dois dos seus 
funcionários para permanecerem à frente 
das serviços, os Senhores Moisés 
Garabosky e Zenice Bittencourt. 

Dois dias antes de ser lançada a 
campanha com forte ressonância na 
opinião pública, recebi a visita do 
professor Mário Kroeff e do ilustre 
jornalista Pompeu de Sousa, que me 
convidaram para diretor-tesoureiro do 
movimento. Recusei-me porque, homem 
ocupado, não poderia desempenhar 
integralmente a tarefa com que me 
distinguisse sobretudo lidando com 
dinheiro de uma campanha nitidamente 
popular, proveniente de contribuições de 
todos os Estados do Brasil uma vez que a 
palavra do grande médico comovera a 
nação inteira. Mas tantas foram as 
ponderações daqueles dois prezados 
amigos e também de Napoleão Laureano, 
que estava às portas da morte, no 
Hospital Gafrée Quinle, terminei por 
concordar em aceitar a incumbência 
espinhosa e inquietante. 

Iniciamos os trabalhos apoiados de 
modo comovente pela imprensa e 
estações de rádio desta Capital e dos 
Estados, notadamente do "Diário 
Carioca", "Diários e Emissoras 
Associadas", sendo de justiça salientar a 
atuação do meu velho amigo Victor 
Costa, que chegou a angariar peia Rádio 
Nacional Cr$ 1.400.000,00, a maior 
quantia até hoje arrecadada pelos que 
generosamente nos ajudaram. A Nação 
estava sacudida por uma impressionante 
emoção diante do martírio daquele 
notável paraibano que se oferecia em 
holocausto, marchando espontânea e 
aceleradamente para a morte em 
benefício dos cancerosos do Brasil. 
Apreciáveis foram, nos primeiros meses, 
a arrecadação feita em todos os recantos 
do pais, especialmente no Rio e São 
Paulo. 

Depois da morte de Napoleão 
Lauraene, no Hospital Gafrée Guinle 
como costuma acontecer no Brasil, em 
movimentos desta ordem, houve um 
sensível arrecimento no rítmo da 
arrecadação. Mesmo assim, chegamos a 
recolher de 23 de março de 1951 até 24 
de agôsto do corrente ano, a importância 
de Cr$ 9.166.262,70. Tôdo êsse dinheiro 
esta recolhido em Bancos desta Capital 
conforme veremos mais adiante, com 
exceção dos recursos arrecadados pela 
Seção da Paraíba que montam a Cr$ 
356.000,00 e se encontram nos Bancos 
de João Pessoa. 

A Fundação Napoleão Laureano tem 
sofrido criticas injustas, sobretudo pela 
demora no iniciar a construção do 
hospital. A culpa não lhe cabe. 

Não é possível fazer-se às pressas o 
projeto de um nosocômio moderno, como 
vai ser o "Napoleão Laureado". 

A elaboração do plano arquitetônico 
foi concluída em fins de maio. Êste é da 
autoria do conceituado arquiteto do Rio 
de Janeiro, Francisco Vítor Palma, que 
contou com a colaboração de outros 
colegas. 

Aproveitando a presença casual, no 
Rio de Janeiro, do Dr. Félix Lamela, 
conhecido técnico em Organização 
Hospitalar solicitamos os seus serviços 
para orientar o nosso projeto. O Doutor 
Lamela atendeu ao convite da Fundação 
e executou o seu trabalho  
como uma ajuda à nossa campanha, 
recebendo apenas a importância de 
 

30.000,00 na base de uma modesta 
gratificação. Também tomamos os 
serviços do Dr. Morales Ribeiro, que 
executou no projeto a parte das 
instalações elétricas, hidráulicas e 
mecânicas. 

Concluído o projeto, o que 
representou um verdadeiro desafogo para 
todo nós da Diretoria ,abrimos 
concorrência publicando editais em João 
Pessoa, Recife e Rio, tendo saído 
vitoriosa a firma Alagoana "Sociedade 
Construtora de Obras Públicas Ltda." de 
Maceió, que apresentou a menor 
proposta na importância de Cr$ 
10.536.065,00. Vale salientar que os 
recursos de que no momeno dispõe a 
Fundação Cr$ 9.166.262,70, não são 
suficientes para a construção do Hospital 
que custará Cr$ 10.536.065,00, havendo 
uma diferença portanto para menos de 
Cr$ 1.307.702,30. 

Entretanto, estou certo de que, os 
brasileiros generosos acorrerão, mais 
uma vez, no final da obra com a sua 
ajuda e a Fundação Laureano poderá 

assim ver coroado de completo êxito a 
batalha levantada pelo médico mártir da 
Paraíba, em beneficio dos cancerosos do 
Brasil. 

A construção deverá estar concluída 
dentro de 24 meses, de acôrdo com os 

têrmos do contrato. A Diretoria da 
Fundação Laureano que é composta dso 
Srs: Jornalistas Pompeu de Sousa – 
Presidente, Carlos Lacerda – Vice-
Presidente, Professor Mário Kroeff – 
Diretor Executivo, Doutor Jorge Massiliac 
– Diretor Secretário, tem como Presidente 
de honra a Senhora Darci Vargas e como 
Vice-Presidente de honra o Senador 
Assis Chateaubriand. 

Todos, inclusive o humilde orador 

que é Diretor Tesoureiro, servem à 
Fundação sem nenhuma recompensa 
pecuniária. E' de justiça salientar que 
ainda temos despesas no desempenho 
das nossas funções. 

Há poucos dias estive em João 
Pessoa, a fim de dar início as obras do 
Hospital que ficará situado no bairro 
hospitalar de Jaguaribe daquela Capital. 
em ótimo terreno doado pelo Governador 
José Américo, que desde a primeira hora 
deu á nossa campanha o seu integral 
apoio, conforme telegrama dirigido ao 
Doutor Mário Knoeff, O inicio dos 
trabalhos representou para a Diretoria da 
Fundação uma grande vitória, que será, 
confio em Deus, concretizada dentro de 
24 meses, quando poderemos inaugurar 
o moderno nosocômio. 

O Hospital deveria ter apenas 50 leitos. 
Tendo, porém, em vista que êsse 
monumento médico hospitalar poderia 
também atender a grande parte do 

Nordeste, foi elevada a capacidade do 
Hospital para 86 leitos que, em caso de 
necessidade, serão transformados em 
100 leitos. Este terá as três armas 
consagradas na luta contra o câncer: 
cirúrgia, rádium e raios X, isto é 
radioterapia. Essas três armas hoje se 
congregam na cura da temível doença, 
que só pode ser debelada em Institutos 
devidamente aparelhados, com o que 
houver de mais moderna. Sabe-se que 
não se improvisa a cura dêsse mal em 
hospitais gerais, destituídos de recursos 
para alcançar as altas percentagens de 
cura obtidas nos grandes centros. 
adiantados. 

Tudo ali haverá também para o 
diagnóstico precoce, base de tôda luta 

contra a doença, inclusive o indispensável  
microscópio, alma de todo laboratório de 
patologia e portanto do diagnóstico exato 
do câncer. 

O Serviço Nacional do Câncer dirigido 
pelo Dr. Mário Kroeff está treinando 
jovens médicos que irão trabalhar no 
futuro nossocômio. 
Sr. Presidente, passo a ler a relação dos 
depósitos bancários da Fundação 
Laureano: 

Banco Hipotecário Lar Drariteiro".S. A. 
 

 Cr$ Cr$ Cr$ 
    
Em conta á vista............. 22.534,50   
Em conta a prazo fixo....      8.261.504,60      8.234.139,10  

 
Banco do Brasil S. A ; 

 
Em cotas á vista............................................. Ilegível  
   

 
Banco Boavista S.A 

 
Em conta a prazo fixo.....................................         213.435,10     8.325.752,70 

 
Depósitos em Bancos Na Paraíba: 

 
Pelos existentes em vários bancos na Paraíba, angariados pelo 
Setor Estadual..............................................................................        356.000,00 
Sub-Total.......................................................................................     9.161,262,70 

 
Caixa da Sede – (Distrito Federal): 

 
Importância para o atendimento de pequenas 
despesas....................................................................................... 

          5 000,00 

Disponibilidades – Total ...............................................................    9.158.262,70 
 
Sr. Presidente, tôda as despesas da Fundação Laureano desde 23 de março  

de 1951 até hoje atingiram apenas ao total de Cr$ 297.431.40,conforme descriminação 
abaixo 

Despesa: 
Pelas  realizadas até hoje, conforme discriminação seguinte:  
 

1.  CONDUÇÃO 
 Locomoção para recebimento de donativos............................. 890,00 

2.  CONSERVAÇÃO E LIMPESA 
 Limpesa e conservação da loja à Avenida Erasmo Braga, n º 
20-A gentilmente cedida pelo seu proprietário, o Corretor Sr. 
Milton Ferreira de Carvalho...................................................... 10.768,10 

3.  DIVERSOS 
 Escritura, registro no Cartório de Pessoas Jurídicas, missa 
de 7º dia do Dr. Laureano, serviços de eletricidade compra 
de cadeados para as portas do escritório, e de material 
elétrico, confecção de cartazes, fotografias, cópias 
fotostáticas e heliográficas para a exposição sôbre o câncer 
na sede da Fundação............................................................... 7.927,40 

4.  ESTAMPILHAS E SELOS 
 Estampilhas federais e Sêlos de Educação e Saúde 
aplicados em declarações e recibos de donativos firmados 
pela Fundação, sêlo de Correio, etc......................................... 2.099,40 

5.  FESTIVAL "ANGÚSTIA" 
 Despesas feitas para a sua realização e que foram cobertas 
pelo S.E.S.C. em cheque nº 453.535, de Cr$ 15. 000,00 
sôbre o Banco Boavista S.A. e registrado no Livro Caixa nº 
2, às fls 32, em 18-12-51. O festival rendeu Cr$ 6.605,00 
lançados às fis, 45 do Livro Caixa nº 1, em 26-7-51 .............. 15.000.00 

6.  GRATIFICAÇÕES 
 Pelas concedidas ao Sr. Mysés Garabosky por serviços 
prestados no período de março de 1951 a agôsto de 1953........... 17. 400,00 

7.  MATERIAL DE EXPEDIENTE 
 Papel carbono, lápis, tinta goma arábica, borrachas, papel e 
tinta para mimeógrafo, papel para correspondência, fitas de 
máquina de escrever, envelopes, cadernos diversos para 
contrôle, grampos..................................................................... 9.236,70 

8.  PUBLICAÇÕES 
 Convocações, convites para a missa de 7º dia do Dr. 
Laureano, e outras publicações do interêsse da Fundação..... 

 
1.826.60 

9.  RECORTES DE JORNAIS 
 Assinatura do serviço "Lux" (Recorte de Jornais) para melhor 
contrôle dos empreendimentos públicos para a obtenção de 
donativos.................................................................................. 

 
 

4.771,00 
10.  TELEGRAMAS 
 Pelos expedidos no interêsse do tratamento do nosso 

patrono, Dr. Laureano e no da própria Fundação.................... 
 

          3.084,50 
 73.793,70 
 

Construção do "Hospital Laureano" na Paraíba – (Projeto,concorrência e contrato) 
 
1. PROJETO – SERVIÇOS TÉCNICOS 
 Cr$ Cr$ Cr$ 
 Consultor – Dr. Félix Lannela.................................... 30.000,00  
 Arquiteto –  Dr. Morales Ribeiro (instalações 

elétricas, hidráulicas e mecânicas)............................ 
 
      40.00,00 

 

 Arquiteto – Abraão Goldmam (cálculo de concreto 
armado)...................................................................... 

 
30.000,00 

 

 Desenhista – Serviço de vários 
desenhistas sob a supervisão dos 
arquitetos Francisco Victor Palma, 
Leshe Richard Ink  e Alexandre 
Costa Neto......................................      12.050,00 112.050,00 

 

     
2 CONCORRÊNCIA – CÓPIAS DIVERSAS DO PROJETO 
2 Para Recife ...................................... 22.851,30   
 Porte aéreo.......................................          363,70       3.213,30  
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1.  Para João Pessoa.......................... 1.425,80  
2.  Porte aéreo.....................................           270,60         1.696,00  
3.  Para o contrato de empreitada.................................. 4.291,00  
4.  Para o arquivo da Fundação.....................................       1.432,60  

 10.635,30  
 
1.  CONCORRÊNCIA – PUBLICAÇÕES 
 
 Editais publicados na imprensa  

do Rio.............................................. 5.256,00 
  

 Idem, idem de Recife.......................      10.854,00 26.745,30  
 
2.  CONTRATO 
 
 Cr$     Cr$   Cr$   
 Sêlo proporcional pago por verba, 

sôbre o contrato de empreitada 
firmado com a Sociedade 
Construtora de Obras Públicas Ltda. 

 

      63.402,00 202.187,30 
 
 MOVEIS E UTENSÍLIOS 
 
1.  Arquivos de aço com 4 gavetas...... 1.680,00   
1.  Mimeógrafo..................................... 3.640,00   

 Utensílios diversos, de escritório.....              480,00 5.800,00  
 
 DESPESAS PENDENTES DE 
 REEMBOLSO Cr$    Cr$   Cr$   
    
Pelas realizadas com os funerais do Dr. 
Napoleão Rodrigues Laureano e cujo 
reembôlso deverá ser feito pelo 
Ministério da Educação.......................... 

 

13.600,00 

 

 
VALORES CONSIDERADOS  
INCORPORÁVEIS 
Pelos seguintes cheques e vales  
postais emitidos a favor do Dr. 
Napoleão Laureano e obra 
considerados incorporáveis................... 

   

Cheque 77.124 – Banco Brasileiro de 
Desconto................................................. 100,00 

  

Vale postal 167,040 – Rolandina A. 
Freita Setti............................................... 300,00 

  

Vale postal 786.383 – Marilia Curado..... 275,00   
Vale postal 492.293 – Ademar Martins... 50,00   
Aviso nº 3.813 do Banco do Distrito 
Federal, Remessa de Salvador – 
Estado da Bahia.....................................            1.115,00         2.040,00 

   
297.431,40 

 
FUNDAÇÃO LAUREANO 

 
Móveis e Utensílios: 
1 – Mesa para jogo de xadrez, com 2 gavetas 
1 – Estante com 3 divisões 
1 – Arquivo de aço, com 4 divisões 
Máquinas: 
1 – Mimeógrafo 
Quadros Diversos 
1 – Gobelin "petit-point", feito à mão, quadro pequeno 
1 – Tela pintada à óleo 
Objetos Diversos: 
1 – Lanterna estilo Luiz XV 
1 – Sino, artístico de louça 
1 – Pano atoalhado 
1 – Album com 2 discos (3 canções de Natal) 
72 – Moeda diversas de níquel 
 

 (175 – Niqueis 
287 –  Moeda e cédulas diversas 

(níquel e prata..... 
(  92 – Cobre 
( 

 (  20 – Prata 
 (  12 – Cédulas 

 
1 – Caneta Parkel 51, nova 
2 – Aliança de ouro pesando, ambas, 5,50 gramas 
1 – Anel com 1 brilhante defeituoso – pêso 4,80 gramas 
1 – Relógio de prata paro bôlso – Defeituoso 
Títulos – Ações, apólices Bônus de Guerra: 
2 – Bônus de Guerra nºs 229.062 e 445.816, do valor de Cr$ 100,00 cada um 

Depositados no Banco Hipotecário Lar Brasileiro, S. A.) 
31 – Apólices do Estado de Minas Gerais, série "B", valor nominal de Cr$ ilegível  

cada uma, de números 1.652.360 a 1.652.369 e 1.034.004 (Depositadas no Banco 
Hipotecário Lar Brasileiro, S. A.) 

ilegível – Ações da Companhia de Cimento Portland "Paraíso", do valor nominal  
de Cr$ 200,00 cada uma, de números 297.308 a 297.317, representadas pela cautela 
nº 12 566 emitida a 4-7-47. 

ilegível – Ações da Companhia de Cimente Portland "Paraíso", do valor nominal  
de Cr$ ilegível cada um de números 152.917 a 153.036 representadas pela cautela a 
1.584 emitida a 6-11-50. 

ilegível – Títulos da Emprêsa Construtora Universal Ltda., de São Paulo, ilegível 
"H de números ilegível e 382.793, quitados. 

A respeito dos festivais realizados na 
América do Norte em beneficio da 
Fundação, há que esclarecer o seguinte: 

O "Damon Runyon Memorial Fund 
for Cancer, por solicitação do Doutor 
Mario Kroeff Diretor executivo da 
Fundação Laureano – que lhe havia 
pedido fundos para organizar um centro 
de pesquisas no Brasil, já que a Damon 
Runyon só ajuda a pesquisa – àquela 
entidade norte-americana resolveu 
promover um festival em New York a fim 
de atender ao pedido do Dr. Kroeff. 

Conforme amplamente noticiado, 
realizaram-se duas festas no "Waldorf-
Astória", daquela cidade, sob o patrocínio 
do Embaixador Adolfo Berle Júnior e da 
colônia brasileira ali radicada, tendo à 
frente o Cônsul Geral do Brasil Berenguer 
Cesar. 

Ditos festivais renderam US$ 
2.642,97 (dois mil, seiscentos e quarenta 
e dois dólares e noventa e sete 
centimos), havendo, mais, US$ 850,00 
(oitocentos e cinqüenta dólares) 
entregues pelo Dr. Zuckerman. 

Posteriormente, aquele nosso Diretor 
teve a oportunidade de solicitar que o 
resultado conseguido fôsse aplicado na 
compra de material de pesquisa, isto é, 
uma instalação destinada ao Hospital hoje 
em construção. 

A Diretoria do Damon Runyon, de 
posse daquele produto, segundo estamos 
informados, resolveu diferentemente do 
que fôra solicitado, preferindo, antes, 
custear a preparação de técnicos 
brasileiros na pesquisa e pediu a 
indicação de dois nomes entre os nossos 
dedicados ao assunto, tendo a Fundação 
resolvido indicar os nomes do Drs. Hugo 
Caire de Faria e Hernani C. da Costa, 
cujas passagens foram pagas pelo 
Instituto Nacional de Pesquisas. 

E' de supor, portanto, que a 
Fundação Laureano disponha, ainda, de 
algumas reservas junto ao Damon 
Runyon, já se tendo, sôbre o assunto, 
escrito àquela entidade americana. 

Esta explicação a dou, neste 
instante, para que não se pense ter a 
Fundação recebido o produto daquelas 
festas tão amplamente divulgada pela 
imprensa. Até hoje, como disse acima, 
não chegou à tesouraria da Fundação 
nem um centavo daquele movimento. 

Os trabalhos da Construção em João 
Pessoa estão sendo supervisionados pelo 
Desembargador Severino Montenegro, 
presidente da Fundação Laureano Secção 
da Paraíba, que contará com a ajuda 
técnica do Dr. Vinícius Nobrega 
conceituado Engenheiro, contratado 
especialmente para exercer a fiscalização 
dos trabalhos. Esta medida a Fundação 
central a adotou, para maior segurança na 
marcha da obra e na aplicação dos 
recursos concedidos pelo público brasileiro. 

O Desembargador Severino 
Montenegro é um íntegro magistrado, 
devotadíssimo à campanha contra o 
Câncer e a sua presença a frente da 
fiscalização daquela obra permite a todos 
nós da Diretoria da Fundação uma 
profunda tranqüilidade. 

Sr. Presidente, aproveito a 
oportunidade para enviar daqui meu apelo 
Câmara dos Deputados, a fim de que 
apresse o andamento do projeto. 

Não quero concluir as minhas 
palavras, Sr. Presidente, sem fazer uma 
exaltação especial aos meus devotados 
companheiros de Diretoria acima 
referidos: pois todos eles cuidaram dessa 
causa com amor e devotamento. Se 
assim não fôr, não teria sido possível 
alcançarmos o êxito conquistado. Os 
ilustres médicos Mário Kroeff e Jorge 
Marsiilac, os batalhadores da imprensa 
Pompeu de Souza e Carlos Lacerda 
todos foram e estão sendo inescediveis 
em dedicação à bandeira que nos 
entregou Napoleão Laureano. 

Vale também ressaltar e atuação do 
Sr. Moysés Garabosky modesto 
funcionário do Serviço Nacional do 
Câncer que podemos dizer tem sido de 
um carinho e de um desvelo to- 
 

cantes, pela Fundação, desdobrando-se 
em bem servi-Ia. 

Faço com prazer esta prestação de 
contas perante os meus pares, e 
esclareço a minha conduta no encargo 
espinhoso que aceitei, atendendo 
exclusivamente ao pedido dos amigos a 
que já me referi, sobretudo de Napoleão 
Laureano, para que todos aqueles que 
concorreram com donativos para o 
Hospital, que tem o seu nome saibam que 
a sua construção já foi iniciada e, dentro 
de 24 meses, estará pronto para 
funcionar em João Pessoa, ficando assim 
realizado o sonho de médico Mártir. 
(Muito bem! Muito bem!) 

Republica-se o seguinte trêcho da 
Ata da 112ª Sessão, em 31 de Agôsto de 
1953, à pág. 346, 2ª col. por ter saído 
com incorreções: 
 

ORDEM DO DIA 
 

Continuação da primeira discussão 
Do Projeto de Lei do Senado nº 10, de 
1953, que regula o amparo às famílias 
que fogem aos efeitos da sêca no 
Nordeste e seu aproveitamento na 
colonização (em regime de urgência), nos 
termos do art. 155, § 3º do Regimento 
Interno, em virtude da  
aprovação, em 25-8-53, do Requerimento 
nº 273) com parecer da Comissão de 
Constituição e Justiça, pela 
constitucionalidade. 

 
O SR. JOÃO VILLASBÔAS (pela 

ordem): – Sr. Presidente, tive 
oportunidade de enviar à mesa uma 
emenda ao projeto. 

O SR. PRESIDENTE: – Refere-se a 
emenda de V. Ex.ª ao aspecto 
constitucional do projeto? 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – 
Perfeitamente. 

O SR. PRESIDENTE: – Vai ser lida a 
emenda enviada à Mesa pelo nobre 
Senador João Villasbôas. 

E' lida e apioada a seguinte: 
 

EMENDA Nº 2 
 

Ao projeto de Iei do Senado número 
10, de 1953. 

Ao art. 1º: 
Suprimam-se as palavras – "a  

que se refere o art. 198 da Constituição 
Federal". 

 
Justificação 

 
Tendo sido arguido pelos opositores 

ao projeto, que a sua 
inconstitucionalidade decorre da 
referência àquele dispositivo 
constitucional porque daí se infere que as 
despesas com a sua execução correrão 
por conta da cota constitucional para a 
defesa contra a sêca do nordeste; e tendo 
o Senador Atílio Vivacqua oferecido  
emenda no sentido daquelas despesas 
serem atribuídas ao Serviço de  
Imigração e Colonização da União, –  
a presente emenda corrige essa suposta 
falha. 

S. S., em 31 de agosto de 1953 – 
João Villasbôas. 

 
SENADO FEDERAL 

 
ATO DO SR. 1º SECRETÁRIO 

 
O Sr. 1º Secretário, em 2 de 

setembro corrente, deferiu o requerimento 
em que Myriam da Costa Côrtes, Oficial 
Legislativo, classe J, solicita seja 
transferido para 21 de setembro corrente, 
o início de sua licença de 3 (três) meses 
para tratamento de saúde. 

 
ATO DO SR DIRETOR GERAL 

 
O Sr. Diretor Geral, em 1º de 

setembro corrente, concedeu o salário 
família a Caio Cesar de Menezes 
Pinheiro, Redator Revisor, padrão "O" a 
partir de 19 de agôsto último, em relação 
à sua filha Maria Teresa.  
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SENADO FEDERAL 
 

Relação das Comissões 
 

Diretora 
 

Presidente – Marcondes 
Filho. 

1º Secretário – Alfredo 
Neves. 

2º Secretário – Vespasiano 
Martins. 

3º Secretário – Francisco 
Gallotti. 

4º Secretário – Ezechias da 
Rocha. 

1º Suplente – Costa pereira. 
2º Suplente – Prisco dos 

Santos. 
Secretário – Júlio Barbosa 

Diretor Geral da Secretaria do 
Senado. 

 
Comissões Permanentes 

 
Finanças 

 
1 – Ivo d'Aqulno – 

Presidente. 
2 – Ismar de Góis – Vice-

Presidente. 
3 – Alberto Pasqualtni. 
4 – Alvaro Adolfo. 
5 – Apolônio Sales. 
6 – Carlos Lindenberg. 
7 – César Vergueiro. 
8 – Domingos Velasco. 
9 – Durval Cruz. 
10 – Ferreira de Souza. 
11 – Pinto Aleixo. 
12 – Plinio Pompeu. 
13 – Veloso Borges. 
14 – Vitorino Freire. 
15 – Walter Franco. 
Secretário – Evandro Viana, 

Diretor de Orçamento. 
Reuniões às quartas e 

sextas-feiras às 16 horas. 
 

Constituição e Justiça 
 

Dário Cardoso – Presidente. 
Aloysio de Carvalho – Vice-

Presidente. 
Anisio Jobim. 
Attilio Vivacqua. 
Camilo Mércio. 
Ferreira de Souza. 
Gomes de Oliveira. 

Joaquim Pires. 
Olavo Oliveira (**) 
Waldemar Pedrosa. 
(**) Substituído pelo 

Senador Carlos Saboya. 
Secretário – Luiz Carlos 

iVeira da Fonseca. 
Auxiliar – Marília Pinto 

Amando. 
Reuniões às quintas-feiras, 

às 9,10 horas. 
 

Educação e Cultura 
 

1 – Flávio Guimarães – 
Presidente 

2 – Cícero de Vasconcelos 
– Vice-Presidente. 

3 – Arêa Leão. 
4 – Hamilton Nogueira. 
5 – Levindo Coelho. 
Secretário – João Alfredo 

Ravasco de Andrade. 
Auxiliares – Carmen Lúcia 

de Holanda Cavalcanti. 
Reuniões às quartas-feiras, 

às 16 horas. 
 

Redação 
 

1 –...................................... 
2 – Joaquim Pires – Vice-

Presidente. 
3 – Veloso Borges (*) 
4 – Costa Pereira. 
5 – Aloysio de Carvalho (**). 
Secretário – Glória 

Fernandes Quintela. 
Auxiliar – Nathercia Sá 

Leitão. 
Reuniões às quartas-feiras, 

às 16 horas. 
(*) Substituído pelo Sr. 

Novais Filho. 
(**) Substituído pelo Sr. 

Mathias Olympio. 
 

Relações Exteriores 
 

Mello Vianna – Presidente. 
Hamilton Nogueira – Vice-

Presidente. 
Bernardes Filho. 
Djair Brindeiro. 
Ferreira de Souza. 
Georgino Avelino. 
Novaes Filho. 

Secretário – Lauro Portella. 
Auxiliar – Eurico Jacy Auler. 

 
Saúde Pública 

 
Levindo Coelho – 

Presidente. 
Alfredo Simch – Vice-

Presidente. 
Ferreira de Souza. 
Prisco Santos. 
Vivaldo Lima. 
Durval Cruz. 
Secretário – Aurea de 

Barros Rego. 
Reuniões as quintas-feiras, 

às 16 horas. 
 

Transportes, Comunicações e 
Obras Públicas 

 
Euclydes Vieira – 

Presidente. 
Onofre Gomes – Vice-

Presidente. 
Alencastro Guimarães. 
Othon Mader. 
ilegivel 
Secretário – Francisco 

Soares Arruda. 
Reuniões as quartas-feiras, 

as 16 horas. 
 

Serviço Público Civil 
 

Prisco dos Santos – 
Presidente. 

Luiz Tinoco – Vice-Presidente. 
Vivaldo ilegível. 
Mozart Lago. 
Costa Pereira. 
Secretário – Franklin Palmeira. 
Reuniões, às quartas-feiras, 

às ilegível horas. 
 

Economia 
 

Pereira Pinto – Presidente. 
 

ilegível – Vice-Presidente. 
 

Sá Tinoco. 
 

Assis Chateaubriand. 
 

Júlio Leite. 
Euclydes Vieira. 
Plinio Pompeu. 
Secretário – Aroldo Moreira. 
Reuniões, ás quintas-feiras. 

Segurança Nacional 
 

Pinto Aleixo – Presidente. 
Onotre Gomes – Vice-

Presidente. 
Ismar de Góes. 
Magalhães Barata. 
Silvio Curvo. 
Walter Franco. 
Robert Glasser – 

Substituído pelo Senador 
Carlos Llndemberg. 

Secretário – ilegível.Veiga 
de Castro. 

Reuniões às segundas-
feiras. 

 
Legislação Social 

 
1 – Carlos Gomes de 

Oliveira – Presidente. 
2 –Luiz Tinoco – Vice-

Presidente. 
3 – Othon Mäder. 
4 – Ruy Carneiro. 
5 – Cícero de Vasconcelos. 
6 – Hamilton Nogueira. 
7 – Kerginaldo Cavalcanti. 
Secretario – Pedro de 

Carvalho Muller. 
Auxiliar – Carmen Lúcia de 

Holanda Cavalcanti. 
Reuniões às segundas-

feiras ilegível. 
 

Comissões Especiais 
 

Especial para emitir parecer 
sôbre o Projeto de Reforma 
Constitucional nº 2, de 1949 

 
Aloysio de Carvalho – 

Presidente. 
Dário Cardoso. 
Francisco Gallotti. 
Anisio Jobim. 
Camilo Mércio. 
Carlos Lindenberg. 
Antônio Bayma. 
Bernardes Filho. 
Marcondes Filho 
Olavo Oliveira. 
Domingos Velasco. 
João Villasbôas. 
Secretário – Áurea ilegível 

Rêgo. 
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Especial de investigação sôbre as 
condições materiais das instalações da 
Justiça do Distrito Federal e órgãos 
relacionados. 

 
Mello Vianna – Presidente. 
Alencastro Guimarães – Relator. 
Attilio Vivacqua. 
Camilo Mércio. 
João Villasbôas. 
Secretário – Ivan Palmeira. 
Auxiliar – Elza G Schroeder. 
 

Parlamentar de Inquérito sôbre o 
cimento 

 
Francisco Gallotti– Presidente. 
Mozart Lago – Vice-Presidente. 
Júlio Leite. 
Landulpho Alves. 
Mario Motta. 
Secretário – Lauro PorteIla. 
 

Especial de Reforma do Código de 
Processo Civil 

 
1 – João Villasbôas – Presidente. 
2 – Attílio Vivacqua – Vice-

Presidente. 
3 – Dário Cardoso – Relator. 
Secretário – José da Silva Lisboa. 
Auxiliar – Carmen Lúcia de 

Holanda Cavalcanti. 
Reuniões às sextas-feiras, às 16 

horas. 
 
Especial de Revisão do Código 

Comercial 
 
1 – Alexandre Marcondes Filho – 

Presidente. 
2 – ........................................ 
3 – Pereira de Souza – Relator. 
4 – Attílio Vivacqua. 
5 – Victorino Freire. 
Secretário – João Alfredo 

Ravasco de Andrade. 
 
Especial para Estudo da 

concessão dos Direitos Civis à Mulher 
Brasileira  

 
Mozart Lago – Presidente. 
Alvaro Adolho – Vice-Presidente. 
João Villasbôas 
Gomes de Oliveira. 
Attilio Vivacqua. 
Domingos Velasco. 
Victorino Freire. 
 

Especial de Inquérito sôbre os Jogos 
de Azar 

 
1 – Ismar de Góes – Presidente. 
2 – Prisco dos Santos – Vice-

Presidente. 
3 – Kerginaldo Cavalcanti – 

Relator Geral. 
4 – Vivaldo Lima. 
5 – Novaes Filho. 
Secretário – ilegível Borges 

ilegível 
 

Secretario – J. A. Ravasco de 
 
Comissão Especial para emitir 

parecer sôbre o Projeto de Reforma 
Constitucional número 1, de 1953 

 
Mello Vianna – Presidente. 
 

Joaquim Pires – Vice Presidente. 
 

Attilio Vivacqua – Relator. 
 

Dário Cardoso. 

EXPEDIENTE 
 

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL 
 

DIRETOR GERAL 
 

ALBERTO DE BRITO PEREIRA 
 

CHEFE DO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES CHEFE DA SEÇÃO DE REDAÇÃO 
MURILO FERREIRA ALVES HELMUT HAMACHER 

 
DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

 
Impresso nas Oficinas do Departamento de Imprensa Nacional 

 
AVENIDA RODRIGUES ALVES, 1 

 
ASSINATURAS 

REPARTIÇÕES E PARTICULARES FUNCIONÁRIOS 
Capital e Interior Capital e Interior 

Semestre......................... Cr$ 50,00 Semestre......................... Cr$ 39,00 
Ano.................................. Cr$ 96,00 Ano.................................. Cr$ 76,00 

Exterior   Exterior   
Ano.................................. Cr$ 136,00 Ano.................................. Cr$ 108,00 
    

 

 
As assinaturas dos órgãos oficiais começam e terminam em qualquer dia do 

exercício em que forem registradas. 
O registro de assinaturas é feito à vista do comprovante do recebimento. 
Os cheques e vales postais deverão ser emitidos em favor do tesoureiro do 

Departamento de Imprensa Nacional. 
Os suplementos às edições dos órgãos oficiais serão fornecidos aos 

assinantes somente mediante solicitação. 
O custo do número atrasado será acrescido de Cr$ 0.10 a,exercício 

decorrido, cobrar-se ão mais Cr$ 0,50. 
 

ATA DA 115.ª SESSÃO EM 3 DE 
SETEMBRO DE 1953 

 
PRESIDÊNCIA DOS SRS. CAFÉ 

FILHO E ALFREDO NEVES 
 

Às 14,30 horas comparecem os 
Srs. Senadores : 

Vivaldo Lima  
Waldemar Pedrosa 
Anisio Jobim  
Prisco dos Santos  
Arêa Leão 
Mathias Olympio 
Joaquim Pires 
Onfre Gomes  
Plinio Pompeu 
Assis Chateaubriand 
Djair Brindeiro  
Ezechias da Rocha 
Cícero de Vasconcelos 
Walter Franco  
Aloysio de Carvalho 
Sá Tinoco 
Alfredo Neves  
Alencastro Guimarães 
Mozart Lago  
Levindo Coelho  
Euclydes Vieira  
Domingos Velasco  
Costa Pereira  
Vespasiano Martins 
Roberto Glasser  
Gomes de Oliveira 
Ivo d'Aquina  
Alfredo Simch 
O SR. PRESIDENTE: – Acham-se 

presentes 28 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. 

O SR. PRESIDENTE: – Em 
discussão a ata. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO 
(sôbre a Ata) (não foi revisto pelo 
orador): – Sr. Presidente, no discurso 
que ontem proferi, em explicação 
pessoal e em tôrno do projeto sôbre a 
fixação dos nordestinos no Sul do pais, 
há algumas incorreções tipográficas 
fàcilmente notadas pelo leitor. 

Entretanto, houve omissão de 
uma negativa que altera exatamente o 
sentido das minas palavras. 

E' quando digo: 
"O Sr. Ministro da Agricultura, em face 

de uma situação de emergência diante do 
congestionamento do centro do país por 
essa massa migratória, dentro de um 
determinismo a que os próprios Governos 
não podem oferecer remêdio..." 

Saiu publicado exatamente o 
contrário: 

"...dentro de um determinismo a 
que os próprios Governos podem 
oferecer remédio". 

Esta a observação que tinha a fazer. 
Quero, entretanto, aproveitar a 

oportunidade – uma vez que se trata de 
aprovação da Ata – para me congratular 
com a Mesa e a Imprensa Nacional pelas 
inovações que vêm sendo introduzidas no 
"Diário do Congresso Nacional". 

Evidentemente, não estou ressaltando 
as inovações de ordem gráfica que 
entretanto, proporcionam mais facilidade à 
leitura e agora, a nós todos parece que já 
deviam ter sido há muito tempo adotadas. 

Refiro-me à divisão do "Diário do 
Congresso" em duas partes: a primeira 
relativa à Câmara dos Deputados; a 
segunda, ao Senado. 

As vantagens dessa divisão a prática 
as irá demonstrando, insofismàvelmente. 

Outra observação que também 
quero fazer, no momento da aprovação 
 

 
Aloysio de Carvalho. 
Anisio Jobim. 
Camilo Mércio. 
Luiz Tinoco. 
Waldemar Pedrosa. 
Carlos Saboya. 
Gomes de Oliveira. 
Ferreira de Souza. 
Mozart Lago. 
Hamilton Nogueira. 
Alencastro Guimarães. 
Secretario – Luiz Carlos Vieira da 

Fonseca. 
 

Recebem emendas perante a Mesa 
 

NOS DIAS 2 E 3 
 

Projeto de Lei da Câmara nº 227, 
de 1953: 

Anexo nº 2 – Congresso Nacional. 
Anexo nº 13 – Conselho Nacional 

de Petróleo. 
Anexo nº 23 – Ministério das 

Relações Exteriores. 
 

ATAS DAS COMISSÕES 
 

Comissão de Educação e Cultura 
 

20ª REUNIÃO REALIZADA EM 2 DE 
SETEMBRO DE 1953 

 
Aos dois de setembro de 1953, às 

15,00 horas, na Sala de Leitura, do 
Senado Federal presentes os Srs. 
Senadores Cicero de Vasconcelos, 
Vice-Presidente em exercício. Arêa 
Leão, Levindo Coelho e Hamilton 
Nogueira, deixando de comparecer, 
com causa justificada, o Sr. Senador 
Flávio Guimarães, reune-se esta 
Comissão. 

É lida e aprovada sem alteração a 
ata da reunião anterior. 

Não houve expediente a despacha. 
O Sr. Presidente distribui ao Sr. 

Senador Levindo Coelho o Projeto de 
Lei da Câmara nº 181, de 1953. que 
 

 
"concede auxílio ao Centro de 
Pesquisas Pedagógicas sôbre o 
desenvolvimento educacional do 
Brasil, e dá outras providências. 

O Sr. Senador Hamilton Nogueira 
relata favoràvelmente o Projeto de Lei 
da Câmara nº 213, de 1953, que 
"autoriza o Poder Executivo a abrir 
pelo Ministério da Educação e Saúde, 
os créditos especiais de Cr$ 
10.000.000,00, 10 000 800,00, Cr$ 
1.000.000,00 e Cr$ 2.000.000,00 para 
auxiliar, respectivamente, a construção 
da sede do Museu de Arte Moderna, 
do Teatro Castro Alves, da Escola de 
Belas Artes de Pelotas e do Museu 
Mariano Procópio, que é aprovado e 
assinado. 

 

O Sr. Senador Cicero de 
Vasconcelos, depois de passar a 
presidência ao Sr. Senador  
Levindo Coelho oferece parecer 
favorável ao Projeto de Lei da 
Câmara nº 135, de 1953 que autoriza 
o Poder Executivo a emitir pelo 
Ministério da Viação e Obras Públicas 
– Departamento de Correios e- 
Telégrafos – uma série de selos 
postais comemorativos do centenário, 
da emancipação política do Paraná, e 
dá outras providências", que é 
aprovado e assinado. 

 

Nada mais havendo a tratar, o Sr. 
Presidente, depois de ter reassumido a 
presidência, levanta a reunião lavrando 
eu, João Alfredo Ravasco de Andrade, 
Secretário, a presente ata que, uma 
vez aprovada, será assinada pelo Sr. 
Presidente. 

 
116ª SESSÃO EM 4 DE SETEMBRO 

DE 1953 
 
Oradores inscritos para o Expediente 

 
1º Sen. Anisio Jobim 
 

2º Sen. Alencastro Guimarães. 
 

3º Sen. João Villasbôas 
 

4º Sen. Gomes de Oliveira 
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da Ata e reiterando minhas 
congratulações à Mesa, é relativa à 
experiência que se está fazendo de 
substituir a publicação dos "Anais do 
Senado" pela distribuição aos Senadores 
do "Diário do Congresso" do mês 
devidamente encadernado. 

Talvez essa providência, Sr. 
Presidente, venha a substituir amanhã 
a publicação em separado, dos "Anais 
do Senado", o que trará, realmente, 
grande economia de tempo não só 
para os trabalhos desta Casa como 
para os da Imprensa Nacional 
relacionados com os anais, além de 
apreciável economia. - 

Assim, com estas observações, 
desejo também deixar um apelo à Mesa 
para que continue na marcha dessas 
inovações. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE: – As 
observações de V. Ex.ª constarão da Ata. 

Continua em discussão a ata. – 
(pausa). 

Não havendo mais quem queira 
fazer observações, dou-a por aprovada. 

Vai ser lido o Expediente. 
 
O SR. 1º SECRETÁRIO: – Lê o 

seguinte: 
 

EXPEDIENTE 
 
Ofícios: 
– Do Secretário da Presidência da 

República, restituindo autógrafo do 
Projeto de Lei da Câmara nº 31-03, visto 
sôbre a matéria não se haver manifestado 
o Sr. Presidente da República no prazo 
constitucional. 

A Promulgação. 
Do Presidente da Federação das 

Associações Comerciais do Brasil e da 
Associação Comercial do Rio de Janeiro, 
de 29-8-53, transmitindo o pensamento 
das associações comerciais a respeito do 
Projeto de lei que dispôe sôbre o 
exercício das atividades dos viajantes, 
vendedores à comissão e representantes 
comerciais; 

Do Presidente e 1º Secretário da 
Câmara Municipal de Guararapes, de 27-
8-53, expressando o apoio daquela casa 
ao movimento que se processa para 
inclusão do café no mercado do câmbio 
livre; 

Do Prefeito Municipal de Juiz de 
Fora, Minas Gerais, de 27-8-53, 
encaminhando a prestação de contas da 
aplicação da quota-parte do impôsto de 
renda recebida pela referida 
municipalidade no exercício de 1952; 

Da Associação Comercial, Industrial 
e Agropecuária de Itapetinga, São Paulo, 
de 3-8-53, expressando o seu interêsse 
no sentido da aprovação de projeto de lei 
de autoria do Sr. Attilio Vivacqua. 

Do Sr. Ministro do Trabalho, 
encaminhado as seguintes informações: 

Em 2 de setembro de 1953 
SR. SECRETÁRIO: – Em atenção 

ao Oficio nº 705, de 5 do corrente, dessa 
Secretaria, tenho a honra de encaminhar 
a V. Ex.ª, em anexo, as informações 
prestadas pelo Instituto de Aposentadoria 
e Pensões dos Comerciários, sôbre o 
Requerimento nº 235-53, dessa Casa do 
Congresso. 

Sirvo-me do ensejo para renovar a 
V. Ex.ª os protestos de minha elevada 
estima e distinta consideração. – João 
Goulart. 

Instituto de Aposentadoria e Pensões 
dos Comerciários. 

Ao Sr. Diretor Geral do 
Departamento Nacional da Previdência 
Social: 

Atendendo ao que vem de ser 
solicitado pela Exmo. Sr. Senador Alfredo 
Neves, 1º Secretário do Senado Federal, 
no documento de fls. 2, que acompanha o 
Requerimento nº 235, de 1953, tenho o 
prazer de passar a essa Diretoria os 
esclarecimentos pedidos, item por item, e 
na forma indicada. 

1) Na atual gestão foram exonerados 
os seguintes servidores, ocupantes 
 

de cargos isolados de provimento efetivos: 
a) Jorge Requião Radel – Tesoureiro 

Auxiliar, Padrão K. 
b) Luís Paulo de Moraes Vilaça – 

Tesoureiro, Padrão M. 
c) Eugerio Cailar Ferreira – 

Tesoureiro Auxiliar, Padrão K. 
d) Napoleão Cavalcanti de Siqueira 

Brito Filho – Tesoureiro Auxiliar, Padrão J. 
2) O servidor Jorge Requião Rade foi 

demitido após processo regular de 
inquérito administrativo, cujas conclusões 
determinaram o ato do Presidente. 

O servidor Luís Paulo de Moraes 
Vilaça foi demitido, de acôrdo com o 
processo AC-21.542-51, por proposta do 
Delegado Regional no Estado de 
Pernambuco e considerando que não 
havia o referido servidor adquirido a 
condição de estável. 

Quanto ao Sr. Eugênio Calar Ferreira, 
foi a sua admissão tornada sem efeito, 
antes mesmo de tomar posse do cargo 
para que fôra nomeado. Assim, não 
ocorreu própriamente exoneração, uma vez 
que ainda não era servidor do Instituto. 

No que toca à exoneração do Sr. 
Napoleão Cavalcanti de Siqueira Brito 
Filho, nomeado pelo meu antecessor em 
30 de janeiro de 1951, devemos 
esclarecer que em oficio de 31 de março 
de 1951, a esta Presidência, o Delegado 
do I.A.P.C. no Estado do Maranhão 
solicitiva que fôsse dispensado o 
Tesoureiro Napoleão Cavalcanti de 
Siqueira Brito Filho "por ser semi-
analfabeto", e não satisfazer os 
requesitos de aptidão e eficiência exigidos 
pelo art. 16 do Estatuto dos Funcionários 
Públicos Civis da União, consoante ao 
infere do processo AC-37.751 de 1951. 

3) Das respostas anteriores, deduz-
se que esta Presidência baseou-se em 
todos os casos, nos respectivos 
processos, para autorizar as demissões. 

4) Dos exonerados, voltou a 
trabalhar no Instituto o Sr. Napoleão 
Cavalcanti de Siqueira Brito Filho, em 
face de haver sido tornado sem efeito o 
ato de sua dispensa. A volta dêste 
servidor ao Quadro do I.A.P.C. foi 
determinada por ato expresso desta 
Presidência, tendo em vista o pedido de 
reconsideração de interessado, em 
processo regular, de nº AC-42.035-53, e 
atendendo recomendação superior. 

Nesta oportunidade, quaremos 
esclarecer que o Sr. Napeleão Cavalcanti 
de Siqueira Brito Filho foi readmitido para 
o mesmo cargo de Tesoureiro Auxiliar na 
Delegacia no Estado de Maranhão, tendo 
entrado em exercício em 10 de fevereiro 
de 1953. Por solicitação do interessado, 
encontra-se o mesmo adido à Delegacia 
no Estado de Pernambuco, desde 18 de 
março de 1953. Essa admissão foi feita 
tendo em vista as alegações do referido 
funcionário de que desejam servir 
naquela Delegacia em virtude de residir 
sua família na cidade de Recife. 

Sendo o pedido de informações 
pelo Exmo. Sr. Senador Victorino Freire, 
tio do servidor Napoleão Cavalcanti de 
Siqueira Brito Filho, desejamos acentuar 
não ter havido qualquer propósito em 
sua adição à Delegacia no Estado de 
Pernambuco, feita a pedido do 
mencionado Tesoureiro Auxiliar. 

Outrossim, informamos que em 
substituição do Sr. NapoIeão Cavalcanti 
de Siqueira Brito Filho, na vaga aberta na 
Delegacia no Estado do Maranhão, foi 
designado o servidor do Quadro do 
I.A.P.C., Bichat da Silveira Caldas, irmão 
do Deputado Lister Caldas, um dos mais 
destacados elementos da bancada que 
segue a orientação do Exmo. Sr. Senador 
Victorino Freire, na Assembléia Estadual 
do Maranhão. A escolha dêsse servidor 
para a chefia da Tesouraria no Estado do 
Maranhão foi feita de forma proposital, a 
fim de que estivesse à tese daquela 
Tesouraria de I.A.P.C. um funcionário 
sem qualquer vinculação pessoal à nossa 
administração. 

Essas as informações que passamos 
à consideração superior, para que as 
 

encaminho ao Senado Federal, como foi 
solicitado. 

Rio de Janeiro, 20 de agôsto de 
1953. – Henrique de La Rocque Almeida, 
Presidente. 

Ao Requerente. 
Da Câmara dos Deputados; 
Rio de Janeiro, em 27 de agôsto de 

1953. 
SENHOR SECRETÁRIO: – Tenho a 

honra de enviar a Vossa Excelência, a fim 
de que se digne submetê-lo à 
consideração do Senado Federal, o 
Projeto de Lei nº 3.038-B, de 1953, da 
Câmara dos Deputados, que autoriza o 
Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da 
Agricultura, o crédito especial de Cr$ 
19.000.000,00 (dezenove milhões de 
cruzeiros), para pagamento do abono de 
emergência ao pessoal dos serviços 
executados em regime de acôrdos. 

Aproveito o ensejo para renovar a 
Vossa Excelência os protestos da minha 
elevada estima e distinta consideração. – 
Ruy Almeida, 1º Secretário. 

 
Projeto de Lei da Câmara 

nº 239, de 1953 
 
Autoriza o Poder Executivo a abrir, 

pelo Ministério da Agricultura, o crédito 
especial de Cr$ 19.000.000,00, para 
pagamento do abono de emergência ao 
pessoal dos serviços executados em 
regime de acôrdos. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º E' o Poder Executivo 

autorizado a abrir, pelo Ministério da 
Agricultura, o crédito especial de Cr$ 
19.000.000,00 (dezenove milhões de 
cruzeiros) para atender ao pagamento do 
abono de emergência, concedido pela lei 
nº 1.766, de 18 de dezembro de 1952, ao 
pessoal dos serviços executados em 
regime de acôrdos, de 1º de dezembro de 
1952 a 31 de dezembro de 1953. 

Art. 2º O crédito de que trata esta lei 
não dependerá de registro prévio pelo 
Tribunal de Contas, na conformidade do 
art 8º da lei nº 1.735, de 18 de dezembro 
de 1952, e os órgãos pagadores são 
autorizados a efetuar a respectiva 
despesa independente dessa 
formalidade. 

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

À Comissão de Finanças. 
Rio de Janeiro, 27 de agôsto de 

1953. 
SENHOR SECRETÁRIO: – Tenho a 

honra de enviar a Vossa Excelência, a fim 
de que se digne submetê-lo à 
consideração do Senado Federal, o 
Projeto de Lei nº 1.056-B de 1951, da 
Câmara dos Deputados que modifica os 
artigos 1º e 2º do Decreto-lei nº 7.103, de 
30 de novembro de 1944, que concede 
auxílio à Associação Brasileira de Normas 
Técnicas. 

Aproveito o ensejo para renovar a 
Vossa Excelência os protestos de minha 
elevada estima e distinta consideração. – 
Ruy Almeida, 1º Secretário. 

 
Projeto de Lei da Câmara 

nº 240, de 1953 
 
Modifica os artigos 1º e 2º do 

Decreto-lei nº 7.103, de 30 de novembro 
de 1944, que concede auxílio à 
Associação Brasileira de Normas 
Técnicas. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Os arts. 1º e 2º do Decreto-lei 

nº 7.103, de 30 de novembro de 1944, 
passam a ter a seguinte redação: 

"Art. 1º E' concedida à Associação 
Basileira de Normas Técnicas (A.B.N.T.) 
a partir de 1º de janeiro de 1952, a 
contribuição de Cr$ 600.000,00 
(seiscentos mil cruzeiros) para elaboração 
de normas, especificações e métodos  
de ensaio de materiais necessários 
 ao progresso da indústria nacio- 
 

nal e, especialmente, tendo em vista as 
necessidades dos serviços públicos civis 
da União". 

Art. 2º A contribuição a que se refere 
o artigo anterior será paga por conta de 
dotação própria, para êsse fim incluida no 
orçamento do Departamento 
Administrativo do Serviço Público, na 
Verba 3 – Serviços e Encargos, 
Consignação II – Auxilios e Subvenções, 
Subconsignação 13 – Auxílios, 06 – 
Divisão de Edifícios Públicos". 

Art. 2º No orçamento do 
Departamento Administrativo do Serviço 
Público para o ano da 1954 será feita, na 
verba correspondente, a alteração 
necessária para atender ao que dispõe o 
art. 1º desta lei. 

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

Às Comissões de Economia e de 
Finanças. 

 
LEGISLAÇÃO CITADA 

 
DECRETO-LEI Nº 7.103, DE 30 DE 

NOVEMBRO DE 1953 
 
Concede auxílio à Associação 

Brasileira de Normas Técnicas, e dá 
outras providências. 

 
Art. 1º E' concedida á Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (A.B.N.T.), a 
partir de 1º de janeiro de 1945, o auxílio anual de 
cem mil cruzeiros (Cr$ 100.000,00), para 
elaboração de normas especificações e 
metodos de ensaios de material necessário ao 
progresso da indústria nacional e, 
especialmente, tendo em vista as necessidades 
dos serviços públicos civis da União. 

Art. 2º O auxílio a que se refere o 
artigo anterior será pago por conta da 
dotação própria, para êsse fim incluída no 
orçamento do Departamento 
Administrativo do Serviço Público, na 
Verba 3 – Serviços e Encargos, 03 – 
Auxílios, contribuições e subvenções. 

Rio de Janeiro, 27 de agôsto de 1953. 
SENHOR SECRETÁRIO: – Tenho a 

honra de enviar a Vossa Excelência, a fim 
de que se digne submetê-lo à 
consideração do Senado Federal, o 
Projeto de Lei nº 2.947-B, de 1953, da 
Câmara dos Deputados, que concede a 
pensão especial de Cr$ 6.494,00 (seis mil 
quatrocentos e noventa e quatro 
cruzeiros) mensais à viúva Adelina de 
Gonçalves Campos. 

Aproveito o ensejo para renovar a 
Vossa Excelência os protestos de minha 
elevada estima e distinta consideração. – 
Ruy Almeida, 1º Secretário. 

 
Projeto de Lei da Câmara 

nº 241, de 1953 
 
Concede a pensão especial de Cr$ 

6.494,00 mensais à viúva Adelina de 
Gonçalves Campos. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º E' concedida a pensão especial 

de Cr$.6.494,00 (seis mil quatrocentos e 
noventa e quatro cruzeiros) mensais a 
Adelina de Gonçalves Campos, viúva do 
ex-magistrado Francisco Gonçalves 
Campos. 

Parágrafo único. A despesa com o 
pagamento da pensão correrá à conta da 
verba orçamentária do Ministério da Fazenda, 
destinada aos pensionistas da União. 

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na 
data da sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

Às Comissões de Constituição e 
Justiça e de Finanças. 

Rio de Janeiro, 27 de agosto de 1953. 
SENHOR SECRETÁRIO: – Tenho a 

honra de enviar a Vossa Excelência, a fim 
de que se digne submetê-lo à consideração 
do Senado Federal, o Projeto de Lei nº 
2.709-B, de 1952, da Câmara dos 
Deputados, que concede isenção de 
impostos e taxas aduaneiras para materiais 
importados pela Indústria de Azulejos S. A. 
(I.A.S.A) – Ruy Almeida, 1º Secretário. 
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Projeto de Lei da Câmara 
n. 242, de 1953 

 
Concede isenção de impostos e 

taxas aduaneiras para materiais 
importados pela Indústria de Azulejos 
S.A. (I.A.S.A.) 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º E' concedida à Indústria de 

Azulejos S. A. (I.A.S.A.), com sede na 
cidade do Recife, isenção de impostos e 
taxas aduaneiras, exclusive a de 
previdência social, para importação de 
materiais encomendados na Alemanha e 
destinados à fabricação de azulejos, 
pastilhas cerâmicas, louça sanitária e 
similares, a serem recebidos e constantes 
da relação abaixo. 

1 – Um forno túnel tipo WM 10º com 
108.60 m. de comprimento e todos os 
seus pertences; 

2 – Um secador de canal com 7.580 
m. de comprimento e todos os seus 
pertences; 

3 – Um forno túnel muflado com 
80.00 m. de comprimento e todos os seus 
pertences; 

4 – Um britador Cyclop com motor 
elétrico; 

5 –Uma galga pulverizadora tipo 
KGS 120; 

6 – Uma peneira rotativa com 3.000 m; 
7 – Um elevador com 12.00 m; 
8 – Um fêcho para silo; 
9 – Um elevador de carga com 6.50 

m; 
10 – Um agitador-diluidor, com 4.50 

m; 
11 – Seis apanhadores de caçambas 

para areia grossa; 
12 – Dois agitadores de areia fina 

com 5.00 m; 
14 – Um duplo agitador de pêndulo; 
15 – Uma bomba com capacidade 

para 30m3 por hora; 
16 – Um filtro prensa tipo F 80-80; 
17 – Um carro de dosagem com 

balanças; 
18 – Quatro tamborões Frieda para 

4.000 quilos; 
19 – Um tamborão Bianca para 250 

quilos; 
20 – Um tamborão de pote com 2 

planos; 
21 – Quatro peneiras vibratórias tipo 

VS 45; 
22 – Dois filtros eletro-magnéticos 

tipo EF 15; 
23 – Um agitador de hélice tipo SQ 

30; 
24 – Uma peneira vibratória tipo VS 

45; 
25 – Dois agitadores de hélice tipo 

SQ 100; 
26 – Três filtros prensa tipo F 80-60; 
27 – Urna correia transportadora 

com 15.00 m; 
28 – Uma máquina de extrusão tipo 

STP 50; 
29 – Duas galgas pulverizadoras tipo 

KGS 120; 
30 – Um elevador com 14.00 m; 
31 – Dois alimentadores rotativos; 
32 – Dois vibradores para sílos; 
33 – Uma correia transportadora com 

10.00 m; 
34 – Uma correia transportadora com 

8.00 m; 
35 – Uma peneira rotativa com 2.00 m; 
36 – Uma correia transportadora com 

30.00 m; 
37 – Uma galga pulverizadora tipo 

KGS 120; 
38 – Um elevador com 12.00 m; 
39 – Um fêcho para silo; 
40 – Um quebrador de rolos; 
41 – Um elevador com 12.00 m; 
42 – Uma peneira rotativa com 4.00 

m; 
43 – Três fêchos para silo; 
44 – Um quebrador de argilas; 
45 – Um agitador-misturador tipo 

EGM 2.4; 
46 – Uma máquina de extrusão; 
47 – Uma prensa hidráulica Lasco 

para casetas refratárias; 

48 – Três tamborões Carolina para 
250 quilos: 

49 – Dois tamborões Bianca para 
250 quilos; 

50 – Dois tamborões Ana para 100 
quilos; 

51 – Dois tamborões Augusta para 
40 quilos; 

52 – Um tamborão de pote com 2 
planos; 

53 – Duas peneiras vibratórias; 
54 – Uma máquina automática para 

vidrar branco; 
55 – Uma máquina automática para 

vidrar côres; 
56 – Uma peneira vibratória tipo VS 

45; 
57 – Um filtro eletro-magnético tipo 

EF 10; 
58 – Seis prensas de fricção 

automática, tipo FN 60, diretamente 
acopladas a 6 máquinas de rebardar tipo 
DPS 11, inclusive pertences; 

59 – Duas prensas de fricção para 
cabamentos, tipo FW 90; 

60 – Trinta e quatro matrizes de tipos 
especiais e diversos, para fabricação de 
azuleijo; 

61 – Um transportador aéreo de 
corrente com um comprimento de 450 m. 
movido por motor elétrico; 

62 – Quatro bombas de membrana 
tipo DM/P 4. com duplo efeito e 
capacidade de 4 500?hora cada; 

63 – Um fôrno rotativo tipo EM 250 
para fabricação de fritas, inclusive todos 
os pertences para queima de óleo; 

64 – Um turbo secador de canal com 4 
canais de 17.000 m. de comprimento cada, 
inclusive ventiladores encanamentos, 
empurradores, recuperadores e 60 vagonetes. 

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na 
data de publicação. 

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

Às Comissões de Economia e de 
Finanças. 

Rio de Janeiro, em 27 de agôsto de 
1953. 

SENHOR SECRETÁRIO: – Tenho a 
honra de enviar a Vossa Excelência, a fim 
de que se digne submetê-lo à 
consideração do Senado Federal, o 
Projeto de Lei nº 1 206-D, de 1951, da 
Câmara dos Deputados, que modifica a 
data de início da contagem do prazo para 
apresentação dos documentos e pedidos 
de regularização de posses de terrenos 
pertencentes ao domínio da União. 

Aproveito o ensejo para renovar a 
Vossa Excelência os protestos de minha 
elevada estima e distinta consideração. – 
Ruy Almeida, 1º Secretário. 

 
Projeto de Lei da Câmara 

n. 243, de 1953 
 
Modifica a data de início da 

contagem do prazo para apresentação 
dos documentos é pedidos de 
regularização de posses de terrenos 
pertencentes ao domínio da União. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Os pedidos de regularização 

de posses de terrenos do domínio da 
União, bem como a apresentação dos 
respectivos títulos para exame das 
repartições competentes, poderão ser 
feitos em qualquer tempo, enquanto não 
intimados os interessados. 

Art. 2º A intimação será feita 
diretamente à pessoa do ocupante das 
terras, e no caso de não ser encontrada, de 
ocultar-se ou de negar-se a apor o ciente, 
far-se-á intimação por meio de editais. 

Art. 3º Os prazos do art. 2º do decreto-
lei nº 893, de 26 de novembro de 1930, do 
art. 61 e seus parágrafos do decreto-lei nº 
9.760, de 5 de setembro de 1946, serão 
contados da data da intimação de parte do 
Serviço do patrimônio da União. 

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

À Comissão de Finanças. 
 
Rio de Janeiro, em 27 de agôsto de 1953. 

SENHOR SECRETÁRIO: – Tenho a 
honra de enviar a Vossa Excelência, a fim 
de que se digne submetê-lo à consideração 
do Senado Federal, o Projeto de Lei nº 
3.080-C, de 1953, da Câmara dos 
Deputados, que autoriza o Poder Executivo 
a abrir, pelo Ministério das Relações 
Exteriores, o crédito especial de Cr$ 
3.000.000,00 (três milhões de cruzeiros) 
para atender às despesas decorrentes das 
visitas ao Brasil do Presidente da 
República do Perú e do Ministério das 
Relações Exteriores do Equador. 

Aproveito o ensejo para renovar a Vossa 
Excelência os protestos da minha distinta 
consideração. – Ruy Almeida, 1º Secretário. 

 
Projeto de Lei da Câmara 

n. 244, de 1953 
 
Autoriza o Poder Executivo a abrir, 

pelo Ministério das Relações Exteriores, o 
crédito especial de Cr$ 3.000.000,00 para 
atender às despesas decorrentes das 
visitas ao Brasil do Presidente da 
República do Perú e do Ministro das 
Relações Exteriores do Equador. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º E' o Poder Executivo autorizado 

a abrir, pelo Ministério das Relações 
Exteriores, o crédito especial de Cr$ 
3.000.000,00 (três milhões de cruzeiros) para 
atender às despesas decorrentes das visitas 
ao Brasil do Presidente da República do 
Perú e do Ministro das Relações Exteriores 
do Equador. 

Parágrafo único. O crédito especial 
de que trata êste artigo será 
automàticamente registrado pelo Tribunal 
de Contas e distribuído ao Tesouro 
Nacional. 

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

À Comissão de Finanças. 
Rio de Janeiro, em 27 de agôsto de 

1953. 
SR. SECRETÁRIO: – Tenho a honra 

de enviar a Vossa Excelência, a fim de 
que se digne submetê-lo à consideração 
do Senado Federal, o Projeto de Lei nº 
3.372-A, de 1953, da Câmara dos 
Deputados, que aprova o contrato 
celebrado entre o Govêrno da União e o 
Estado do Rio de Janeiro. 

Aproveito o ensejo para renovar a V. 
Ex.ª os protestos de minha elevada 
estima e distinta consideração – Ruy 
Almeida, 1º Secretário. 

 
Projeto de Decreto Legislativo 

n. 73, de 1953 
 
Aprova o contrato celebrado entre o 

Governo da União e o Estado do Rio de 
Janeiro. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º E' aprovado o contrato 

celebrado, em 1 de fevereiro de 1952, entre 
o Govêrno da União e o Estado do Rio de 
Janeiro, para delegação das atribuições 
referentes ao cooperativismo do Serviço de 
Economia Rural do Ministerio da 
Agricultura à Secretaria de Agricultura, 
Indústria e Comércio daquele Estado. 

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

Às Comissões de Constituição e 
Justiça e de Finanças. 

Telegramas: 
– do Presidente da Assembléia 

Legislativa do Piauí, de 29-8-53, 
manifestando o interêsse daquela Casa 
Legislativa, no sentido da aprovação do 
projeto de lei, que dispõe sôbre o 
cancelamento total das dívidas dos 
pecuaristas do Polígono das Sêcas; 

– do Prefeito Municipal de Lábres 
Amazonas, de 29-8-53, formulando apêlo no 
sentido da aprovação do projeto que manda 
incluir o SESP no Ministério da Saúde; 

– do Presidente do Sindicato  
dos Empregados Rurais de Campos, 
Estado do Rio de Janeiro, de 31-8-53 
formulando apêlo no sentido do rá- 
 

pido andamento do projeto que equipara 
os empregados rurais aos empregados no 
comércio e na indústria. 

São lidos e vão a imprimir os 
seguintes: 

 
PARECERES 

 
PARECERES NS. 903, 904 E 905 DE 

1953 
 
Da Comissão de Constituição e 

Justiça, sôbre o Projeto de Lei da 
Câmara, nº 139, de 1953. 

 
Relator: Sr. Luiz Tinoco. 
1. O presente Projeto, tendo por 

objetivo transferir para o SAPS (Serviço 
de Alimentação da Previdência Social) o 
encargo de prestação de assistência 
alimentar aos associados dos Institutos e 
Caixas de Aposentadoria e Pensões, 
determina que êstes reservarão, para 
atendimento de tal finalidade, 3% (três por 
cento) sôbre o valor das contribuições 
arrecadadas dos empregados e 
empregadores (artigos 1º 2º e 3º). 

Os artigos seguintes regulam a 
forma de prestação da mencionada 
assistência alimentar, estabelecendo, 
outrossim, medidas de fiscalização da 
aplicação das reservas recebidas dos 
Institutos e Caixas, e prevendo, ainda, a 
instalação de pelo menos uma delegacia 
do SAPS em cada Capital dos Estados. 

2. O projeto não contraria a 
Constituição; antes, vai ao encontro do 
que se contém no seu artigo 157. 

Opinamos, destarte, pela aprovação 
do Projeto, cabendo o exame do mérito 
às Comissões de Trabalho, Legislação 
Social e Finanças. 

Sala "Ruy Barbosa", em 9 de julho 
de 1953, – Aloysio de Carvalho, 
Presidente em exercício. – Luiz Tinoco, 
Relator. – Camilo Mercio. – Joaquim 
Pires. – Anísio Jobim – Ferreira de Souza. 
– Waldemar Pedrosa. 

 
PARECER 

 
Nº 904, de 1953 

 
Da comissão de Legislação Social, 

sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 139, 
de 1953. 

 
Relator: Sr. Hamilton Nogueira: 
O Projeto número 139, de 1953, da 

Câmara dos Deputados, determina a 
reserva de 3% sôbre o valor das 
contribuições de previdência arrecadadas 
pelos Institutos e Caixas de 
Aposentadorias e Pensões, a partir do 
exercício de 1953, inclusive, para 
prestação de assistência alimentar aos 
seus associados. 

Verifica-se, assim, a transferência 
dos serviços de Alimentação dessas 
Instituições para o SAPS. 

O Projeto é oriundo de Mensagem 
do Executivo, com Exposição de Motivos 
do Senhor Ministro do Trabalho, Indústria 
e Comércio. 

Na Comissão de Constituição e 
Justiça desta Casa Legislativa foi 
aprovado, por unanimidade o parecer do 
nobre Senador Luiz Tinoco. 

Cabe a esta Comissão analisar-lhe o 
mérito, e a meu ver os seus membros 
reconhecerão o valor indiscutível do 
Projeto, quer do ponto de vista social e 
higienico, quer do ponto de vista 
econômico. 

Acompanhando desde o início a 
evolução.do SAPS, e tendo visitado as 
suas instalações modelares, 
compreendendo cursos de nutricionistas, 
Iaboratórios de pesquisas, restaurantes 
populares, sou de parecer que a 
Comissão de Legislação Social aprove o 
Projeto. 

Sala das Comissões, em 10 de 
agôsto de 1953 – Carlos Gomes de 
Oliveira, Presidente. – Hamilton Nogueira 
Relator. – Luiz Tinoco – Cícero de 
Vasconcelos. 
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PARECER 
 

Nº 905, de 1953 
 
Da Comissão de Finanças ao Projeto 

de Lei da Câmara número 139, de 1953, 
que determina a reserva de 3%. 

 
Relator: Sr. Alberto Pasqualini: 
1. O presente projeto, oriundo do Poder 

Executivo, determina que os Institutos e 
Caixas de Aposentadoria e Pensões 
reservarão 3% sôbre o valor das 
contribuições arrecadadas dos empregados 
e empregadores para prestação de 
assistência alimentar aos seus associados, 
que será executada por intermédio do SAPS. 
Os serviços de fornecimento de refeições 
atualmente mantidos pelos Institutos e 
Caixas passarão a ser executados por 
aquela autarquia. 

2. Como é sabido, o Serviço de 
Alimentação da Previdência Social, tem 
por finalidades e objetivos principais: 

a) Assegurar aos contribuintes dos 
Institutos e Caixas de Aposentadoria e 
Pensões condições favoráveis e 
higiênicas de alimentação; 

b) estabelecer regras de padronização 
qualitativa e quantitativa para a 
alimentação das classes trabalhadoras; 

c) formar na coletividade e, 
especialmente, nos meios trabalhistas, uma 
consciência familiarizada com os aspectos e 
problemas de alimentação. (Decreto-lei nº 
3.709, de 14 de outubro de 1941 e Decreto 
nº 8.067, de 16 de outubro de 1941, art. 2º). 

Foram atribuídos ao SAPS, para 
cumprimento dessas finalidades, encargos 
numerosos e dos quais prendem-se mais 
diretamente às finalidades específicas da 
autarquia, os seguintes: 

a) a instalação e manutenção de 
restaurantes para trabalhadores; 

b) a instalação e manutenção de 
postos de venda de gêneros de primeira 
necessidade; 

c) o desenvolvimento de ação 
educativa sistemática, por intermédio de 
seus órgãos técnicos, cursos, escolas e 
serviços de propaganda e divulgação. 

3. Atualmente, conforme dispõem os 
artigos 5º, 6º e 10 do Decreto-lei nº 3.709, de 
14 de outubro de 1941, artigo 17 do Decreto nº 
8.067, de 16 de outubro de 1941 e Decreto-lei 
número 7.719, de 9 de julho de 1945, conta o 
SAPS com os seguintes recursos: 

a) contribuição dos IAP e CAP 
correspondente a 2% sôbre o valor das 
contribuições de previdência de 
empregados e empregadores; 

b) produto das vendas de gêneros e 
refeições em seus postos e restaurantes 
e respectiva taxa de administração; 

c) rendas patrimoniais, eventuais e 
receitas diversas. 

A essas fontes de receita, 
corresponderam, no exercicio de 1952, os 
seguintes valores: 

 
a)................... Cr$ 116.464.037,40 
b)................... Cr$ 259.537.525,80 
c)................... Cr$ 7.057.799,80 
 Cr$ 383.059.362,80 

 
3. Essa receita foi aplicada da 

seguinte maneira, no mesmo exercício de 
1952, incluídas nêstes números as 
despesas de Administração Geral e 
Serviços de Subsistência e Alimentação: 

Pessoal – Cr$ 58.998.778,30 – 15% 
Material (inclusive gêneros) – Cr$ 

288.921.787,10 – 73% 
Serviços de Terceiros – Cr$ 

13.751.403,70 – 5% 
Encargos diversos – Cr$ 

26.661.620.90 – 7% 
Total – Cr$ ilegível.333.600,00 – 

100% 
Dêsses dados se conclui que as 

despesas de custeio dos serviços do 
SAPS são, atualmente, superiores à 
receita da Instituição, como se verifica de 
comparações dêsses dados: 

 
Receita ......... Cr$  383.059.362,80 
Despesa ....... Cr$  393.333.600,00 
Deficit ........... Cr$  10.274.237,20 

 

A êsse montante devem-se ainda 
acrescentar as importâncias despendidas 
com imobilizações necessárias ao regular 
funcionamento dos diversos serviços, que 
constituem bens patrimoniais e por esta 
razão não foram incluídas nas despesas 
acima mencionadas tais como: 
instalações, máquinas e aparelhos, 
móveis e utensílios, veículos, livros 
técnicos, etc., cujo investimento importou 
em: – Cr$ 18.728.482,60, verifica-se, 
assim, que há um descoberto de – Cr$ 
29.002.719,80. 

Cumpre ainda notar que, a receita 
registrada, relativa aos I.A.P, e C.A.P., 
não representa a receita realmente 
arrecadada, pois o débito dessas 
instituições para com o SAPS, acusara, 
em 31 de dezembro de 1952, a 
importância de Cr$ 30.934.118,50. 

Assim, poder-se-á concluir que a 
situação econômica e financeira do SAPS 
se apresenta tão embaraçosa que se não 
conseguir aquela Instituição receber os 
novos recursos previstos nêste projeto, é 
provável que não possa nem manter os 
serviços ora em funcionamento. 

4. Segundo se alega em abono do 
projeto, sua aprovação virá possibilitar, 
não apenas a normalização da situação 
financeira da entidade, mas também o 
cumprimento pelo SAPS da lei nº 1.765, 
de 18 de dezembro de 1952, isto é, o 
pagamento do abono de emergência ao 
seu pessoal, desde que parece ser êle o 
único órgão do govêrno que ainda não o 
fêz, e, principalmente, a execução de um 
plano de expansão, que consistirá, 
inicialmente, nos seguintes 
empreendimentos: construção e 
instalação de 15 restaurantes populares, 
com discotecas, bibliotecas, postos de 
abastecimento e serviço social, nos 
Estados onde ainda não mantém êsses 
serviços; construção e instalação de 100 
Postos de Abastecimento nos Estados de 
Amazonas, Pará, Maranhão, Piauí, 
Ceará, Paraíba, Pernambuco Alagoas, 
Sergipe, Bahia, Minas Gerais, Espírito 
Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, 
Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do 
Sul, Mato Grosso e Goiás, distribuídos de 
acôrdo com a população previdenciária 
de cada Estado; construção e instalação 
de um conjunto industrial destinado ao 
auto-abastecimento dos serviços da 
autarquia e de armazéns de estocagem. 

A medida na proposta dará ao SAPS 
recursos adicionais da ordem de Cr$ 
180.000.000,00, podendo aquela 
autarquia conseguir o equilíbrio 
econômico de que tanto necessita, 
conceder os benefícios do abono de 
emergência ao seu pessoal e realizar o 
seu plano de expansão tão necessário 
nas atuais circunstâncias. 

Por essa razão opinamos pela 
aprovação do projeto. 

Sala Joaquim Murtinho, 27 de agôsto 
de 1953. – Ivo d' Aquino, Presidente. – 
Alberto Pasqualini, Relator. – Durval Cruz. 
– Ismar de Gois. – Alvaro Adolfo. – Carlos 
Lindemberg, com restrições. – Walter 
Franco, com restrições. – Ferreira de 
Souza. 

 
PARECER Nº 906, DE 1953 

 
Da Comissão de Finanças, sôbre o 

Projeto de Lei da Câmara número 9-1953. 
 
Relator: Sr. Walter Franco. 
O presente projeto, submetido ao 

exame desta Comissão em janeiro último, 
autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo 
Ministério das Relações Exteriores, um 
crédito suplementar de Cr$ 1.300.000,00, 
ao Orçamento de 1952, em refôrço à 
Verba 3 – Serviços e Encargos, 
Consignação 3 – Subconsignação 44 – 
Representação, propaganda, comissões e 
despesas no exterior, 1) Representação 
do Brasil ilegível Congresso, 
Conferências e Reuniões. 

Tendo em vista tratar-se de crédito 
suplementar o Orçamento já encerrado, 
esta Comissão resolveu, preliminarmente, 
consultar aquêle Ministério 
 

sôbre o comportamento das despesas em 
questão no exercicio passado, a fim de 
julgar da conveniencia de ser 
transformado em especial o crédito 
suplementar solicitado pelo Executivo 
com base em simples previsão. 

Após diligências efetuadas junto ao 
Ministério da Fazenda e à Delegacia do 
Tesouro em Nova Iorque, informou o 
Ministério das Relações Exteriores não 
ser mais necessária a abertura do crédito, 
donde se conclui que das despesas em 
apreço se limitaram ao respectivo crédito 
orçamentário. 

À vista do exposto, opinamos pela 
rejeição do Projeto de Lei da Câmara, nº 
9, de 1953. 

Sala Joaquim Murtinho, em 27 de 
agôsto de 1953. – Ivo d' Aquino, 
Presidente. – Walter Franco, Relator – 
Ismar de Goes, – Alberto Pasqualini. – 
Ferreira de Souza. – Carlos Lindemberg. 
– Alvaro Adolpho. – Durval Cruz. 

 
PARECERES NS. 907 E 908,DE 1953 

 
Da Comissão de Constituição e 

Justiça, sôbre o Projeto de Lei da Câmara 
n. 85-52. 

 
Relator: Sr. Joaquim Pires. 
Por iniciativa, aliás louvável, do 

deputado Melo Braga, foi presente naquela 
Casa do Parlamento Nacional, projeto de 
Lei nº 355, de 1951 "que concede isenção 
de impostos e taxas às Sociedades 
Beneficente" Se assim fôra simplesmente 
não seria êle merecedor de aprovação, 
entretanto do que o mesmo cogita é de 
isentar impostos e taxas quando êstes 
incidem sôbre "a realização de festividades 
que tenham por fim angariar recursos 
financeiros com que possam atender a 
seus fins de beneficência". 

Nada mais justo nem humano. De 
resto tais impostos e taxas por exiguo e 
imprevistos não correspondem às 
despesas com sua arrecadação, sendo 
certo que se olharmos mais de perto para 
a razão veremos que são elas municipais 
e não federais (art. 29, item IV da 
Constituição Federal). 

Assim, somos pela 
constitucionalidade do projeto em apreço. 

Sala Ruy Barbosa, em 25 de abril de 
1952 – Dário Cardoso, Presidente. – 
Joaquim Pires, Relator. – João Villasboas 
– Anisio Jobim – Camilo Mercio – Carlos 
Gomes de Oliveira. 

 
PARECER 

 
Nº 938, DE 1953 

 
Da Comissão de Finanças, sôbre o 

Projeto de Lei da Câmara nº 85 de 1952. 
 
Relator: Sr. Ferreira de Souza. 
O projeto de lei nº 85, de 1952, 

vindo da Câmara dos Deputados 
concede isenção de impostos e taxas 
federais que recaiam sôbre festividades 
promovidas por sociedades beneficentes, 
com o fim de angariar fundos destinados 
ao custeio dos seus serviços, desde que 
tais associações sejam legalmente 
constituídas, com registro no Conselho 
Nacional de Serviço Social do Ministério 
da Educação e sejam instituidas com o 
objetivo de prestar assistência aos seus 
associados por desemprêgo doença ou 
falecimento. 

Preliminarmente, convém ressaltar 
não existir no esquema da receita da 
União qualquer tributo sôbre festividades, 
ou seja sôbre diversões. Tais atividades 
integram o campo de incidência tributária 
do Município, conforme estabelece o art. 
29 da Constituição Federal. 

Por outro lado o projeto não 
discrimina quais as taxas e impostos 
federais atingidos pelo favor da isenção 
desta, pode estar compreendido o 
impôsto de consumo. Mas, como tal favor 
apenas beneficia as sociedades de fim 
beneficentes ilegível, as demais, isso 
implica na quebra do principio 
constitucional de igualdade. 

Por todos êsses motivos, a 
Comissão de Finanças opina pela 
rejeição do projeto. 

Sala Joaquim Murtinho, em 27 de 
agôsto de 1953. – Ivo d' Aquino, 
Presidente. – Ferreira de Souza, Relator. 
– Walter Franco. – Carlos Lindemberg. – 
Alvaro Adolpho. – Ismar de Goes. – 
Durval Cruz. Alberto Pasqualini. 

 
PARECER N. 989, DE 1953 

 
Da comissão de Finanças sôbre o 

Projeto de Lei da Câmara número 200, de 
1953 

 
Relator: Sr. Alberto Pasqualini. 
O presente projeto, de iniciativa do 

Poder Executivo, autoriza a abertura de 
um crédito especial de Cr$ 3.730.000,00, 
ao Ministério do Trabalho, Indústria e 
Comércio, para atender a despesas com 
a manutenção da Hospedaria de Corinto, 
e dos Postos de pouso e recuperação em 
Pirapora e Monte Azul. 

Segundo informou o Ministério do 
Trabalho, na exposição de motivos anexa 
à mensagem presidencial a Comissão do 
Vale do São Francisco, atendendo a um 
plano de assistência aos nordestinos que 
se dirigem à zona meridional do país, 
construiu uma hospedaria, em Corinto, e 
postos de pouso e recuperação, em 
Pirapora e Monte Azul, Estado de Minas 
Gerais. 

Para o funcionamento dêsses 
serviços assistenciais, o Departamento 
Nacional de Imigração, com base em 
minucioso orçamento das despesas 
prováveis nêste exercício, julga 
necessária a importância de Cr$ 
3.750.000,00 sendo Cr$ 3.251.220,00, 
para a Hospedaria e Cr$ 498.780,00 para 
os postos de pouso e recuperação. 

Tratando-se de despesas 
perfeitamente justificadas, opinamos pela 
aprovação do projeto. 

Sala Joaquim Murtinho, 27 de agôsto 
de 1953. – Ivo d' Aquino, Presidente. – 
Alberto Pasqualini, Relator. – Alvaro 
Adolpho – Ferreira de Souza – Walter 
Franco. – Carlos Lindemberg. – Ismar de 
Goes, – Durval Cruz. 

 
PARECER Nº 910, DE 1953 

 
Comissão de Redação 

 
Redação final do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 2, de 1953. 
 
Relator: Sr. Costa Pereira. 
A Comissão apresenta a redação 

final do Projeto de Decreto Legislativo nº 
2, de 1953, de iniciativa da Câmara dos 
Deputados. 

Sala da Comissão de Redação, em 
23 de agôsto de 1953, – Joaquim Pires, 
Presidente em exercício. – Costa Pereira. 
Waldemar Pedrosa. – Aloysio de 
Carvalho. 

 
ANEXO AO PARECES N. 010, DE 1953 

 
Redação Final do Projeto de Decreto 

Legislativo da Câmara número 2, de 
1953. 

 
Faço saber que o Congresso 

Nacional decreta nos térmos do art. 77, § 
1º da Constituição, e eu promulgo o 
seguinte: 

 
DECRETO LEGISLATIVO 

 
Art. 1º São aprovados o ilegível de 1 

de maio de 1951 e o têrmo de 19 de 
novembro dêsse ano aquêle, ambos 
celebrados entre a Policia Militar do 
Distrito Federal e a Ordem Religiosa 
Filhas de Nossa Senhora da Misericórdia, 
para zelar esta pela economia, higiene, 
moralidade e disciplina do Hospital da 
Corporação. 

Art. 2º Êste decreto legislativo 
entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em 
contrário.  
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PARECER Nº 911, DE 1953 
 

Comissão de Redação 
 
Redação final do Projeto de Decreto 

Legislativo da Câmara número 122, de 1952. 
 
Relator: Sr. Aloysio de Carvalho. 
A Comissão apresenta a redação 

final (fls. anexa) do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 122, de 1952, de iniciativa 
da Câmara dos Deputados. 

Sala da Comissão de Redação, em 
28 de agôsto de 1953. – Joaquim Pires, 
Presidente em exercício. – Aloysio de 
Carvalho, Relator. – Costa Pereira. 

 
ANEXO AO PARECER Nº 91, DE 53 

 
Redação Final do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 122, de 1952. 
 
Faço saber que o Congresso Nacional 

decreta nos têrmos do art. 77, § 1º, da 
Constituição, e eu promulgo o seguinte: 

 
DECRETO LEGISLATIVO 

 
Art. 1º E' aprovada a renovação do 

contrato celebrado, em 22 de abril de 
1952, entre o Ministério da Agricultura e 
Mário Pereira Duarte, para exercer a 
função de Técnico em Fitopatologia, no 
Instituto Agronômico do Leste, do Serviço 
Nacional de Pesquisas Agronômicas. 

Art. 2º Êste decreto legislativo entrará 
em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrario. 

 
PARECER Nº 912, DE 1953 

 
Redação final do Projeto de Decreto 

Legislativo n. 28, de 1953. 
 
Relator: Sr. Costa Pereira. 
A Comissão apresentada a redação 

final (fl. anexa) do Projeto de Decreto 
Legislativo n. 28, de 1953, de iniciativa da 
Câmara dos Deputados. 

Sala da Comissão da Redação, em 
ilegível de agôsto de 1953. – Joaquim 
Pires, Presidente em exercício. – Costa 
Pereira, Relator. – Aloysio de Carvalho. 

 
ANEXO AO PARECER Nº 192, DE 1953 

 
Redação final do Projeto de Decreto 

Legislativo da Câmara n. 23, de 1953. 
 
Faço saber que o Congresso 

Nacional decreta nos têrmos do art. 77, § 
1º, da Constituição, e eu promulgo o 
seguinte: 

 
DECRETO LEGISLATIVO 

 
N. – 1953 

 
Art. 1º – E' aprovado o têrmo do 

contrato celebrado, em 23 de maio de 
1950, entre o Departamento Nacional de 
Obras Contra as Sêcas e a Companhia 
Brasileira de Material Eletrico, para 
fornecimento de um alternador elétrico e 
um transformador de força Hidro-Elétrica 
do Açude Curema, no Município se 
Plancó, no Estado da Paraíba. 

Art. 2º – Este decreto legislativo entrará 
em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

 
PARECER Nº 913, DE 1953 

 
Comissão de Redação 

 
Redação final da emenda do Senado 

ao Projeto de Lei n. 158, de 1952. 
 
Relator: Sr. Waldemar Pedrosa. 
A Comissão apresenta a redação 

final (fl. anexa) ilegível emenda do 
Senado ao Projeto de Lei n. 158, de 1952, 
de iniciativa da Câmara do Deputados. 

Sala da Comissão de Redação, em 
28 de agôsto de 1953. – Joaquim Pires, 
Presidente em exercício. Waldemar 
Pedrosa, Relator. – Costa Pereira, – 
Aloysio de Carvalho. 

ANEXO AO PARECER N. 913, DE 1953 
 
Redação final da emenda do Senado 

ao Projeto de Lei da Câmara n. 158, de 
1952. 

 
Ao art. 4º. 
 

EMENDA DE PLENÁRIO 
 
Suprima-se êste artigo. 
O SR. MOZART LAGO (pela 

ordem) (não foi revisto pelo 
orador): – Sr. Presidente, lidos, no 
expediente, os pareceres ns. 903, 
904 e 905 de 1953, sôbre o projeto 
de lei da Câmara que determina a 
reserva de três por cento sôbre o 
valor das contribuições de 
Previdência arrecadadas pelo IAPC 
e pela CAP, requeiro a V. Exa., 
consulte o plenário sôbre se concede 
dispensa de publicação e de 
interstício, para que a matéria figure 
na Ordem do Dia da sessão de 
amanha. Adianto que se trata de 
assunto já conhecido do Senado, até 
porque o parecer da Comissão de 
Constituição e Justiça foi aprovado 
na fase da discussão preliminar. 

O SR. PRESIDENTE: – Não 
havendo quorum regimental para a 
votação, a Mesa atenderá oportunamente 
ao pedido de V. Exa. 

Continua a hora do expediente. 
Tem a palavra o nobre Senador 

Mozart Lago, primeiro orador 
inscrito. 

O SR. MOZART LAGO (não foi 
revisto pelo orador): – Sr. 
Presidente, não era meu intuito 
abordar, desta tribuna, os 
sangrentos acontecimentos do 
Município de Caxias. Não 
representando o Estado do Rio, 
nesta Casa, e admirador, que sou, 
do ilustre Governador Amaral 
Peixoto, não desejava imiscuir-me 
nessas ocorrências, até porque não 
me sentia autorizado a fazê-lo como 
político ou como cidadão. 

Hoje pela manhã, no entanto, à 
porta de jornais desta Capital, além 
das fotografias do Sr. Oswaldo 
Aranha, Ministro da Fazenda e de 
outras altas personalidades da 
República que foram pessoalmente 
hipotecar solidariedade ao Deputado 
Tenório Cavalcanti, deparei com a 
notícia – para mim fantástica, 
incompreensível – de que a Justiça 
de Caxias expedira mandado de 
busca e apreensão, autorizando a 
Polícia daquele Município a invadir a 
residência do referido Deputado, à 
procura de armas, ao que consta, alí 
escondidas. 

Sr. Presidente, não pretendia como 
declarei de início, interferir no assunto; 
mas, já agora, parece-me que devo 
reclamar a atenção do Senado para 
êsse atentado às imunidades 
parlamentares. 

A atitude do Presidente da 
Câmara dos Deputados, Sr. Nerau 
Ramos, neste caso, é digna de todos 
os encômios; porém, certo é que nós 
parlamentares, que gozamos daquele 
privilégio, precisamos estar atentos às 
investidas contra a Constituição da 
República e as nossas próprias 
pessôas. 

Lembro-me de que, em passado 
estado de sítio, durante o govêrno 
do honrado Dr. Artur Bernardes, 
quando eu era secretário do Ministro 
da Justiça, Dr. Afonso Pena, as 
imunidades parlamentares eram 
respeitadas, a tal ponto que o 
Senador Moniz Sodré e o Deputado 
Adolfo Gergamini, saudosos 
ornamentos do Parlamento 
brasileiro, foram nomeados Diretor e 
Secretàrio do "Correio da Manhã", 
precisamente para garantirem a 
publicação, naquele jornal, dos 
debates travados no Senado Federal 
e na Câmara dos Deputados. 

Em outras épocas, sempre as 
autoridades policiais tomaram na mais 
alta conta as imunidades parlamentares. 
Não é justo, portanto, que, em regime 
livre, sem sequer sombra de estado de 
sítio, a Justiça fluminense perpetre essa 
inacreditável agressão à pessoa de um 
deputado que, segundo depreendo dos 
debates travados na outra Casa do 
Congresso, está sendo apoiado por todos 
os colegas. 

Era o que tinha a dizer, Sr. 
Presidente, para que o Senado também 
preste atenção àqueles acontecimentos. 
(Muito bem! Muito bem!) 

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

Tem a palavra o nobre Senados 
Alfredo Neves, por cessão do nobre 
Senador Gomes de Oliveira, segundo 
orador inscrito. 

O SR. ALFREDO NEVES: – Sr. 
Presidente, sinto certo constrangimento 
em tratar das última ocorrências no 
Município de Duque de Caxias, da tribuna 
do Senado; mas, desde que o nobre 
representante do Distrito Federal, meu 
ilustre e querido amigo Senador Mozart 
Lago, o traz até êste recinto, tenho o 
dever de esclarecer alguns fatos por S. 
Ex.ª comentados. 

No chamado "Caso de Caxias", de 
tamanha repercussão, principalmente 
nesta Capital, através da imprensa, posso 
assegurar que o Govêrno do Estado da 
Rio tem procurado agir com a maior 
isenção de ânimo, de modo que é injusto 
acoimá-lo de parcial. 

O SR. PLÍNIO POMPEU: – V. Ex.ª 
acha que traduzem imparcialidade e 
justiça as entrevistas dadas pelo 
Governador do Estado do Rio e pelo 
Chefe de Policia, classificando de bandido 
o Deputado Tenório Cavalcânti, sem se 
saber anda que tenha sido êle o 
mandante do crime ? 

O SR. ALFREDO NEVES: – Não li, 
em nenhuma das referências feitas ao 
caso pelo Governador Amaral Peixoto na 
imprensa desta Capital ou de Niteroi a 
palavra "bandido" aplicada ao Sr. 
Deputado Tenório Cavalcanti; nem 
mesmo o Coronel Agenor Barcelos Feio, 
um tanto contundente nas sues 
expressões em referência ao caso de 
Duque de Caxias, usou de tal 
qualificativo, ao menos que eu tivesse 
lido. E' certo que o Sr. Governador Amaral 
Peixoto declarou, em ligeira entrevista, 
que não recearia atribuir ao Sr. Tenório 
Cavalcanti participação nos 
acontecimentos de Caxias, dados os 
conhecidos e proclamados antecedentes, 
na vida pública daquele município, desse 
político fluminense. 

Com efeito, em seis ou sete 
atentados ocorridos em Caxias, fôra 
atribuida participação nos mesmos do 
Sr. Tenório Cavalcanti. No caso, 
portanto, nós, fluminenses, que 
vivemos a par da vida dos municípios, 
teriamos de pensar forçosamente, no 
nome daquele parlamentar como 
possivelmente também envolvido em 
tão lamentáveis acontecimentos, dos 
quais resultou a morte do Delegado 
Imparato, autoridade por todos os 
títulos respeitável, mórmente em 
virtude da noção que tinha do 
cumprimento do dever. 

O SR. WALTER FRANCO: – 
Permite V. Exa. um aparte? 

O SR. ALFREDO NEVES: – Pois 
não. 

O SR. WALTER FRANCO: – O 
Delegado Imparato fôra suspenso das 
funções no dia anterior ao de sua morte, 
devida a violências cometidas à porta da 
Associação Comercial de Caxias, após a 
realização de uma sessão solene. Não 
merecia, portanto, os elogios que V. Ex.ª 
acaba de fazer. 

SR. ALFREDO NEVES: – O 
Delegado Imparato – devo explicar – não 
fôra suspenso. O Secretário de 
Segurança do Estado do Rio, Coronel 
Agenor Barcellos Feio, ante ocorrências 
desagradável à porta da Asso- 
 

ciação Comercial de Duque de Caxias e por 
ter sido envolvido pelo noticiário dos jornais o 
nome do Delegado Imparato, houve por bem 
determinar, cumprindo, aliás, determinação 
expressa do Governador Amaral Peixoto, 
que se instaurasse inquérito rigoroso para 
esclarecer quais os responsáveis por aquele 
conflito e que o saudoso delegado passasse 
o exercício do cargo ao seu colega Wilcom 
Frederici, então servindo em Niterói. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 
Vossa Exa. dá licença para um aparte? 
(Assentimento do orador) – Há tempos, 
quando o Govêrno do Estado era 
exercido interinamente pelo substituto do 
governador, não fôra o Delegado 
Imparato transferido de Caxias para outro 
município? 

O SR. ALFREDO NEVES: – Sim; 
para Barra Mansa. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 
E por que Sr. voltou a Caxias? 

O SR. ALFREDO NEVES: – Para 
que o Sr. Amaral Peixoto, logo que 
reassumiu o govêrno, recebeu um abaixo-
assinado, firmado por centenas de 
comerciantes e outros pessoas 
conceituadas do Município, solicitando-lhe 
que o Sr. Imparato voltasse a atuar em 
Caxias, visto que representava ali, fator 
de tranqüilidade pública. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 
Essas assinaturas falharam na sua 
previsão. 

O SR. PLINIO POMPEU: – E o 
Delegado voltou, acompanhado do 
indivíduo Bereco, acusado de uma 
infinidade de mortes. 

O SR. ALFREDO NEVES: – O 
indivíduo Bereco, a que V. Exa. se refere, 
não era funcionário da polícia do Estado 
do Rio. 

O SR. WALTER FRANCO: – Os 
jornais afirmam que era investigador. 

O SR. ALFREDO NEVES: – Posso 
assegurar a V. Exa. que êsse cidadão 
não era funcionário da Secretaria de 
Segurança do Estado do Rio. Nem 
mesmo possuia a carteira de investigador 
voluntário, geralmente distribuída por 
pessoas conceituadas e de boa vontade, 
que colaboram com a polícia nos 
Municípios. 

O SR. PLÍNIO POMPEU: – Então 
era guarda-costas do Sr. Imparato. 

O SR. ALFREDO NEVES: – Sôbre a 
sua situação pessoal junto ao delegado 
Imparato não estou informado. Ele estava 
em Caxias e parecia ser amigo do 
delegado Imparato. 

O SR. PLINIO POMPEU: – Mas era 
um assassino. 

O SR. WALTER FRANCO: – O 
nobre orador há de admitir que os jornais 
declararam tratar-se de indivíduo de maus 
precedentes. 

O SR. PLINIO POMPEU: – Um 
criminoso. 

O SR. ALFREDO NEVES: – Então, 
só porque o indivíduo tem maus 
precedentes, não pode residir em Niterói, 
em Caxias ou no Distrito Federal? Desde 
que não haja contra alguem mandado de 
prisão, parece-me que pode morar onde 
melhor lhe convenha. 

O SR. PLINIO POMPEU: – Mas um 
facínora nunca deverá acompanhar um 
delegado. 

O SR. ALFREDO NEVES: – Há no 
Distrito Federal e em tôda parte, uma 
série de indivíduos fichados pela Polícia, 
os quais, entretanto, andam por ai 
tranquilamente. 

O SR. PLINIO POMPEU: – Mas não 
em companhia das autoridades. 

O SR. ALFREDO NEVES: – E' sabido 
que as autoridades, não raro, usam 
contraventores na elucidação de certos 
crimes. Ademais, em Caxias se encontram 
muitas indivíduos, que podem ser chamados 
desclassificados e que atravessam as 
fronteiras do Município para escapar à ação 
da polícia do Distrito Federal. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – 
Temos provas disso. Os 
 acontecimentos que se vêm 
desenrolando nas circunvizinhanças  
da Capital são lamentáveis 
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e verdadeiramente dolorosos vara os 
fóros da nossa cultura. 

O SR. ALFREDO NEVES: – O fato é 
que entre os autores do fuzilamento de 
tocaia do delegado Imparato, não se 
encontra, positivamente, o indivíduo de 
nome Bereco; pelo contrário, foram 
ambos assassinados covardemente. 
Assim, tôdas as suas más qualidades, 
seus maus precedentes... 

O SR. MOZART LAGO: – Inclusive 
mais de oito mortes. 

O SR. ALFREDO NEVES: – ...no 
caso não podem ser invocados. Repito: 
êle foi vítima, a ninguém atacou. Era 
amigo do Delegado e, provàvelmente, 
com êle colaborava graciosamente. 

O SR. PLINIO POMPEU: – Meu 
nobre colega: é de lastimar-se que êsse 
Delegado escolhesse para amigo um 
indivíduo notoriamente criminoso, 
implicado, segundo os jornais, em mais de 
oito mortes. Não acha Vossa Exa. que o 
Delegado devia afastar-se dêsse sujeito e 
procurar a companhia de pessoas de bem? 

O SR. ALFREDO NEVES: – Não me 
acho em condições de prestar qualquer 
depoimento e muito menos desejo 
defender o Sr. Bereco, de cuja existência 
não sabia e de quem sòmente agora 
tenho conhecimento, porque envolvido 
nestes acontecimentos. 

Venho à tribuna, apenas, porque o 
nobre Senador pelo Distrito Federal 
trouxe o fato a êste plenário. E’ de 
extranhar houvesse tal mandado de 
busca e apreensão, concedido pelo Juiz 
de Duque de Caxias, um dos mais dignos 
e de mais cultura do Estado, em virtude 
de processo em que o delegado Wilson 
Frederici lhe solicitara a providência 
judicial. 

O SR. MOZART LAGO: – 
Exatamente. Parece-me inconcebível 
mandado de busca e apreensão nesse 
caso. Não conheço, até hoje, outro 
exemplo. 

O SR. ALFREDO NEVES: – Vou ler 
para o Senado – pois obtive de manhã 
uma cópia – os têrmos do mandado que 
deu ensejo ao refôrço com que a polícia 
redobrou sua vigilância para evitar que se 
evadissem alguns capangas do Deputado 
Tenório Cavalcanti... 

O SR. PLÍNIO POMPEU: – A ponto 
de não deixar lá entrar uma comissão de 
Deputados. 

O SR. ALFREDO NEVES: – 
escondidos no seu próprio domicílio – 
nada menos de quatro indivíduos 
provàvelmente do mesmo estôfo do 
Senhor Bereco. 

O SR. WALTER FRANCO: – 
Permite V. Ex.ª um aparte? (Assentimento 
do orador). Se porventura – o que espero 
que não aconteça – a casa do ilustre 
colega ou de qualquer outro fôr cercada 
pela polícia ou pelo Exército, pode V. Ex.ª 
estar certo de que lá estarei, num gesto 
de solidariedade, para fazer respeitar as 
imunidades parlamentares que a 
Constituição nos assegura. 

O SR. ALFREDO NEVES: – Eu 
jamais acoitaria – Deus me livre disso – 
indivíduos desclassificados moralmente 
em minha casa. Faço questão de 
acentuá-lo. Nem sou homem que precise 
de guarda-costas. 

Senhor Presidente, os têrmos do 
mandado de busca e apreensão são os 
seguintes: 

“O Doutor Delegado de Polícia dêste 
Município ilegível a êste Juízo o Ofício de 
fôlhas 2, datado de hoje, no qual pede 
permissão para proceder a uma busca 
domiciliar na residência do Sr. Deputado 
Tenório Cavalcanti, sob o fundamento de 
que, pelos elementos colhidos no 
inquérito, há indicios de que estejam 
homísiados ali alguns ou todos os 
indivíduos que tomaram parte no 
assassinato do Dr. Albino Imparato, fato 
ocorrido na noite de 27 para 28 de 
agôsto, próximo findo. 

Informam as testemunhas cujos 
depoimentos acompanham a 
representação que há um elevado 
número de homens armados e 
municiados na residência do aludido 
Deputado. 

Diz o Código de Processo Penal no 
art. 240: 

“A busca será domiciliar ou pessoal. 
E, nos §§ 1º e 2º, bem como nas 
respectivas alíneas os casos em que se 
deve proceder à busca”. E, assim, 
vemos que ela se dará para prender 
criminosos, apreender armas e 
munições, instrumentos utilizados na 
prática do crime ou destinados a fim 
delituosos, bem como ilegível objetos 
necessários à prova da infração ou á 
defesa do réu, além de colhêr ilegível 
de convicção”. Ante a prova remetida 
com o ofício do Dr. Delegado, se 
evidencia que há necessidade de 
proceder-se à busca a fim de ser 
esclarecida a situação. 

Há, porém, uma situação a ser 
examinada: Trata-se da residência de um 
parlamentar no gôzo de imunidade 
assegurada pelo artigo 45 da 
Constituição Federal Neste caso a busca 
e apreensão pode ser ilegivel ou a Carta 
Magna veda tal medida? 

E’ o emérito constitucionalista Carlos 
Maximiliano quem nos diz, ao comentar o 
já citado artigo que: 

“A imunidade é pessoal: não se 
estende, como na Inglaterra outrora, aos 
criados e à propriedade do Parlamentar, 
nem impede que se condenem os co-réus 
e os cúmplices, quando negada a 
autorização para agir contra o Deputado 
responsável por um delito” (Constituição 
Brasileira – Comentários, vol. I, pág. 54-
55). 

Em face da lição clara do emérito 
constitucionalista, diz o Sr. José Navega 
Critton, digníssimo juiz no município de 
Duque de Caxias: 

“...não tenho dúvida em deferir o 
pedido da autoridade policial para mandar 
que se ilegível o mandado de busca e 
apreensão domiciliar. 

Duque de Caxias, 2 de setembro de 
1953”. 

Sr. Presidente, munida deste 
mandado judicial a autoridade, de 
Duque de Caxias mandou aumentar o 
cerco à casa do Deputado Tenório 
Cavalcanti. 

Depois disso, a autoridade, num ato 
de bravura pessoal e de nítida e 
exemplar compreensão dos seus 
deveres, solicitou ao Deputado Tenório 
Cavalcanti por intermédio de certa 
pessoa, que o recebesse, a fim de 
parlamentarem. 

Entenderam-se, então o delegado e 
o deputado Tenório Cavalcanti. 

Não tenho pormenores desse 
encontro. Sei que o deputado Tenório 
Cavalcanti não mais permitiu que o 
delegado se retirasse de sua 
residência. Ali o conservou, portanto, 
como refém 

Nesse interim, procuraram o 
governador Amaral Peixoto os nobres 
parlamentares Sr. Nereu Ramos, 
Presidente da Câmara dos Deputados. 
Sr José Augusto Afonso Arinos Arthur 
Santos, Edílberto Ribeiro de Castro e 
outros deputados, a fim de se 
entenderem com S. Ex.ª sôbre aqueles 
acontecimentos. 

O Comandante Amaral Peixoto  
fez ver a êsses nobres e ilustres  
colegas que seu govêrno não tinha 
nenhum interesse na eliminação da 
pessoa do Sr. Tenório Cavalcanti; ao 
contrário recomendara insistentemente 
que lhe dessem tôdas as garantias, o que 
estava sendo rigorosamente feito O 
govêrno estadual, entretanto, tinha o 
dever precípuo de manter a ordem 
naquele município de restituir a calma a 
seus habitantes; e era o que es- 
 

tava fazendo com o aparato que tanto 
alarmara os nobres deputados. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – V. 
Ex.ª dá licença para um aparte? 

O SR. ALFREDO NEVES: – Pois 
não. 

O SR HAMILTON NOGUEIRA: – 
De alguns anos para cá, o governo do 
Estado do Rio, devido a violências 
das autoridades policiais, é o 
responsável por tudo quanto se vem 
passando não sòmente em Caxias 
como em São João de Meriti, onde o 
Prefeito foi violentamente expulso da 
Câmara de Vereadores. Não há, 
absolutamente, segurança no Estado 
do Rio. E se isso se verifica próximo 
da Capital, imagine o Senado a 
repercussão que haverá no interior do 
país! É preciso compreenda o 
governador do Estado do Rio que não 
estamos num regime de ditadura, de 
violência, de arbitrariedades. Cabe á 
polícia manter a ordem; não promover 
atentados e assassinatos. 

O SR. ALFREDO NEVES: – 
Lamento ouvir essas expressões do meu 
nobre colega e querido amigo Senador 
Hamilton Nogueira, fluminense como eu. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – 
Por ser fluminense é que lamento Nunca 
se verificou, na nossa terra e que está 
ocorrendo agora no govêrno do Sr. 
Amaral Peixoto. 

O SR. ALFREDO NEVES: – É 
injustiça que V. Ex.ª pratica em relação ao 
govêrno do Sr. Amaral Peixoto. 

O SR HAMILTON NOGUEIRA: – Os 
fatos ai estão. Ainda há pouco tempo, o 
Senador Domingos Velasco denunciou da 
tribuna a violência praticada contra um 
vereador do Partido Socialista Brasileiro, 
pelo Coronel Argenor Barcelos Feio, 
Secretário de Segurança do Estado. 

O SR. PLÍNIO POMPEU: – O 
causador de tudo o que vem acontecendo 
é Coronel Barcelos Feio. 

O SR. ALFREDO NEVES: – V. Ex.ª 
deve lembrar-se de que eu, naquela 
ocasião trouxe à tribuna desta Casa o 
noticiário da Imprensa em que se dizia 
que o aludido vereador da Câmara 
Municipal de Niterói, era um agitador, 
recentemente chegado da Rússia, e que 
se envolvera nos acontecimentos de rua 
durante a greve dos motoristas daquela 
capital. Estava instigando ainda aqueles 
que não haviam aderido à greve para que 
dela participassem. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – V. 
EX.ª há de convir em que, mesmo que 
fosse agitador e houvesse estado na 
Rússia, era um vereador no gozo das 
imunidades parlamentares, devendo 
portanto, ser respeitado durante e 
exercício do seu mandato. Só poderia ser 
preso em flagrante, ou, então com licença 
da Câmara a que pertence. 

O SR. ALFREDO NEVES: – Vossa 
Excelência não é advogado, como não 
sou... 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – 
Mas sou representante do povo e tenho a 
obrigação de conhecer as leis do país 

O SR. ALFREDO NEVES: – ...e não 
podemos discutir a questão das 
imunidades dos representantes 
legislativos municipais. Há ilegível do 
Supremo Tribunal negando-lhes direito a 
imunidades 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – É 
caso de interpretação Devemos acatar as 
leis que nós mesmos votamos. 

O SR. ALFREDO NEVES: – 
Desconheço qualquer lei que dê 
imunidades a vereadores municipais Se V 
Ex.ª consultar a Constituição verificará 
que os Vereadores ilegivel são 
encontram base para pleitear imunidades. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA:– O 
Governador do Estado do Rio julga que 
ainda vivemos sob a Ditadura. 

O SR. ALFREDO NEVES: – Sr. 
Presidente, não desejo desviar-me do 
 

assunto que me trouxe à tribuna. Já estou 
abusando do favor do ilustre Senador 
Gomes de Oliveira que me permitiu falar 
por alguns minutos. 

O SR. DOMINGOS VELASCO: – 
Permite V. Ex.ª um aparte? (Assentimento 
do orador) – Sôbre o caso do vereador 
Afonso Celso, lembro a V. Ex.ª que, ao 
protestar naquela ocasião contra a sua 
prisão e os espancamentos que sofrera, 
da polícia, declarei que, realmente, êle 
tinha ido a Moscou; mas, naquele tempo 
pertencia ao Partido Social Democrático e 
não ao Partido Socialista Brasileiro. 

O SR. ALFREDO NEVES: – 
Efetivamente, foi até o Partido Social 
Democrático que o elegeu. 

O SR. DOMINGOS NEVES: – Era 
correligionário de V. Ex.ª tanto não tinha 
razão o Secretário de Segurança do 
Estado, Sr. Barcelos Feio, em prendê-lo 
como agitador, que a Justiça fluminense 
desqualificou o crime que lhe fôra 
imputado e o pôs em liberdade. 

O SR. ALFREDO NEVES: – A 
polícia prendeu o Sr. Vereador Afonso 
Celso em flagrante. Depois da 
interferência da Justiça no caso, a 
Secretaria de Segurança cumpriu, como 
era de seu dever, o habeas-corpus que 
lhe fôra concedido. Mas nem por isso 
deixa de ser acoimado geralmente de 
comunista e ilegível agitador, em Niterói, 
das chamadas massas operárias. 

O SR. DOMINGOS VELASCO: – Que 
seja comunista, contesto. Ele hoje pertence 
ao partido Socialista Brasileiro. Nós, os 
socialistas, somos realmente a vanguarda no 
combate aos comunistas; e essa vanguarda 
não admite, no seu seio, inimigos. 
Certamente, dentro do Partido Social 
Democrático há muito mais comunistas do 
que no Partido Socialista Brasileiro. 

O SR ALFREDO NEVES: – Talvez. 
O fato, porém, de pertencer ao Partido 
social Democrático não significa que o 
cidadão tenha deixado de ser comunista 
ou renegado idéias maristas; como, 
igualmente, o fato de militar nas fileiras do 
Partido Socialista Brasileiro não quer 
dizer que tenha ficado imune a 
convicções comunistas. 

O SR. DOMINGOS VELASCO: – No 
meu Partido, eles são sujeitos a disciplina 
e fiscalização, o que não acontece na 
agremiação de V. Ex.ª. 

O SR ALFREDO NEVES: – Sr. 
Presidente, não me quero desviar do 
objetivo que me trouxe à tribuna. Lamento 
que o nobre representante do Distrito 
Federal, Senador Hamilton Nogueira, filho 
do Estado do Rio da grande cidade de 
Campos, coração e cerebro pensante da 
nossa terra, atribua ao governador Amaral 
Peixoto a prática de violência do Estado do 
Rio. É uma injustiça; é não acompanhar a 
evolução da vida fluminense nestes últimos 
anos. Só em Caxias verificam-se, 
constantemente, alterações de natureza 
policial. E, na maioria das vezes, aparece, 
lamentàvelmente, a figura do Deputado 
Tenório Cavalcanti envolvido em tais 
acontecimentos. A verdade verdadeira é 
que os demais municípios levam vida 
tranquila e prosperam economicamente. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Mas o 
Deputado Tenório Cavalcanti aparece, quase 
sempre, como vítima. No caso presente, 
entretanto, tal situação não está apurada. O 
Deputado Tenório Cavalcanti é homem 
inteligente. Não compreendo, portanto, que, 
depois de ter sido agredido e de sofrer 
atentado contra sua vida, fosse mandar matar 
a autoridade policial. Semelhante atitude não 
constituiria ato de inteligência. Dai a 
necessidade de se apurarem os 
acontecimentos. Se ficar provado que S. Ex.ª é 
culpado, minha repulsa será a mesma. 

O SR. ALFREDO NEVES: – O nobre 
senador labora em equívoco. O atentado 
não foi contra o Deputado Tenório 
Cavalcanti como não foram contra o 
deputado Tenório Cavalcanti as 
ocorrências à porta da Associação 
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Comercial de Duque de Caxias. A 
Agitação que se fez à saida da 
Associação Comercial de Caxias visava 
exclusivamente à pessoa do Prefeito. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – 
Bela manifestação da autoridade policial. 

O SR. ALFREDO NEVES: – Sr. 
Presidente, desejava apenas, 
respondendo ao nobre amigo, Senador 
pelo Distrito Federal, declarar que a 
polícia, como o Govêrno do Estado do 
Rio, têm agido, no caso em debate, com a 
ilegível prudência e cautela. Disso 
tiveram conhecimento os ilustres 
parlamentares que, ontem à noite, 
procuraram, em Niterói, o Governador 
Amaral Peixoto. S. Ex.ª lhes demonstrou 
que haviam sido tomadas tôdas as 
providências cabíveis e que expedira 
rigorosa recomendação no sentido de que 
a polícia se limitasse a manter a ordem 
pública em Duque de Caxias 
assegurando clima de tranquilidade e 
confiança à população. Esse, aliás, o 
dever do Govêrno. 

Quanto ao mandado de busca e 
apreensão, o assunto foge à alçada do 
governador, que nele não teve qualquer 
interferência. É pertinente à Justiça. 

Quando a polícia cercou a casa do 
Deputado Tenório Cavalcanti porque 
sabia que ali se homiziavam vários 
desclassificados – o Delegado Wilson 
Frederici, naquela difícil emergência, não 
quis tomar atitude, embora munido de 
mandado judicial; antes procurou 
entender-se pessoalmente com o 
Deputado Tenório Cavalcanti, com o que 
arriscada a própria vida. 

O SR. PLINIO POMPEU: – Ninguem 
ilegível busca judicial à meia noite. A 
medida só pode ser levada a efeito 
durante o dia, ainda que na residência de 
qualquer cidadão sem imunidades 
parlamenetares. 

O SR. ALFREDO NEVES: – No 
interim, chegou a Duque de Caxias uma 
comissão de parlamentares, composta 
dos Deputados Flores da Cunha, Galeno 
aranhos e Danton Coelho, com o objetivo 
de convencer o representante fluminense 
a, com garantias absolutas do Govêrno, 
transferir-se, com sua digna família, para 
esta Capital. 

A interferência dos aludidos 
parlamentares, secundada pela do ilustre 
Deputado Nereu Ramos e do eminente 
Ministro da fazenda, Sr. Oswaldo Aranha, 
conseguiu demover o Deputado Tenório 
Cavalcanti, que, afinal, retirou-se de Duque 
de Caxias e permitiu que, às sete ou oito 
horas da manhã, a autoridade policial desse 
busca e apreensão em sua casa, levando 
presas as quatro pessoas que nela se 
homiziavam desde a data do lamentável 
assassinato do Delegado ilegível, além de 
arrecadar armas e munições. 

Não tenho maiores informações sôbre as 
quatro pessoas detidas nem mesmo sôbre a 
quantidade e a qualidade das armas 
apreendias; mas desejo assegurar ao Senado 
que, se essas autoridades cercaram a casa do 
parlamentar, aguardando que amanhecesse 
para poderem cumprir a ordem judiciária, 
antes de o fazerem procuraram 
pessoalmente entender-se com o Sr. Tenório 
Cavalcanti. Mais tarde, graças à intervenção 
benéfica de ilustres parlamentares, tubo 
acabou da melhor maneira. 

A Polícia fluminense poderá manter 
a ordem em Duque de Caxias e o 
processo, instaurado na delegacia para 
apurar a responsabilidade dos matadores 
do Delegado Imparato, seguira rumo 
normal, ouvidas, também, as quatro 
pessoas que, segundo depoimentos 
prestados na polícia, se encontram 
comprometidas naquele verdadeiro 
massacre a um homem ilegível. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – A 
Polícia fluminense não tem autoridade 
para fazer êsse inquérito. 

O SR. ALFREDO NEVES: – 
Agradeço ao nobre Senador Gomes de 
Oliveira, a fineza de me ter permitido dar 
estas explicações ao nobre Senador pelo 
Distrito Federal. (Muito bem; Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a 
palavra o nobre Senador Pereira Pinto, 
terceiro orador inscrito. 

O SR. PEREIRA PINTO (lê o 
seguinte discurso): – Senhor 
Presidente, em um dos apartes com que 
tive a honra de intervir no decisivo 
discurso proferido, na sessão de 31 de 
agôsto último, pelo preclaro representante 
do Espírito Santo, Senador Attítlio 
Vivacqua, a propósito da eleição dos 
membros da Junta Administrativa do 
Instituto Brasileiro do Café, prometi 
ocupar a atenço ãdo Senado, trazendo 
ao seu conhecimento o que ocorreu a 
êsse respeito no Estado do Rio. E venho 
hoje desempenhar-me dêsse 
compromisso com o único intuito de 
colaborar no apêlo dirigido pelo eminente 
Senador Espíritosantense aos Srs. 
Ministro da Fazenda e Presidente do 
Instituto Brasileiro do Café, para que se 
dignem de providenciar, enquanto é 
tempo, no sentido de evitar que os 
cafeicultores deixem de se fazer 
representar devidamente na entidade 
suprema da direção do organismo criado 
para a defesa dos seus interêsses. 

Com relação ao Estado do Rio, não 
será por isso possível, se prevalecer a 
forma com que se procedeu à 
qualificação dos cafeicultores 
fluminenses. Basta dizer que o número de 
qualificados não passou de 279, quando o 
total de seus produtores de café 
proprietários de fazendas, sítios, etc., se 
eleva a 9.111, conforme os dados 
preliminares do Curso Agrícola do mesmo 
Estado, realizado com o Recenseamento 
Geral do Brasil, em 1950. 

Segundo ainda êsses dados, só no 
município de Campos, que é hoje o maior 
produtor de café, como já o era de açúcar 
e alcool, há nada menos de 1.325 
cafeicultores, sem que, segundo estou 
informado um único fôsse procurado para 
alistar-se como eleitor da Junta 
Administrativa do I.B.C. E o mesmo teria 
talvez sucedido aos 711 de Bom Jesus, 
os 655 de Cambucy, os 266 de Macaé, 
para citar apenas outros municípios 
cafeeiros do Estado. 

Quer isso dizer que a grande maioria 
dos cafeicultores fluminenses deixou de 
concorrer involuntariamente ao 
alistamento eleitoral para composição da 
referida Junta Administrativa. O número 
de qualificados corresponde à maioria 
íntima de 3% da totalidade recenseada. E 
é êsse pequeno contingente que vai servir 
para o registro, na Federação das 
Associações Rurais do Estado do Rio, 
como única entidade de âmbito estadual, 
dos candidatos á representação da 
lavoura cafeeira da velha Província, que 
foi o berço da cafeicultura no Brasil. 

A anomalia decorre de circunstâncias 
alheias à vontade dos lavradores de café, 
pois nenhum dêles deixou de se alistar por 
negligência ou desapreço ao seu dever. A 
longa interrupção entre a extinção do 
Departamento Nacional do Café e a 
criação do Instituto Brasileiro do Café 
desabituou-os do contacto com 
organizações dessa natureza. Era preciso, 
portanto que precedesse à qualificação um 
trabalho de propaganda pela Imprensa, o 
rádio e outros veículos de publicidade. 

Entretanto, ainda é tempo de se 
reparar êsse inconveniente. Estou 
informado de que o Instituto Brasileiro do 
Café, dispõe de pessoal bastante e 
competente, para fazer a qualificação dos 
cafeicultores em poucos dias, entregando-
lhes em mãos os títulos de eleitores. Seria 
essa uma ótima medida para evitar o 
deslocamento dos lavradores para as 
sedes dos municípios, com prejuízos 
manifesto de suas atividades. 

Mas semelhante medida só será  
viável se fôr adiada a data da eleição e 
aberto novo período de alistamento. E isso é 
tanto mais necessário quando o Decreto nº 
33.231, de 2 de julho de 1953, que prorrogou 
o prazo do alistamento até 11 de agôsto 
dêste ano, não transferiu igualmente o da 
eleição, que deve realizar-se 60 dias 
 

depois, ou a 10 de outubro próximo, de 
acordo com o Decreto nº 32.629, de 27 
de abril de 1953 que aprovou o 
Regulamento da mesma eleição. 

Ora, é evidente que a 
transferência de um prazo devia 
acarretar logicamente a do outro, sob 
pena de produzir o mau efeito que 
produziu, isto é, uma qualificação 
apressada, deficiente e imperfeita, sem 
a indispensável e antecipada 
publicidade nas zonas produtoras, 
dando êsse resultado a exclusão de 
milhares de cafeicultores. Impõe-se, 
portanto, a correção imediata da falha 
assinalada, adiando-se também a data 
do pleito e abrindo-se nova fase de 
alistamento, para que todos os 
interessados possam participar do ato 
destinado a integrar o Instituto 
Brasileiro de Café, nas suas 
finalidades. 

E’ nesse sentido que apelo desta 
tribuna para as altas autoridades do 
país, capazes de resolver a situação 
exposta, ou de influir na sua melhor 
solução. Refiro-me ao Sr. Presidente 
da República, Ministro da Fazenda, 
Governador do Estado do Rio e 
Presidente do Instituto Brasileiro do 
Café todos dotados de espírito público, 
do desejo de servir e do empenho em 
acertar que seria ocioso enaltecer. 
Pretendo mesmo ir à presença do 
Ministro da Osvaldo Aranha, com 
outros colegas, representantes de 
Estados cafeeiros, por serem 
especialmente de sua alçada as 
providência pleiteadas, e cuja larga 
visão de estadista e fervoroso 
devotamento de patriota se 
reafirmaram, há poucos dias, perante o 
Senado, através do seu memorável 
discurso sôbre a conjuntura econômica 
financeira. 

O SR. PRESIDENTE (fazendo 
soar os timpanos): – Pondero ao 
nobre Orador que só dispõe de três 
minutos para concluir suas 
considerações. 

O SR. WALTER FRANCO (pela 
ordem): – Sr. Presidente, peço a V. 
Ex.ª consulte o Senado sôbre se 
consente na prorrogação da hora do 
expediente, para que o nobre Senador 
Pereira Pinto possa concluir suas 
considerações. 

O SR. PRESIDENTE: – O Senado 
acaba de ouvir o requerimento do nobre 
Senador Walter Franco. 

Os Senhores que o aprovam, 
queiram conservar-se sentados. (Pausa) 

Está aprovado. 
Continua com a palavra o nobre 

Senador Pereira Pinto. 
O SR. PEREIRA PINTO: – Agradeço 

ao nobre colega, Senador Walter Franco, 
e ao Senado a gentileza com que acabam 
de me distinguir. 

Quero crer no êxito dessa 
interferência junto aos mais elevados 
responsáveis pela direção dos 
negócios públicos. A posição do café 
nos quadros da economia nacional, 
como artigo básico de exportação 
brasileira e a maior fonte de divisas 
no exterior, justifica um tratamento 
condigno dos seus produtores, 
inclusive a distribuição equitativa em 
serviço a seu favor dos saldos 
resultantes da liquidação dos 
estoques do Departamento Nacional 
de Café. É preciso que os 
cafeicultores se sintam bem 
identificados com a direção do 
Instituto Brasileiro do Café, pela livre, 
espontânea e consciente escolha de 
seus representantes na Junta 
Administrativa, para que possam 
confiar plenamente na sua ação e 
esperar seguramente os seus 
benefícios. (Muito bem! Muito bem!. 
O orador é cumprimentado.) 

Durante o discurso do Sr. Pereira 
Pinto, o Sr. Café Filho deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. 
Alfredo Neves. 

Comparecem mais os Srs. 
Senadores: 

Alvaro Adolpho 
 

Antonio Bayma 
 

Victorino Freire 
 

Kerginaldo Cavalcanti 
 

Georgino Avelino 
 

Ferreira de Souza 
 

Velloso Borges 
 

Novaes Filho 
 

Durval Cruz 
 

Pinto Aleixo 
 

Carlos Lindemberg 
 

Pereira Pinto 
 

Hamilton Nogueira 
 

Cesar Vergueiro 
 

Othon Mäder 
 

Alberto Pasqualini – (16). 
Deixam de comparecer os Srs. 

Senadores: 
Magalhães Barata 
 

Carlos Saboya 
 

Ruy Carneiro 
 

Apolonio Sales 
 

Ismar de Góes 
 

Julio Leite 
 

Landulpho Alves 
 

Luiz Tinoco 
 

Attilio Vivacqua 
 

Bernardes Filho. 
 

Mello Vianna 
 

Marcondes Filho 
 

Dario Cardoso 
 

Mario Motta 
 

João Villasbôas 
 

Flávio Guimarães 
 

Francisco Gallotti 
O SR. PRESIDENTE: – Passa-se à 

Ordem do Dia 
O SR. EUCLYDES VIEIRA (pela 

ordem): – Sr. Presidente, já tendo 
recebido parecer da Comissão de 
Finanças o Projeto n. 214, de 1953, que 
autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo 
Ministério da Agricultura, o crédito 
especial de Cr$ 500.000,00, como auxílio 
à realização do Congresso Nacional do 
Algodão, requeiro dispensa de interstício 
e publicação a fim de que a proposição 
seja incluída na Ordem do Dia da sessão 
de amanhã. 

O SR. PRESIDENTE: – A Mesa 
examinará a situação de Projeto, para poder 
considerar o requerimento de S. Ex.ª. 

O Sr. Mozart Lago requereu 
dispensa de interstício para que o Projeto 
de Lei da Câmara n. 139, de 1953, cujos 
pareceres foram lidos hoje, possa entrar 
na Ordem do Dia da próxima sessão. 

Os Srs. que aprovam o requerimento 
de S. Ex.ª, queiram permanecer sentados 
(Pausa). 

Foi aprovado. 
O SR. PRESIDENTE: – O projeto 

entrará na Ordem do Dia da sessão de 
terça-feira, porque a de amanhã, nos 
têrmos do Regimento, se destina a 
Trabalho das Comissões. 

Informo ao nobre Senador Euclydes 
Vieira que o projeto a que se referiu ainda se 
encontra na Comissão de Finanças. Fica, 
portanto, prejudicado o seu requerimento. 

Primeira discussão do Projeto de 
Reforma Constitucional n. 1, de 1953. 

E’ lido e aprovado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO Nº 293, DE 1953 
 

Nos têrmos do art. 125, letra i, do 
Regimento Interno, requeiro inversão da 
Ordem do Dia, a fim de que seja 
apreciado em último lugar o Projeto de 
Reforma Constitucional n. 1, de 1953. 

Sala das Sessões, 31 de agôsto de 
1953. – Ezechias da Rocha. 
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O SR. PRESIDENTE: – Em virtude 
da decisão do plenário, o Projeto passará 
para o final da Ordem do Dia. 

 
Discussão única do Projeto de 

Resolução n. 8, de 1952, que dispõe 
sôbre a reintegração de Antônio Correia 
da Silva na carreira de Oficial Legislativo 
do Senado Federal. (Pareceres 
contrários: da Comissão de Constituição e 
Justiça, sob n. 1.298, de 1952; da 
Comissão Diretora, sob n. 870, de 1953; e 
da Comissão de Finanças, sob n. 871, de 
1953). 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em 

discussão. 
Se nenhum Sr. Senador pedir a 

palavra, encerrarei a discussão 
(Pausa). 

Encerrada. 
Os Srs. Senadores que aprovam o 

Projeto queiram permanecer sentados 
(Pausa). 

E’ rejeitado o seguinte: 
 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
 

Nº 8, de 1952 
 
Dispõe sôbre a reintegração de 

Antônio Correia da Silva, na carreira 
de oficial Legislativo do Senado 
Federal. 

 
Artigo único. A reintegração de 

Antônio Correia da Silva, feita em 
obediência a sentença judiciária, não 
prejudicará a movimentação da 
carreira de Oficial Legislativo, em 
consequência de vagas abertas ou 
que se abram em virtude dêsse ato, 
conservando o funcionário a situação 
de excedente enquanto permanecer 
nessa classe, ou noutra em que ela 
se transforme. 

Ao Arquivo. 
 
Discussão única do Projeto de Lei da 

Câmara nº 253, de 1952, que concede 
isenção de direitos aduaneiros à firma 
Standard Oil Company Of Brazil, para 
importação de 250.000 exemplares de 
mapas turísticos da América do Sul 
(Pareceres: da Comissão de Constituição 
e Justiça, nº 852, de 1953, favorável; da 
Comissão de Finanças, nº 853, de 1953, 
contrário). 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em 

discussão. 
Nenhum Senhor Senador 

desejando usar da palavra, declaro-a 
encerrada 

Em votação. 
Os Senhores Senadores que o 

aprovam, queiram conservar-se 
sentados.(Pausa). 

Está aprovado. 
O SR. DOMINGOS VELASCO (pela 

ordem): – Sr. Presidente, requeiro 
verificação da votação. 

O SR. PRESIDENTE: – Vai-se 
proceder à verificação de votação 
requerida pelo nobre Senador Domingos 
Velasco. 

Queiram levantar-se os Senhores 
Senadores que aprovam o projeto de 
Lei da Câmara nº 253, de 
1952.(Pausa). 

Queira sentar-se o Senhor Senador 
que o aprovou e levantar-se os que o 
rejeitam. (Pausa). 

Votaram contra o projeto 21 
Senhores Senadores, e a favor, 1. 

Não há número. 
Vai ser feita a chamada. 

(Procede-se à chamada). 
Respondem à chamada os Senhores 

Senadores: 
Vivaldo Lima. 
Waldemar Pedrosa. 
Anisio Jobim. 
Prisco dos Santos. 
Alvaro Adolpho. 
Antonio Bayma. 

Arêa Leão. 
Joaquim Pires. 
Onofre Gomes. 
Kerginaldo Cavalcanti. 
Assis Chateaubriand. 
Djair Brindeiro. 
Ezechias da Rocha. 
Cicero de Vasconcelos 
Durval Cruz. 
Walter Franco. 
Aloysio de Carvalho. 
Pinto Aleixo. 
Alfredo Neves. 
Pereira Pinto. 
Hamilton Nogueira 
Mozart Lago. 
Levindo Coelho. 
Cesar Vergueiro. 
Euclydes Vieira. 
Domingos Velasco. 
Vespasiano Martins. 
Othon Mäder. 
Gomes de Oliveira. 
Ivo d'Aquino. 
Alfredo Smich. 
Camilo Mercio (32). 
O SR. PRESIDENTE: – 

Responderam à chamada 32 Senhores 
Senadores. 

A Mesa vai proceder à repetição da 
votação do Projeto de Lei da Câmara nº 
253, de 1952. 

Os Senhores que o aprovam, 
queiram levantar-se. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO 
(pela ordem): – Sr. Presidente, tenho 
para mim que a votação deva ser feita 
nos têrmos do Regimento, quer dizer: os 
Senadores que aprovam o projeto ficarão 
sentados. 

Não se trata de verificação da 
votação. E’ a questão de ordem que 
levanto perante V. Ex.ª, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE: – 
Atendendo à questão de ordem 
levantada pelo nobre Senador Aloysio 
de Carvalho, a Mesa vai proceder à 
votação simbólica. 

Os Senhores que aprovam o 
Projeto de Lei da Câmara nº 253, de 
1952, com parecer da Comissão de 
Constituição e Justiça pela 
constitucionalidade e contrário da 
Comissão de Finanças, queiram 
conservar-se sentados. (Pausa). 

E’ rejeitado o seguinte: 
 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
 

Nº 253, de 1952 
 

Concede isenção de direitos à 
firma Standard Oil Company of Brazil, 
para a importação de 250 mil 
exemplares de mapas turísticos da 
América do Sul. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º E’ o Poder Executivo 

autorizado a conceder isenção de direitos 
aduaneiros, com exceção da taxa de 
previdência social à firma Standard Oil 
Company of Brazil, para a importação de 
250.000 exemplares de mapas turísticos 
da América do Sul, considerados de valor 
didático pelo Ministério da Educação e 
Saúde. 

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

Será feita a devida comunicação à 
Câmara dos Deputados. 

O SR. VICTORINO FREIRE: 
(para declaração de voto): – Senhor 
Presidente, pedi a palavra apenas 
para declarar que votei a favor do 
projeto. 

O SR. PRESIDENTE: – A 
declaração de V. Ex.ª constará da Ata. 

 
Discussão única do Projeto  

de Decreto Legislativo nº 21,  
de 1953, originário da Câmara  
dos Deputados, que aprova o  
contrato celebrado entre a Delegacia de 
Serviço do Patrimônio da União, no 
 

Estado do Ceará, e José Pedro de 
Oliveira, de arrendamento dos próprios 
nacionais denominados “Pau Ferro”, 
“Enjeitado”, “Póço das Pedras”, 
“Riachão” e “Barra”, situados no 
Município de Coreau, naquele Estado. 
(Pareceres: da Comissão de 
Constituição e Justiça, nº 850, de 1953, 
favorável; da Comissão de Finanças, nº 
851, de 1953, contrário). 
 

O SR. PRESIDENTE: – Em 
discussão. (Pausa). 

Não havendo quem peça a palavra, 
encerro a discussão. 

Os Srs. Senadores que aprovam o 
Projeto, queiram permanecer sentados. 
(Pausa). 

E’ rejeitado o seguinte: 
 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
 

Nº 21, de 1953 
 
Aprova o contrato celebrado entre a 

Delegacia de Serviço do Patrimônio da 
União, no Estado do Ceará e José Pedro 
de Oliveira. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º E’ aprovado o contrato 

celebrado em 22 de maio de 1951 entre a 
Delegacia do Serviço do Patrimônio da 
União, no Estado do Ceará e José Pedro 
de Oliveira, de arrendamento dos próprios 
nacionais denominados “Pau Ferro”, 
“Engeitado”, “Pôço das Pedras”, 
“Riachão” e “Barra”, situados no Município 
de Coreaú, naquele Estado. 

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

Será feita a devida comunicação à 
Câmara dos Deputados. 

 
Discussão única do Projeto de Lei 

da Câmara nº 93, de 1953, que concede 
isenção de todos os tributos aos 
materiais importados pela Secretaria da 
Fazenda do Governo do Estado de 
Goiás, para construção da usina hidro-
elétrica de Rochedo. (Pareceres: da 
Comissão de Economia sob número 
860, de 1953, favorável, com a emenda 
que oferece; da Comissão de Finanças, 
sob nº 861, de 1953, favorável ao 
projeto e à emenda). 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em 

discussão o Projeto e a emenda. 
Não havendo quem peça a palavra 

encerrarei a discussão (Pausa) 
Em votação a emenda. 
Os Srs. Senadores que a aprovam 

queiram permanecer sentados (Pausa). 
E’ aprovada a seguinte: 
 

EMENDA 
 

Nº 1 
 
Acrescente-se ao artigo 1º, no final, 

o seguinte: 
“bem como da licença DG-53-9.313 

– 177.813”. 
O SR. PRESIDENTE: – Em votação 

o Projeto assim emendado. 
Os Srs. Senadores que o aprovam 

queiram permanecer sentados (Pausa). 
E’ aprovado o seguinte: 

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
 

Nº 93, de 1953 
 
Concede isenção de todos os 

tributos aos materiais importados pela 
Secretaria da Fazenda do Governo do 
Estado de Goiás, para construção da 
usina hidroelétrica de Rochedo. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º E’ concedida isenção de  

todos os tributos, exceto a taxa  
de previdência social, que incidam sobre 
o material importado pela Secretaria  
da Fazenda do Governo do Estado de 
 

Goiás, para construção da usina hidro-
elétrica de Rochedo, destinada ao 
abastecimento de luz e força da cidade de 
Goiânia, capital do mesmo Estado, 
material esse constante das licenças de 
importação ns. DG-52-11.725 – 99.438 e 
DG-52.21726 89.439. 

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

A Comissão de Redação. 
 
Discussão única do Projeto de Lei da 

Câmara nº 195 de 1953, que modifica o 
art. 7º da Lei nº 1.815, de 18 de fevereiro 
de 1953 (que beneficia as empresas 
nacionais concessionárias de linhas 
regulares de navegação aérea). (Parecer 
favorável, sob nº 875, de 1953, da 
Comissão de Finanças). 

 
O SR. PRESIDENTE: – Vieram à 

mesa duas emendas que vão ser lidas. 
São lidas e apoiadas as seguintes: 
 

Emendas 
 

EMENDA AO PROJETO DA LEI Nº195-
53, DO SENADO 

 
Nº 1 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º É feita a seguinte retificação 

no art. 7º da Lei nº 1.815, de 18 de 
fevereiro de 1953, que beneficia as 
emprêsas nacionais concessionárias de 
linhas regulares de navegação aérea: 
revoga o item 9 do art. 12 da Lei nº 309, 
de 24 de fevereiro de 1838, e a Lei nº 1 
344, de 9 de fevereiro de 1951, e dá 
outras providências. 

Onde se lê: 
“Art. 7º É abolida a cobrança das 

taxas estabelecidas no art. 3º e no 
parágrafo único do art 12 do Regulamento 
aprovado pelo Decreto número 20 941, de 
24 de janeiro de 1946.” 

Leia-se: 
“Art. 7º Fica mantida a cobrança das 

taxas estabelecidas no art. 3º e no 
parágrafo único do art. 12 do 
Regulamento aprovado pelo Decreto nº 
20.491, de 24 de janeiro de 1916.” 

 
Justificação 

 
Os serviços aduaneiros referentes às 

aeronaves estão a cargo do Serviço de 
Importação Aérea, nos têrmos da 
Decreto-lei nº 8.854, de 24 de janeiro de 
1946, são executados por oficiais 
administrativos ou escriturários, fiscais 
aduaneiros e extranumerários 
mensalistas – atendentes e trabalhadores 
– com exercício no dito Serviço. 

2. As atribuições do S.I.A., 
compreendem, nos aeroportos, as visitas 
e buscas das aeronaves e exame de 
respectiva documentação, conferência e 
desembaraço de bagagens de 
passageiros e tripulantes, verificação de 
carga a ser embargada e desembaraçada 
e fiscalização desta até ser recolhida ao 
armazém alfandegado, além das tarefas 
de policiamento aduaneiros das áreas do 
aeroporto e repressão ao contrabando. 

3. Êsses serviços, dada a sua 
natureza e peculiaridade, são contínuos e 
ininterruptos pelas vinte e quatro horas de 
cada dia e, para o seu desempenho, 
dispõe o S.I.A. de 11 oficiais 
administrativos ou escriturários, 18 fiscais 
aduaneiros, 8 atendentes e 15 
trabalhadores, que trabalham mediante o 
sistema de plantão, de acôrdo com escala 
organizada pela chefia do Serviço, 
permanecendo no Aeroporto pelo período 
de 24 horas consecutivas, com folga 
subseqüente de 48 horas. 

4. Acontece porém que, nos  
têrmos da legislação em vigor,  
Decreto número 26.299, de 31 de janeiro 
de 1949, que dispõe sôbre o período  
de trabalho nas repartições públicas  
e autarquias federais, regulamentando 
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nessa parte o Estatuto dos Funcionários 
Públicos Civis da União, a situação está 
assim definida: 

“Art. 2º Qualquer que seja o horário 
da repartição ou autarquia, os servidores 
civis estão sujeitos a escala ou regime de 
trabalho que for estabelecido, observado 
o limite semanal e mensal de horas fixado 
neste decreto 

Art 4º Os serviços, a que sejam 
afetos encargos de natureza 
burocrática, fiscal, técnica, artística, 
científica ou de tipo similar, ficam 
obrigados a prestação de 33 (trinta e 
três) horas semanais de trabalho” (os 
grifos não são do original). 

5. Ora, pelo sistema em vigor os 
servidores em exercício no aeroporto têm 
um mínimo de 72 horas de trabalho por 
semana, conseqüentemente 33 horas a 
que estão obrigados e 39 horas 
extraordinárias. 

6. Pela Lei nº 1.711, de 28 de 
outubro de 1952, que aliás repete os 
têrmos do Estatuto anterior (Decreto-lei 
nº 1.713, de 28 de outubro de 1939) “é 
vedado a prestação de serviços 
gratuitos” (art. 4º) e se determina 
sejam remuneradas as horas de 
serviço extraordinário, prestado além 
do período regulamentar respeitados 
os limites estabelecidos e com um 
acréscimo de 25% sôbre o valor, 
quando se tratar de serviço noturno 
(arts. 145, 149 e 150). 

7. Até a presente data não 
surgira qualquer problema para os 
nossos serviços, eis que legislação 
especial disciplina a matéria – 
Decreto número 20.491, de 24 de 
janeiro de 1946: 

“Art. 3º As aeronaves do tráfego 
aéreo internacional ou as que por 
transbordo trouxerem carga e 
passageiros do estrangeiro, pousando ou 
saindo nos aeroportos fora das horas de 
expediente normal nos dias úteis, de 1 às 
19 horas, ficam sujeitas ao pagamento da 
taxa de seiscentos cruzeiros, para custeio 
do serviço extraordinário. 

§ 1º .................................................... 
§ 2º Essa taxa, destinada ao 

pagamento do serviço extraordinário dos 
servidores designados, será recolhida 
pelas emprêsas transportadoras às 
tesourarias das repartições respectivas, 
mediante guia. 

Art. 12. No caso da aeronave 
internacional pernoitar no aeroporto com 
carga a bordo a autoridade aduaneira 
designará para a sua vigilância os 
funcionários que forem necessários. 

Parágrafo único. A companhia 
transportadora, dentro de 24 horas, 
recolherá aos cofres públicos a 
importância de cento e cinqüenta 
cruzeiros (Cr$ 150,00). Êsse 
reconhecimento destina-se ao pagamento 
de serviço extraordinário dos servidores 
designados”. 

8. Pela Lei nº 1.813, de 18 de 
fevereiro de 1953 pretendeu-se alterar o 
regime vigente, não logrando, porém, 
êxito a iniciativa em virtude de referir-se o 
art. 7º dessa lei ao Decreto nº 20.941, 
quando devera citar o de nº 20.491. 

9. Caso o presente projeto seja 
aprovado, tal como está redigido, nas 
Casas do Legislativo e seja sancionado, 
criar-se-á grave e sério problema para os 
serviços aduaneiros referentes às 
aeronaves, como a seguir procurarei 
demonstrar. 

10. Em obediência aos 
dispositivos expressos de lei acima 
transcritos o S.I A., ver-se-á na 
contingência de limitar a 33 horas 
semanais de serviço o trabalho de 
cada um dos servidores que exercem 
suas atividades nesse setor aduaneiro. 

11. Com o número de funcionários 
de que dispõe o S.I. A., terão de ser 
reduzidas as turmas de serviço: 
presentemente cada turma conta com 4 
oficiais administrativos ou escriturários, 
sendo um o chefe de turma,  
encarregado geral do serviço e ilegível 
 

três restantes com funções de 
conferentes; cinco fiscais aduaneiros aos 
quais estão afetas as tarefas de 
fiscalização pròpriamente dita e 4 
atendentes e 5 trabalhadores, para 
execução de serviços auxiliares; 
acrescente-se mais um ajudante de 
tesoureiro, incumbido de promover a 
arrecadação da receita. 

12. Poderá parecer a um observador 
menos avisado e pouco familiarizado ao 
mister, um número elevado de servidores 
mas afirmo, sem receio de errar, que é o 
mínimo, o essencial, o estritamente 
necessário para um desempenho regular 
aos trabalhos que lhes estão afetos, pois 
é preciso atentar que um avião, quando 
aqui chega e fica pousado pelo espaço de 
cêrca de uma hora tem simultâneamente 
movimento de embarque e desembarque, 
quer de passageiros, quer de carga, além 
do trânsito de passageiros, bagagens e 
mercadorias. 

13. Pois bem, se aprovada a lei 
extinguindo o sistema atual, tera de ser 
reduzida cada turma de serviço a 1 
conferente, 1 fiscal, 1 trabalhador e 1 
atendente. 

14. Qualquer pessôa poderá calcular 
as conseqüências que decorrerão dêsse 
procedimento: a fiscalização será 
completamente nula, pois um fiscal 
apenas, por mais zeloso e ativo que seja 
jamais poderá fiscalizar área tão extensa 
e tão movimentada, nem desempenhar as 
tarefas que lhe cabem, ficando assim o 
aeroporto pràticamente abandonado e 
entregue aos fraudadores que ali 
encontrarão campo livre para agir por 
outro lado, um único conferente não 
poderá conferir simultâneamente a 
bagagem dos passageiros que 
desembarcam e daqueles que partem 
para o exterior, conferência essa 
realizada em recintos distintos e 
apartados um do outro; além disso para 
examinar a bagagem de 30 passageiros 
que chegam, admitindo-se que cada um 
traga três malas teremos um total de 
noventa malas e se para o exame da 
cada volume dispender apenas um 
exíguo minuto necessitará de hora e meia 
para atender a todos. 

15. Essa demora, além de acarretar 
sérios transtornos e aborrecimentos para 
os passageiros, cansados de longas e 
fatigantes viagens, prejudicará 
grandemente as companhias que serão 
forçadas a retardar a partida de suas 
aeronaves pela demora na fiscalização de 
cargas e bagagens o que implicará em 
pesados encargos financeiros, que não 
ficarão circunscritos apenas a êste 
aeroporto mas que se refletirão em todos 
onde a aeronave deve chegar à hora certa, 
a fim de alcançar as diversas conexões de 
linhas para diferentes pontos do universo. 

16. A animosidade e o clamor que 
serão levantados contra a Alfândega, os 
males e contratempos que dai poderão 
advir são de conseqüências imprevisíveis, 
máxime quando ocorrer, o que aliás é 
freqüente e rotineiro, a chegada de 
vários aviões quasi que simultâneamerte. 

17. Além de tudo isso criar-se-á 
para o S.I.A., um drama; pois tera de 
executar concomitantemente trabalhos de 
fiscalização de: 

a) saída de volumes. 
b) saída de passageiros; 
c) embarque de volumes de 

bagagem e carga; 
d) desembarque de volumes de 

bagagem e carga; 
e) busca nas aeronaves e sua 

fiscalização; 
f) recebimento e exame da 

documentação das aeronaves; 
g) conferência de carga; 
h) fiscalização do recinto aduaneiro e 

do pátio onde se movimentam viaturas, 
passageiros, tripulantes e empregados de 
companhia. 

Um fiscal apenas para essa tarefa 
criará o problema absurdo de optar em 
guarnecer um pôsto para deixar ao 
abandono os demais. 

18. Então tudo poderá acontecer 
desde a sonegação de um volume a 
comerência até a troca do conteúdo de 
um volume não verificado para um já 
desembaraçado; desde o descaminho de 
volumes descarregados até o livre 
embarque de tudo que se pretenda e 
assim os ilegível da lei não terão de que 
se ilegível para introduzir no país joías, 
mercadorias proibidas, armas, munições, 
entorpecentes, literatura subversiva e 
tudo que lhes possa trazer ganho faça e 
ruina para o país. 

19. Ate aqui demonstramos quão 
altamente danosa seria para a Fazenda 
Nacional a redução de número de 
servidores de cada ilegível em exercicio 
no ilegível. Nem se poderia, a meu ver, 
obviar êsse mal com um puro e simples 
acréscimo de rotação, pois tal recurso 
não solucionaria o problema dada a 
dificuldade de recrutamento imediato de 
elementos capazes de desempenhar o 
difícil mistér de conferir bagagens e 
fiscalizar passageiros. Além disso ver-se-
ia a administração a braços com o 
problema de quadruplicar o número de 
seus servidores em todos os aeroportos 
aduaneiros do país, o que se torna 
pràticamente impossível. 

20. E preciso acrescentar que essa 
solução importaria ainda em aumentar o 
número de turmas o que viria prejudicar a 
uniformidade de orientação que se torna 
imprescindível ao serviço, além da 
dificuldade em se fixar responsabilidades, 
quando em um só dia passasse o serviço 
por 4 ou 5 mãos diversas, envolvendo 
assim o encerramento de caixa, o balanço 
dos volumes em depósito, transmissão de 
instruções e documentos, o que seria 
repetido em cada rendição. 

21. No sistema atual, tendo em vista 
os interêsses da administração e dos 
próprios passageiros, a nenhuma Turma 
é licito, ao se esgotarem as 24 horas do 
seu plantão, pasar o serviço à que lhe 
sucede, se houver bagagens a examinar 
ou carga por conferir. 

22. As rendições, portanto, não se 
verificam rigorosamente a uma hora 
predeterminada, mas quando as permite 
a falta de movimento no aeropôrto. Disso 
resulta, frequentemente, trabalharem as 
Turmas mais de 24 horas em cada 
plantão, o que seria ilegal exigir, como já 
salientamos, sem o pagamento da 
gratificação devida. 

23. A fixação de uma hora 
improrrogável para o término dos trabalhos 
de cada Turma nos aeroportos é, portanto, 
incompatível com a natureza dêsses 
mesmos trabalhos e êsse problema não há 
como contorná-lo, agravando-se, 
lògicamente, com o aumento das rendições 
em cada 24 horas. 

24. A prática evidencia, pois, a 
impossibilidade de se abolirem nos 
aeroportos, as horas extraordinárias de 
trabalho, a menos que se aceite com 
todos os prejuízos para a Fazenda 
Nacional, os passageiros e as próprias 
companhias, a interrupção dos trabalhos 
para dar lugar às rendições. 

25. Quero salientar também que o 
serviço nos aeroportos é de natureza 
especializada e as suas peculiaridades 
exigem que dêle se incumbam elementos 
da mais sólida formação moral do melhor 
nível intelectual e funcional e que, a par 
disso, sejam ilegível no trato e saibam 
dispensar a cada passageiro o tratamento 
adequado Pelo aeropôrto chegam os 
mais ilustres visitantes e ali na “sala de 
visitas” do Brasil, mistér se faz que 
estejam funcionários dignos e capazes de 
representar o govêrno do nosso país, no 
primeiro contacto que o estrangeiro tem 
com a nossa terra. 

26. Se não houver justa  
indenização para os que ali servem 
sujeitos às intempéries, às inclamências 
do tempo, arrostando o sol causticante 
enfrentando as chuvas, trabalhando  
noite a dentro, sem desfalecimentos 
curvados sôbre as bancadas, examinando 
as malas, num trabalho árduo, 
 

cansativo e ingrato, qual seja o de 
fiscalizar, se não se der a esses servidores 
pelo menos o suficiente para cobrir as 
despesas de alimentação e transporte, 
impossível será recrutar pessoal capaz, 
pois bem mais cômodo será, trabalhar 
numa mesa burocrática, de 11 as 17 horas 
e aos sabados das 9 às 12, com domingos, 
feriados e pontos facultativos do que 
sujeitar-se a tarefas dêsse tipo. 

27. Não ilegível demais frisar: 
aquêles que labutam nos aeroportos, 
longe de seus lares, ficam obrigados a 
despesas extraordinárias de alimentação, 
fazendo refeições no aeropôrto, onde a 
comida, aliás, é cara e de má qualidade. 

28. Outrossim, por conta dos próprios 
servidores correm as despesas com os 
uniformes que usam e cujo desgaste é 
grande em ilegível do óleo e gasolina que 
sempre gotejam dos aviões pousados, bem 
como da onda de poeira que acompanha 
as decolagens e aterrisagens. 

29. Diante do expôsto, parece-nos 
que será de todo inconveniente a 
aprovação do projeto que ora se discute, 
tal como está redigido. Aliás, é 
interessante lembrar que, ao ser discutido 
o abono, foi apresentado projeto no qual 
se pretendia abolir o sistema de 
pagamento de serviços extraordinários na 
forma por que vem sendo feita, sendo 
rejeitada a proposta, sob o fundamento 
de que não era possível a pura e simples 
revogação sem que se estabelecesse 
novas normas capazes de atender ao 
problema de maneira satisfatória. 

30. Caso o projeto seja aprovado. tal 
como está, devo lembrar que mistér se 
faz a adoção de sistema para pagamento 
de serviços extraordinários por conta dos 
cofres públicos. Essa despesa, em uma 
rápida estimativa, seria de Cr$ 100 
000.00 mensais, para atender aos 
serviços sòmente da A.R.J. Saliento o 
fato para que nossa bem aquilatar qual a 
solução que mais convenha aos 
interêsses da Fazenda Nacional, se arcar 
com as despesas ou se deixá-los, como 
está, a cargo das companhias. que se 
beneficiam diretamente com a prestacão 
dos serviços. 

S. S., 3 de agôsto de 1953. – Antonio 
Bayma. – Júlio Leite. 

 
Emenda oferecida ao Projeto de Lei da 

Câmara nº 185, de 1953 
 

Nº 2 
 

Emenda: Inclua-se o seguinte artigo: 
“Art. – As isenções asseguradas pelo 

artigo 2º, da Lei 1.815, de 18 de fevereiro 
de 1953, beneficiam igualmente o 
combustível e lubrificante importados para 
consumo dos aviões de jato-propulsão”. 

 
Justificação 

 
Embora ainda tão recente a Lei 

1.815, o vertiginoso progresso da técnica 
aeronáutica já veio impôr a necessidade 
de sua atualização para que sejam 
mantidos os seus objetivos de amparo e 
estímulo à aviação comercial brasileira, 
sem dúvida um dos pilares de nossa 
economia. 

Em sendo assim, urge a aprovação 
da emenda ora apresentada, para que 
dos benefícios que a Lei muito 
acertadamente concede, não seja 
excluído, por impropriedade de redação, o 
combustível que será consumido pelos 
aviões a jato, já encomendados por 
emprêsas brasileiras de navegação 
aérea, os quais, ao invés de gasolina, 
consomem combustível com base de 
querosene e parafina. 

Sala das Sessões. em 3 de setembro 
de 1953 – Joaquim Pires. – Waldemar 
Pedroso. – Antonio Bayma. 

O SR. PRESIDENTE: – Em 
discussão o Projeto e as emendas. 

Não havendo quem faça uso da 
palavra, declaro-a encerrada. 

O Projeto, com as emendas, volta à 
Comissão de Finanças. 
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Discussão única do Parecer número 
879, de 1953, da Comissão de Redação, 
oferecendo redação final ao Projeto de 
Decreto Legislativo número 5, de 1953, que 
aprova o contrato celebrado entre o 
Departamento dos Correios e Telégrafos e a 
firma Importadora Técnica Rio Mar Ltda., 
para construção de um pavilhão destinado à 
instalação das Oficinas de Reparos dos 
carros daquele Departamento. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão. 

Se não houver quem queira usar da palavra, 
encerrarei a discussão. (Pausa). 

Encerrada. 
Os Senhores Senadores que 

aprovam o parecer, queiram permanecer 
sentados. (Pausa). 

E’ aprovado o seguinte: 
 

PARECER 
 

Nº 879, de 1953 
 

Da Comissão de Redação. 
 
Redação final do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 5, de 1953. 
 

Relator: Sr. Costa Pereira. 
 
A Comissão apresenta a redação 

final (fl anexa) do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 5, de 1953, originário da 
Câmara dos Deputados. 

Sala da Comissão de Redação, em 
28 de agôsto de 1953. – Joaquim Pires, 
Presidente em exercício. – Costa Pereira, 
Relator. – Waldemar Pedrosa. – Aloysio 
de Carvalho. 

 
ANEXO AO PARECER Nº 879-53 
 
Redação final do Projeto de Decreto 

Legislativo da Câmara número 5, de 
1953, que aprova o contrato celebrado 
entre o Departamento dos Correios e 
Telégrafos e a firma Importadora Técnica 
Rio Mar Ltda., para construir um pavilhão 
destinado às Oficinas de Reparo dos 
carros daquele Departamento. 

 
Faço saber que o Congresso Nacional 

decreta nos têrmos do art. 77, § 1º, da 
Constituição, e eu promulgo o seguinte: 

 
DECRETO LEGISLATIVO 

 
Nº.... de 1953 

 
Art. ... E’ aprovado o contrato 

celebrado, em 14 de dezembro de 1951, 
entre o Departamento dos Correios e 
Telégrafos e a firma Importadora Técnica 
Rio Mar Ltda., para construir um pavilhão 
destinado às Oficinas de Reparo dos 
carros daquele Departamento. 

Art. 2º Êste decreto legislativo entrará 
em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

À promulgação. 
 
Primeira discussão do Projeto de 

Reforma Constitucional número 1, de 1953, 
que acrescenta dispositivos ao art. 4º do Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias 
(Parecer favorável, sob nº 611, de 1953, da 
Comissão de Reforma Constitucional). 

 
O SR. PRESIDENTE: – Vai-se 

proceder à chamada para a verificação de 
quorum. constitucional. 

(Procede-se à chamada). 
Respondem à chamada os Senhores 

Senadores: 
 
Waldemar Pedrosa 
Anísio Jobim 
Alvaro Adolpho 
Antonio Bayma 
Victorino Freire 
Arêa Leão 
 

Onofre Gomes 
Kerginaldo Cavalcanti 
Ferreira de Souza 
Velloso Borges 
Djair Brindeiro 
Ezechias da Rocha 
Cícero de Vasconcelos 
Durval Cruz 
Walter Franco 
Aloysio de Carvalho 
Pinto Aleixo 
Alfredo Neves 
Pereira Pinto 
Mozart Lago 
Euclydes Vieira 
Domingos VeIasco 
Vespasiano Martins 
Othon Mäder 
Gomes de Oliveira 
Ivo d'Aquino 
Camilo Mercio (27) 
 
O SR. PRESIDENTE: – 

Responderam à chamada 26 
Senhores Senadores. Não há número. 

Esgotada a matéria da Ordem do 
Dia, tem a palavra o nobre Senador 
Aloysio de Carvalho, primeiro orador 
inscrito. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO 
(não foi revisto pelo orador):  – Sr. 
Presidente, não me encontrava no 
recito, ao terminar a sessão de 
ontem, quando o meu querido amigo 
nobre Senador Ezechias da Rocha 
trouxe ao nosso conhecimento a 
notícia da morte de Baltazar de 
Mendonça, em Maceió. 

Lendo essas sentidas palavras, a 
que o eminente Senador Cícero de 
Vasconcelos emprestou o prestígio de 
seu apoio, imaginei quanto deve 
consternar o Estado de Alagoas o 
desaparecimento do seu velho amigo 
– amigo de tôdas as horas, boas e 
más 

Quero, associando-me ao 
sentimento do nobre representante do 
Estado nordestino, deixar nos "Anais" 
desta Casa um depoimento pessoal 
sôbre Baltazar de Mendonça. 

Conhecio-o nos tempos da  
minha juventude, numa época que 
seria das mais graves da sua  
carreira política quando, depois de 
memorável campanha da reação 
republicana de que foi combatente, 
caiu na adversidade política e  
foi buscar no Estado da Bahia  
dias de tranqüilidade para o  
seu espírito. Estava eu então 
trabalhando no "Diário da Bahia", 
onde uma noite, surgiu à porta,  
para uma visita de confrade,  
um homem pequeno, tímido  
mais do que tímido, acanhado, com 
os cabelos prematuramente 
encanecidos e caindo sôbre a  
testa como se fossem uma  
auréola, via um sorriso em sua 
fisionomia, que revelava inteligência  
e bondade e não ilegível naquele 
corpo de homem a bravura  
para o combate político que foi uma 
das características da sua vida. 

Era Baltazar de Mendonça. Como 
se tratava de um jornalista nato 
apareceu muitas vêzes na redação 
ilegível "Diário da Bahia" escreveu 
notícias e cor ilegível, sempre 
saudoso ilegível Alagoas, que havia 
adotado como terra, e sem uma 
palavra de queixo ilegível  
recriminação para o seu desterro da 
própria Pátria. 

Um dia, viajou e foi para  
Recife. Aí, como se tratava de  
um jornalista nato, pouco  
tempo depois dirigia um jornal e 
continuava a desdobrar a sua atuação, 
política através de artigos em que 
revelava sua flama de combatente. 

 

Por essa época, estive no Recife por 
alguns dias e encontrei Baltazar de 
Mendonça na direção dêsse seu jornal. 
Tive a impressão de que, apesar de estar 
na sua terra natal, êle continuava 
desterrado, com aquele mesmo sorriso 
que revelava inteligência e bondade e não 
fazia suspeitar a saudade que lhe ia no 
coração pela ausência de Maceió. 

Voltou finalmente às Alagoas. Muitas 
vêzes, durante êsse longo período de 30 
anos, sempre que me encontrava com 
amigos alagoanos, havia de perguntar por 
aquele amigo que fizera na minha 
adolescência, assistindo à dignidade 
política com que aceitava a adversidade 
do momento. 

Hoje, Sr. Presidente, lendo o "Diário 
do Congresso", vejo que morreu Baltazar 
de Mendonça. 

Vendo-o partir, quero trazer a 
homenagem da minha palavra a um 
homem que prestou ao jornalismo, à 
política e às atividades forenses os 
serviços de uma inteligência, de um 
coração, de um caráter e de uma 
probidade que bem traduzem o 
sentimento com que, todos que o 
conecemos, assistimos ao seu 
desaparecimento. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a 
palavra o nobre Senador Othon Mäder. 

O SR. OTHON MKDER (não foi 
revisto pelo orador): – Sr. Presidente, 
tive ontem oportunidade de ler uma carta 
que me foi dirigida pelo Diretor do Instituto 
Brasileiro do Café, Sr. Paulo Soares Neto, 
a respeito das eleições que se vão efetuar 
no próximo dia 10 de setembro, para 
preenchimento dos cargos de diretores da 
Junta Administrativas dessa autarquia. 
Sôbre o assunto já se manifestaram, 
neste recinto, os eminentes colegas Attílio 
Vicacqua e Pereira Pinto, ambos 
estranhando o fato de concorrer a êsse 
pleito número tão insignificante de 
eleitores que, realmente não 
representarão a classe dos cafeicultores. 

Dizia o Diretor que a culpa não cabia 
ao referido Instituto. Êste fez a divulgação 
que pôde: distribuiu cêrca de 400 mil 
formulários; para preenchimento, pelos 
eleitores; empreendeu a maior 
propaganda possível. Notara, porém, de 
parte dos cafeicultores, certa indiferença 
pela eleição e ate mesmo certo receio. 
Muitos pensaram talvez que as 
declarações ilegível assinar constituiriam 
elemento para um futuro lançamento de 
impostos. 

Não é só, Sr, Presidente. A nossa 
gente do interior custa muito tomar 
atitude. Não e com o primeiro convite 
que se decide a concorrer a uma 
eleição. Gostam os lavradores de ouvir 
opiniões, debater o assunto e so quando 
a ideia está amadurecida ilegível 
orientação. 

No caso, dada a escassez do tempo, 
não foi possível a todos os cafeicultores 
do Brasil prepararem-se para as eleições 
de 10 de setembro. O Instituto Brasileiro 
do Café já se ilegível sôbre o assunto, 
eximindo-se da responsabilidade pela 
pequena freqüência ao pleito e o fêz 
alegando razões muito justificáveis. 
Segundo os dizeres da carta, houve 
realmente motivos que isentem o I. B. C. 
de qualquer culpabilidade. 

Recebi agora, Sr. Presidente, da 
Associação Paranaense de Cafeicultores 
o telegrama que passo a ler: 

 
"A Associação Paranaense de 

Cafeicultores, tomando conhecimento  
do discurso do Senador Attilio Vivacqua, 
deseja esclarecer que neste Estado  
não houve interferência ou ingerência  
por parte do Governo Federal  
ou Estadual, em relação às eleições  
para a junta do Instituto Brasileiro do 
Café, o que seria imediatamente repelido. 
 

Esta entidade, bem como o escritório 
estadual do I. B. C. deram ampla 
publicidade ao processo eleitoral, 
havendo tão somente desinterêsse 
dos lavradores, fato que não justifica 
a prorrogação ou protelação das 
eleições. A Associação Paranaense 
de Cafeicultores bateu-se para que a 
indicação de representantes da 
lavoura fôsse feita por intermédio das 
associações de classe, como se 
verifica com outras entidades de 
profissionais. 

Atenciosas saudações – Garibaldi 
Reale, Vice-Presidente em exercício." 

A Associação Paranaense de 
Cafeicultores tem em vista declarar 
que no Estado do Paraná, não houve 
interferência política de qualquer 
natureza, nem federal, nem estadual 
para que os cafeicultores deixassem 
de se inscrever visando à eleição do 
Presidente do Instituto Brasileiro do 
Café. 

A situação do meu Estado é 
diferente da que foi exposta pelos 
nobres Senadores Pereira Pinto e 
Attilio Vivacqua, que alegaram não ter 
havido qualquer divulgação, nem 
trabalho preparatório suficiente para a 
realização do pleito. No Paraná ao 
que sei acaba de confirmar a 
Associação Paranaense de 
Cafeicultores houve grande 
propaganda; se os cafeicultores não 
se inscreverem foi porque não se 
interessaram pelas eleições. 

Assim, com a carta do Presidente 
do Instituto Brasileiro do Café e o 
telegrama da Associação Paranaense 
de Cafeicultores fica bem claro que no 
Estado do Paraná, o pleito se poderá 
realizar na data apontada, sem 
maiores inconvenientes. 

Estes os esclarecimentos que 
desejava prestar ao Senado. (Muito bem) 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a 
palavra o nobre Senador Álvaro Adolpho 
segundo orador inscrito. 

O SR. ÁLVARO ADOLPHO: – Sr. 
Presidente, acabo de ter notícia do 
falecimento, em São Paulo do pintor 
Theodoro Braga, diretor da Escola de 
Belas Artes daquele Estado. 

Natural do Pará, onde nasceu a 8 de 
junho de 1842, havendo feito sua 
formação cultural na Europa, Theodoro 
Braga possuía o curso da Academia 
Francêsa de Belas Artes. 

Voltando ao seu Estado, já em 
missão do govêrno, para participar da 
ilegível do centenário da fundação de 
Belem, Theodoro Braga ilegível seu mais 
notável trabalho, celebrando êsse 
acontecimento histórico. 

Era homem de grande cultura geral, 
escritor e, principalmente, artista de 
largos dotes e alta sensibilidade. 
conheci-o durante todo o longo espaço 
de sua vida no Pará e posso dar 
testemunho do valor do grande artista que 
o Brasil acaba de perder. 

O que distinguia sobretudo a obra de 
Theodoro Braga fôra a estilização de 
motivos da flora brasileira e do que se 
chama hoje a arte marajoara. Assinalou 
sua passagem pela vida artística do país 
com êsse traço notável, que é essa 
estilização, tendo em vista sua aplicação 
às artes plásticas. 

Esta e perda que o Brasil acaba de 
sofrer; e eu em nome do Pará, 
representando exatamente o Estado de 
havia ausentado, mas que nunca o 
esconde êle era filho terra de que se 
esqueceu trago. Sr Presidente, a esta 
tribuna a expressão do sentimento de 
pezar do Pará pela perda do seu ilustre 
filho. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a 
palavra o nobre Senador Levindo Coelho, 
Quarto orador Inscrito. 
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O SR. LEVINDO 
COELHO (lê o seguinte 
discurso): – Senhor 
Presidente, transcorre 
hoje, nesta data de 3 de 
setembro, o centenário de 
nascimento do Dr. José 
Caetano de Almeida 
Gomes, grande mineiro 
que, pela sua inteligência, 
pela sua cultura e pela sua 
capacidade de trabalho, é 
uma figura que se 
destacou na ciência 
médica, como abalizado 
profissional e no campo 
das ciências, foi um 
devotado estudioso da 
ciências naturais. 

Nascido em Mariana, 
Estado de Minas, fêz o 
curso de humanidades no 
venerando e tradicional 
Colégio do Caraca, ao qual 
acorria a mocidade de 
Minas e de outros Estados 
até os últimos anos do 
século passado. 

Terminado êsse curso, 
matriculou-se na Faculdade 
de Medicina do Rio de 
Janeiro, onde se formou, 
defendendo tese sôbre 
nervos tróficos, vitoriosamente, 
com a nota de distinção que 
consagrou seus estudos com 
a admiração de seus colegas. 
Transportando-se para a 
antiga Capital de Minas, onde 
estabeleceu seu trabalho 
clínico distinguindo-se no 
magistério superior como 
professor de química orgânica 
da veneranda e centenária 
Escola de Farmácia de Ouro 
Preto, onde tive a ventura de 
ser seu discípulo. 

Dedicando-se ao estudo 
de plantas têxteis e 
fabricação de papel, obteve, 
então, a medalha de ouro na 
Exposição de 1908, nesta 
Capital. 

Ocupou-se, ainda, no 
estudo de diversas plantas 
medicinais, descobrindo 
 

na flora brasileira um 
espécime vegetal produtor 
de Gutta Percha, estudo 
conhecido por seus filhos, 
conforme vejo por notícia 
publicada pelo "Correio da 
Manhã", que enaltece sua 
memória. 

Ingressando na política, 
foi eleito deputado à 
Constituinte Mineira de 
1891, reeleito no período 
seguinte. Foi também eleito 
deputado federal em duas 
legislaturas, na época dos 
govêrnos de Prudente de 
Moraes e Campos Salles. 
Os Anais da Câmara 
Federal registram seus 
trabalhos parlamentares, 
que demonstram seu amor 
ao bem público, sua 
dedicação aos altos 
interêsses de Minas e do 
Brasil. 

Meu intuito, relembrando 
o centenário do nascimento 
dêsse saudoso o 
 

venerando brasileiro, é 
deixar nestas palavras a 
homenagem do meu 
respeito, de minha 
admiração à memória 
daquele que trabalhou 
para o engrandecimento 
do Brasil. (Muito bem! 
Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE: – 

Não há outros oradores 
inscritos. 

 
Nada mais havendo a 

tratar, vou encerrar a 
sessão, designando para a 
de amanhã a seguinte 
Ordem do Dia: 

 
TRABALHO DAS 

COMISSÕES 
 
(De acôrdo com o art. 

87 do Regimento). 
Encerra-se a Sessão  

às 16 horas e 20  
minutos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: Cr$ 0,46 
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SENADO FEDERAL 
 

Relação das Comissões 
 

Diretora 
 
Presidente – Marcondes 

Filho. 
1º Secretario – Alfredo 

Neves. 
2º Secretário – 

Vespasiano Martins. 
3º Secretário – Francisco 

ilegível 
4º Secretário – Ezechias 

da Rocha 
1º Suplente – Costa 

Pereira. 
2º Suplente – Prisco dos 

Santos. 
Secretário – Júlio Barbosa 

Diretor, Geral da Secretaria 
do Senado. 

 
Comissões Permanentes 

Finanças 
 

1 – Ivo d Aquino – 
Presidente. 

2 – Ismar de Góis – Vice-
Presidente. 

3 – Alberto Pasqualíni. 
4 – Alvaro Adolfo. 
5 – Apolônio Sales. 
6 – Carlos Lindenberg. 
7 – Cesar Vergueiro. 
8 – Domingos Velasco 
9 – Durval Cruz. 
10 – Ferreira de Souza. 
11 – Pinto Aleixo. 
12 – Plínio Pompeu 
13 – Veloso Borges. 
14 – Vitorino Freire. 
15 – Walter Franco. 
Secretário – Evandro 

Vianna, Diretor de 
orçamento. 

Reuniões as quartas e 
sextas-feiras às 16 horas. 

 
Constituição e Justiça 

 
Dário Cardoso – 

Presidente 
Aloysio de Carvalho – Vice 

Presidente. 
Anisio Jobim 
Attilio Vivacqua. 
Camilo Márcio. 
Ferreira de Souza. 
Gomes de Oliveira. 

Joaquim Pires. 
Olavo Oliveira (**) 
Walder Pedroso 
(**) Substituído pelo 

Senador Carlos Saboya. 
Secretário – Luiz Carlos 

IVeir da Fonseca. 
Auxiliar – Marília Pinto 

Amando. 
Reuniões ás quintas-

feiras, às 9,10 horas. 
 

Educação e Cultura 
 
1 – Flávio Guimarães – 

Presidente 
2 – Cícero de 

Vasconcelos – Vice-
Presidente. 

3 – Arêa Leão. 
4 – Hamilton Nogueira. 
5 – Levindo Coelho. 
Secretario – João Alfredo 

Ravasco de Andrade 
Auxiliares – Carmen Lúcia 

de Holanda Cavalcanti. 
Reuniões às quartas-

feiras, às 16 horas. 
 

Redação 
 

1 –................................... 
2 – Joaquim Pires – Vice-

Presidente. 
3 – Veloso Borges (*). 
4 – Costa Pereira. 
5 – Aloysio de Carvalho 

(**). 
Secretario – Gloria 

Fernandes Quintela. 
Auxiliar – Nathercia Sá 

Leitão. 
Reuniões às quartas-

feiras, as 16 horas. 
(*) Substituído pelo Sr. 

Novais Filho. 
(**) Substítuido pelo Sr. 

Mathias Olympio. 
 

Relações Exteriores 
 
Mello Vianna – 

Presidente. 
Hamilton Nogueira – Vice-

Presidente. 
Bernardes Filho. 
Djair Brindeiro. 
Ferreira de Souza 
Georgino Avelino. 
Novaes Filho 

Secretário – Lauro 
Portella. 

Auxiliar – Eurico Jacy 
Auler. 

 
Saude Pública 

 
Levindo Coelho – 

Presidente. 
Alfredo Simch – Vice-

Presidente. 
Ferreira de Souza. 
Prisco Santos 
Vivaldo Lima 
Durval Cruz 
Secretário – Aurea de 

Barros ilegível. 
Reuniões ás quintas-

feiras, ás 16 horas. 
 

Transportes, Comunicações e 
Obras Públicas 

 
Euclydes Vieira – 

Presidente. 
Onofre Gomes – Vice-

Presidente 
Alencastro Guimaraes. 
Othon Mäder 
Ilegível 
Secretario – Francisco 

Soares Arruda. 
Reuniões às quartas-

feiras, às 16 horas 
 

Serviço Público Civil 
 
Prisco dos Santos – 

Presidente. 
Luiz Tinoco – Vice-

Presidente. 
Vivaldo Lima. 
Mozart Lago. 
Costa Pereira 
Secretario – Franklin 

Palmeira. 
Reuniões, ás quartas feiras, 

ás 16 horas. 
 

Economia 
 
Pereira Pinto – Presidente. 
Ilegível – Vice-Presidente 
Ilegível. 
Assis Chateaubriand 
Júlio Leite. 
Euclydes Vieira. 
Plinio Pompeu. 
Secretario – Aroldo Moreira. 
Reuniões às quartas feiras 

Segurança Nacional 
 
Pinto Aleixo – 

Presidente. 
Onofre Gomes – Vice-

Presidente. 
Ismar de Góes. 
Magalhaes Barata 
Silvio Curvo. 
Walter franco. 
Roberto Glasser – 

Substítuido pelo Senador 
Carlos Lindemberg. 

Secretário – Ary Kern 
Veiga de Castro 

Reuniões às segundas-
feiras. 
 

Legislação Social 
 
1 – Carlos Gomes de 

Oliveira – Presidente. 
2 – Luiz Tinoco – Vice-

Presidente. 
3 – Othon Mäder 
4 – Ruy Carneiro. 
5 – Cícero de 

Vasconcelos. 
6 – Hamilton Nogueira. 
7 – Kerginaldo 

Cavalcanti. 
Secretário – Pedro de 

Carvalho Muller. 
Auxiliar – Carmen Lúcia 

ilegível Cavalcanti. 
Reuniões as segundas-

feiras, ilegível. 
 
Comissões Especiais 
 
Especial para emitir 

parecer sôbre o Projeto de 
Reforma Constitucional nº 2, 
de 1949 

 
AIoysio de carvalho – 

Presidente. 
Dario Cardoso. 
Francisco Gallotti 
Anisio Jobim. 
Camilo Mercio. 
Carlos ilegível 
Antônio Barma. 
Bernardes Filho. 
Marcondes Filho. 
Olavo Oliveira. 
Domingos Velasco 
João Villasboas. 
Secretario – Aurea de 

Barros ilegível. 
 



428 Sábado 5 Diário do Congresso Nacional (Seção II) Setembro de 1953 
 

Especial de investigação sôbre as 
condições materiais das instalações da 
Justiça do Distrito Federais e órgãos 
relacionados 

 
Mello Vianna – Presidente. 
Alencastro Guimarães – Relator. 
Attilio Vivacqua. 
Camilo Mércio. 
João Villasbôas. 
Secretário – Ivan Palmeira 
Auxiliar –  Elza G. Schroeder  
 

Parlamentar de Inquérito sôbre o cimento 
 
Francisco Gallotti – Presidente. 
Mozart Lago – Vice-Presidente. 
Julio Leite 
Landulppo Alves. 
Mario Motta. 
Secretário – Lauro Portella. 
 

Especial de Reforma do código de 
Processo Civil 

 
1 – João Villasbôas – Presidente. 
2 – Attilio Vivacqua – Vice-

Presidente. 
3 – Dario Cardoso – Relator. 
Secretário – José da Silva Lisboa. 
Auxiliar – Carmem Lúcia de 

ilegível  
Reuniões as sextas-feiras, às 16 

horas. 
 

Especial de Revisão do Código Comercial 
 
1 – Alexandre Marcondes Filho – 

Presidente. 
2 – ................................................. 
3 – Pereira de Souza – Relator. 
4 – Attilio Vivacqua. 
5 –  Victorino Freire. 
Secretario – João Alfredo Ravasco 

de Andrade 
 

Especial para Estudo da concessão dos 
Direitos Civis à Mulher Brasileira 
 
Mozart Lago – Presidente. 
Alvaro Adolpho – Vice-Presidente 
João Villasbôas. 
Gomes de Oliveira 
Attilio Vivacqua. 
Domingos Velasco. 
Victorino Freire 
 

Especial de Inquérito sôbre os Jogos de 
Azar 

 
1 – Ismar de Góes – Presidente. 
2 – Prisco dos Santos – Vice-

Presidente. 
3 – Kerginaldo Cavalcanti – Relator 

Geral. 
4 – Vivaldo Lima. 
5 – Novaes Filho. 
Secretário – Ninon Borges Seal  
Secretário – J. A. Ravasco ilegível. 
 
Comissão Especial para  

emitir parecer sôbre o Projeto de Reforma 
Constitucional número 1, de 1953 

 
Mello Vianna – Presidente 
Joaquim Pires – Vice-Presidente 
Attilio Vivacqua – Relator. 
Dario Cardoso. 
 

EXPEDIENTE 
 

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL 
 

DIRETOR GERAL 
 

ALBERTO DE BRITO PEREIRA 
 

CHEFE DO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES CHEFE DA SEÇÃO DA REDAÇÃO 
MURILO FERREIRA ALVES HELMUT HAMACHER 

 
DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

 
Impresso nas Oficinas do Departamento de Imprensa Nacional 

 
AVENIDA RODRIGUES ALVES. 1 

 

"Ponto Presidente Dutra" à ponte da 
Estrada de Ferro Noroeste do Brasil sôbre 
o rio Paraguai, no Estado de Mato Grosso, 
o Sr. Senador Antonio Bayma pede vista da 
matéria, a qual e concedida, após a leitura 
do parecer do Sr. Senador Othon Mader. 

Nada mais havendo que tratar, encerra-
se a reunião, da qual, eu, Francisco Gomes 
Arruda, Secretário, lavro a presente ata que, 
uma vez aprovada, será assinada pelo Sr. 
Presidente. 

 
Recebem emendas perante a Mesa 

Nos dias 8, 9 e 10 
 
Projeto de Lei da Câmara, nº 227 de 

1953: 
Anexo nº 4 – Presidência da República; 
Anexo nº 5 – Departamento 

Administrativo do Serviço Público; 
Anexo nº 6 – Estado Maior das Fôrças 

Armadas; 
Anexo nº 10 – Conselho Nacional de 

Águas e Energia Elétrica; 
Anexo nº 11 – Conselho Nacional de 

Econômia; 
Anexo nº 12 – Conselho de Imigração 

e Colonização; 
Anexo nº 14 – Conselho de Segurança 

Nacional. 
 

116ª SESSÃO EM 8 DE SETEMBRO DE 
1953 

 
Oradores inscritos para o Expediente 

 
1º Sen. João Villabôas. 
2º Sen. Attilio Vivacqua. 
3º Sen. Gomes de Oliveira. 
4º Sen. Apolonio Sales. 
5º Sen. Mozart Lago. 
6º Sen. Djair Brindeiro (Exp. o 1º após 

A de Dia). 
7º Sen. Ezechias da Roca. 
 
ATA DA 116ª SESSÃO EM 4 DE 

SETEMBRO DE 1953 
 
Presidência dos Srs. Café Filho e 

Alfredo Neves. 
As 14,30 horas comparecem os 

Senhores Senadores:  
Vivaldo Lima. 
Anísio Jobim. 
Prisco dos Santos. 
Alvaro Adolpho. 
Antonio Bayma. 
Victorino Freire.  
Arêa Leão. 
Mathias Olympio. 
Joaquim Pires. 
Onofre Gomes. 
Plínio Pompeu. 
Carlos Saboya. 
Kerginaldo Cavalcanti. 
Georgino Avelino. 
Ferreira de Souza. 
Velloso Borges. 
Asiss Chateaubriand. 
Apolonio Sales. 
Novaes Filho. 
Djair Brindeiro. 
Ezechias da Rocha. 
Durval Cruz. 
Walter Franco. 
Aloysio de Carvalho. 
Pinto Aleixo. 
Carlos Lindemberg. 
Sá Tinoco. 
Alfredo Neves. 
Pereira Pinto. 
Hamilton Nogueira. 
Mozart Lago. 
Bernardes Filho. 
Levindo Coelho. 
Euclydes Vieira. 
Domingos Velasco. 
Costa Pereira. 
João Villasbôas. 
Vespasiano Martins. 
Othon Mader. 
Roberto Glasser. 
Gomes de Oliveira. 

ASSINATURAS 
 

REPARTIÇÕES E PARTICULARES FUNCIONÁRIOS 
Capital e Interior Capital e Interior 

Semestre.............................. Cr$ 50,00 Semestre................................. Cr$ 39,00 
Ano....................................... Cr$ 96,00 Ano......................................... Cr$ 76,00 

Exterior   Exterior   
Ano....................................... Cr$ 136,00 Ano.......................................... Cr$ 108,00 
    

 

 
As assinaturas dos órgãos oficiais começam e terminam em qualquer dia do 

exercício em que forem registradas. 
O registro de assinaturas é feito à vista do comprovante do recebimento. 
Os cheques e vales postais deverão ser emitidos em favor do tesoureiro do 

Departamento de Imprensa Nacional. 
Os suplementos às edições dos órgãos oficiais serão fornecidos aos assinantes 

somente mediante solicitação. 
O custo do número atrasado será acrescido de Cr$ 0,10 e, exercício decorrido, 

cobrar-se ao mais Cr$ 0,50. 
 
 
Aloysio de Carvalho. 
Anísio Jobim. 
Camilo Mércio. 
Luiz Tinoco. 
Waldemar Pedrosa. 
Carlos Saboya. 
Gomes de Oliveira. 
Ferreira de Souza. 
Mozart Lago. 
Hamilton Nogueira. 
Alencastro Guimarães. 
Secretário – Luiz Carlos Vieira da 

Fonseca. 
 

Recebem emendas perante a  
Mesa 

 
NOS DIAS 2 E 3 

 
Projeto de Lei da Câmara nº 227, de 

1953: 
Anexo nº 2 – Congresso Nacional. 
Anexo nº 13 – Conselho Nacional de 

Petróleo. 
Anexo nº 23 – Ministério das 

Relações Exteriores. 
 

ATAS DAS COMISSÕES 
 

Comissão de Saúde Pública 
 

10 REUNIÃO EM 3 DE SETEMBRO DE 
1953 

 
Aos três dias do mês de  

setembro de mil novecentos e cinqüenta 
e três, às quinze horas, sob a presidência 
do Sr. Levindo Coelho, presentes os 
Senhores Alfredo Simch, Vivaldo Lima, 
Dudval Cruz e Prisco dos Santos, reune-
se a Comissão de Saúde Pública. 

E' lida e aprovada, sem alterações, 
ata da reunião anterior. 

Não havendo matéria a distribuir  
o Sr. Presidente concede a palavra ao Sr. 
Alfredo Simch, que lê seu parecer  
ao Projeto de Decreto Legislati- 
 

 
tivo nº 24, de 1952, que aprova o Acôrdo 
firmado entre o Govêrno do Brasil  
e a Repartição Sanitária Panamericana. A 
Comissão aprova o parecer  
do relator. 

Nada havendo mais que tratar, 
encerra-se a reunião, lavrando eu,  
Aurea de Barros Rêgo, Secretário,  
a presente ata, que, depois de  
aprovada, será assinada pelo Sr. 
Presidente. 

 
Comissão de Transportes, Comunicações e 

Obras Públicas 
 

9º REUNIÃO, EM 3 DE SETEMBRO DE 
1953 

 
Às 16,00 horas, reune-se a Comissão 

de Transportes, comunicações e Obras 
Públicas do Senado, estando presentes os 
Srs. Senadores Euclydes Vieira, Presidente. 
Onofre Gomes, Othon Mader e Antonio 
Bayma, deixando de comparecer, com 
causa justificada, o Sr, Senador Alencastro 
Guimarães. 

Após a leitura e aprovação da ata de 
reunião anterior usa da palavra o Sr. 
Senador Othon Mader, que relata os 
projetos de Lei da Câmara números 49 e 
78, de 1953, dispondo e primeiro sôbre 
isenção de registro prévio, pelo Tribunal de 
Contas, das despesas relativas às obras 
públicas em andamento, e o segundo, 
mandando estender aos partidos políticos, 
legalmente registrados, o disposto no art. 
51, da Lei nº 498, de 22 de novembro de 
1948. 

O Sr. Relator conclue seus 
pareceres, propondo audiência prévia  
do Ministério da Fazenda sôbre o 
primeiro dos referidos projetos, e 
sugerindo que se aguarde a  
remessa do Projeto de Lei em curso na 
Câmara, que concede auxílio ou 
subvenção financeira aos partidos 
políticos, e que se rejeite o Projeto  
de Lei nº 78, de 1953 acima  
referido. 

A Comissão adota por unanimidade, os 
dois citados pareceres. 

Quanto ao Projeto de Lei da Câmara 
nº 115, de 1952, que denomina 
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Ivo d'Aquino.  
Alberto Pasqualini. 
Alfredo Simch.  
Camilo Mercio. 
 
O SR. PRESIDENTE: – Acham-se 

presentes 45 Srs. Senadores. 
Havendo número legal, está aberta a 
sessão. Vai-se proceder á leitura da 
ata. 

O Sr. 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 
 
Ofício do Sr. Secretário Geral do 

Ministério das Relações Exteriores, 
encaminhando um exemplar da 
circular sôbre a distribuição do Prêmio 
Nobel da Paz em 1954. 

A Comissão de Relações 
Exteriores. 

São lidos e vão a imprimir os 
seguintes. 

 
PARECERES 

 
PARECER Nº 914, DE 1953 

 
Comissão de redação Redação 

final das emendas do Senado ao 
Projeto de Lei nº 40, de 1952. 

 
Relator: Sr. Waldemar Pedrosa. 
A Comissão apresenta a redação 

final (fls. anexas) das emendas do 
Senado ao Projeto de Lei nº 40, de 
1952, de iniciativa da Câmara dos 
Deputados. 

Sala da Comissão de Redação, 
em 28 de agôsto de 1953 – Joaquim 
Pires, Presidente em exercício, – 
Waldemar Pedrosa, Relator. – Costa 
Pereira. – Aloysio de Carvalho. 

 
ANEXO AO PARECER Nº 914, DE 

1953 
 
Redação final das emendas do 

Senado ao Projeto de Lei da Câmara 
nº 40, de 1952. 

 
EMENDA Nº 1 

 
Ao art. 1º, §§ 4º, 5º, 6º e 7º 

(Emenda nº 2). 
Suprimam-se, neste artigo, os 

parágrafos acima reefridos. 
 

EMENDA Nº 2 
 
Ao art. 1º, alíneas "d", "e", "f", "h" 

e "k" (Subemenda à emenda nº 1). 
 
Suprimam-se estas alíneas 
 

EMENDA Nº 3 
 
Ao art. 1º, § 1º (Emenda nº 4). 
Substitua-se êste parágrafo pelo 

seguinte: 
"§ 1º – Os empréstimos  

serão feitos por prazos não 
superiores a 20 anos, aos j 
uros correspondentes à taxa do  
custo do dinheiro para as Caixas 
Econômicas Federais e à taxa  
atuarial que for fixada para os 
Institutos e Caixas de Aposentadoria, 
acrescidas ambas da taxa de 1% no 
mínimo". 

 
EMENDA Nº 4 

 
Ao artigo 2º, alínea "a" (Emenda 

número 5). 
Onde se diz: 
"... dos respectivos depósitos;"  
Diga-se: 
"... das respectivas 

disponibilidades em cada semestre;" 
 

EMENDA Nº 5 
 
Ao artigo 2º, alínea "c" (Emenda número 

6). 
Suprima-se esta alínea. 
 

EMENDA Nº 6 
 
Ao artigo 2º § 1º (Emenda número 7). 
Suprima-se este parágrafo. 
 

EMENDA &,º 7 
 
Ao artigo 3º (Emenda nº 8). 
Suprima-se, in fine, o seguinte: 
"... na agência do Banco do Brasil que 

funcione no respectivo Município ou na mais 
próxima." 

 
EMENDA Nº 8 

 
Ao artigo 3º, parágrafo único (Emenda nº 

9). 
Substitua-se êste parágrafo pelo 

seguinte: 
"Parágrafo único. Os dois têrços 

restantes só poderão ser retirados depois de 
comprovada a aplicação da primeira cota nos 
serviços previstos no contrato, mediante 
certidão do Departamento das 
Municipalidades ou do fiscal nomeado pelo 
próprio órgão financiador." 

 
EMENDA Nº 9 

 
Ao artigo 3º parágrafo único 

(Subemenda à Emenda nº 14).  
Onde se lê: 
"...Departamento das Municipalidades..." 
Leia-se: 
"...Departamento das Municipalidades ou 

repartição equivalente..." 
 

EMENDA Nº 10 
 
Ao artigo 6º, § 1º, alíneas "a" a "d" 

(Emenda nº 3). 
Suprimam-se as alíneas acima referidas, 

dando-se nova redação a êste artigo. 
 

EMENDA Nº 11 
 
Ao artigo 7º (Emenda nº 10). 
Acrescente-se a êste artigo a seguinte 

alínea: 
"h) aprovação do Tribunal de Contas, 

quando exigida pela Constituição Estadual." 
 

EMENDA Nº 12 
 
Ao artigo 7º, § 4º (Emenda número 11). 
Suprima-se êste parágrafo. 
 

PARECERES NS. 915, 916 E 917, DE 1953 
 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 321-52. 
 
Relator: Sr. Gomes de Oliveira 
O Projeto em causa, com alguma 

modificação de redação no artigo 457 inclue 
na remuneração do empregado, aí prevista, o 
abono, a fim de ilegível porá-lo aos salários 
para todos os efeitos legais. Pelo projeto 
original a incorporação do abono se restringia 
à concessão de pensões pelos Institutos e 
Caixas de Aposentadoria. A sua extensão a 
quaisquer vantagens legais decorreu do 
substitutivo apresentado pelo Deputado 
Osvaldo Fonseca na qualidade de relator da 
Comissão de Legislação Social da Câmara. 

2 – Estabelece ainda o projeto, no seu 
art. 2º que não poderão ser reduzidos ou 
alterados os salários ou abonos que já 
venham sendo pagos. 

Em longo e bem fundamentado parecer, 
o ilustre relator esclarece as dúvidas 
suscitadas em tôrno do assunto. Invocando 
jurispridência que exprime as diretivas da 
Justiça do Trabalho, com respeito à 
legitimidade da incorporação do abono ao 
salário, não só para fins de aposentadoria 
como também para tôdas as vantagens 
previstas em lei: férias, reposo semanal 
remunerado, indenizações, etc. 

 

– Propõe ainda a revogação dos 
Decretos-leis ns. 3.813, de 10 de novembro 
de 1941, e 4.356, de 4 de Junho de 1942. O 
primeiro veda expressamente a adição do 
abono ao salário que tenha sido pago 
durante os seis meses posteriores a 
publicação da lei. O segundo prorroga essa 
deliberação sine die, conforme entendem 
uns, ou por mais seis meses segundo a 
opinião de outros. 

4 – A Legislação do Trabalho 
obedecerá a preceitos que visem a melhoria 
de condição de vida dos trabalhadores (art. 
nº 157 da Constituição). 

Nada a opôr sob o ponto de vista 
constitucional. 

Sala Ruy Barbosa em 25 de junho de 
1953. – Joaquim Pires Presidente em 
exercício – Gomes de Oliveira Relator. – 
Camilo Mércio – Anísio Jobim. – Waldemar 
Pedrosa. – Attilio Vivacqua. 

 
PARECER 

 
N 916, de 1953 

 
Da Comissão de Legislação Social 

sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 321, de 
1952. 

 
Relator: Sr. Hamilton Nogueira 
O Projeto de Lei nº 321, de 1952 da 

Câmara dos Deputados, modifica o art. 457 
e seus parágrafos, do Decreto-lei nº 5.452, 
de 1º de maio de 1947 (consolidação das 
Leis do Trabalho). 

Assim, será a seguinte a redação do 
art. 457 e seus parágrafos: 

Art. 457 – Compreende-se na 
remuneração do empregado, para todos os 
efeitos legais, alem do salário devido e pago 
diretamente pelo empregador como 
contraprestação do serviço, as gorjetas, que 
receber. 

§ 1º Integram salário, não só a 
importância fixa estipulada, como também as 
comissões, porcentagens gratificações 
ajustadas, diárias para viagem e abonos 
pagos pelo empregador. 

§ 2º Não se incluem nos salários as 
ajudas ao custo, assim como as diárias para 
viagem que não excedam 50% do salário 
percebido pelo empregado. 

O Projeto ainda determina que uma 
vez aprovada, "a lei não podem dar 
motivo à redução ou alteração de salário 
ou de abono já pago e nem será causa 
para ilegível de contribuições recolhidas 
as instituições de previdência social". 

Na Comissão de Constituição e 
Justiça foi aprovado, por unanimidade, o 
parecer favorável do relator o nobre 
Senador Gomes de Oliveira. 

O Projeto, indiscutivelmente, 
atenderá melhor às necessidades dos 
trabalhadores, nessa hora difícil de 
desequilíbrio econômico. Por outro lado 
não acarretará prejuízos aos 
empregadores. Nestas condições, sou 
pela aprovação. 

Sala das Comissões, em 16 de agosto 
de 1953. – Carlos Gomes de Oliveira, 
Presidente. – Hamilton Nogueira, Relator. – 
Luis Tinoco. – Cicero de Vasconcelos.  

 
PARECER 

 
N 819, de 1953 

 
Da Comissão de Finanças, sôbre o 

Projeto de Lei da Câmara nº 321, de 1952. 
 
Relator: Sr. Alberto Pasqualini 
1. O Projeto em exame, da Câmara dos 

Deputados, altera os §§ 1º e 2º do art. 457 
da Consolidação das Leis do Trabalho. 

Determina o projeto que deverão ser 
computados como ilegível dos salários, 
para todos os efeitos legais os abonos 
pagos pelo empregador. Isso significa que 
o abono será ilegível para efeito de 
aposentadoria a tôdas as demais 
vantagens previstas em lei, como férias, 
repouso semanal remunerado, 
Organizações, etc. 

 

2. As Comissões de Constituição e 
Justiça nada opôs, sob o aspeto 
constitucional, tendo a Comissão de 
Legislação Social, opinando favorável ao 
projeto, observando que atenderá melhor 
às necessidades dos trabalhadores nesta 
hora difícil de desequilíbrio econômico, 
sem causar prejuízo aos empregadores. 

3. A Comissão de Finanças nada 
tem a opôr ao projeto. 

Sala Joaquim Murtinho, em 27 de 
agôsto de 1953 – Ivo d'Aquino, 
Presidente. – Alberto Pasqualini, Relator. 
– Carlos Lindemberg. – Alvaro Adolpho. – 
Ferreira de Souza. – Ismar de Góes. – 
Walter Franco. – Durval Cruz. 

 
PARECER Nº 918, DE 1953 

 
Da Comissão de Serviço Público 

Civil sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 
329, de 1952. 

 
Relator: Sr. Mozart Lago. 
O presente projeto, de iniciativa do 

Poder Executivo, cria, no Quadro 
Permanente do Ministério da Agricultura, 
um Cargo isolado de provimento em 
comissão, padrão CC-5, de Administrador 
da Colônia Agrícola Nacional de Jarba, no 
Estado de Minas Gerais. 

Essa Colônia, criada pelo Decreto nº 
25.547, de 21 de setembro de 1948, vem 
sendo administrada por funcionários das 
carreiras técnicas daquele Ministério, sem 
a correspondente retribuição, por não ter 
sido criado ainda o cargo próprio de 
Administrador. Tal lacuna é preenchida 
pelo projeto em exame, que cria o referido 
cargo, com o mesmo padrão de 
vencimentos (CC-5) atribuindo aos 
Administradores das demais Colônias 
Agrícolas Nacionais (Amazonas, Pará, 
Goiás, Maranhão, Piauí, Dourados e 
General Osório). 

Conforme acentuou o Departamento 
Administrativo do Serviço Público em 
exposição de motivos anexa à mensagem  
presidencial que submeteu o assunto ao 
Congresso, trata-se de providência de 
natureza imperativa, "porquanto, de 
acôrdo com a sistemática adotada pela 
Administração, as atribuições de chefia e 
direito, pelo vulto e responsabilidade que 
encerram, devem ser cometidas a 
pessoas qualificadas e mais bem 
retribuídas". 

Tratando-se de medida 
perfeitamente justificada opinamos pela 
aprovação do projeto. 

Sala das Comissões em 24 de 
agôsto de 1953 – Luiz Tinoco, 
Presidente em exercício. – Mozart 
Lago, Relator. – Vivaldo Lima. – Costa 
Pereira. 

 
PARECER Nº 919, DE 1953 

 
Da Comissão de Segurança 

Nacional, sôbre o Projeto de Lei do 
Senado nº 34, de 1950. 

 
Relator: Sr. Pinto Aleixo. 
O presente projeto de lei pretende 

excluir das limitações impostas pelo 
Decreto-lei nº 8264 de 1º de dezembro de 
1945, as obras licenciadas pela Prefeitura 
do Distrito Federal, até 31 de dezembro 
de 1948, com inobservância do que ficou 
expressamente fixado naquele diploma 
legal. 

O decreto-lei de referência fixou as 
altitudes próximas que deveriam ver as 
construções nos bairros do Leme, 
Copacabana e Ipanema, tendo em vista 
as necessidades de segurança dos fortes 
Duque de Caxias (Leme) e de 
Copacabana. 

Ilegível dessas existenciais,  
o Prefeito do Distrito Federal  
através do Decreto Municipal nº 8.613, 
 de 6 de setembro de 1946 aprovou  
as ilegível do bairro de  
Copacabana ilegível artigo 1º que as 
edificações ilegível suas alturas ilegível - 
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nadas aos limites fixados pelo Decreto-lei 
nº 8.264. 

Não obstante isso, várias licenças 
foram concedidas pela Prefeitura do 
Distrito Federal para construções em 
Copacabana, em inobservância de tais 
exigências, o que motivou a solicitação, 
por parte do Ministro da Guerra ao 
Prefeito do Distrito Federal, do embargo 
das obras autorizadas contráriamente ao 
estatuido em lei. 

Tais são as obras que o presente 
projeto de lei visa excluir das limitações 
impostas pelo Decreto-Lei numero 8.264. 

Por solicitação da douta Comissão 
de Constituição e Justiça, foi pedido o 
pronunciamento do senhor Ministro da 
Guerra sôbre o assunto. 

O processado anexo além do 
pronunciamento dessa autoridade, 
contem os pareceres do Comandante da 
Artilharia de Costa da Primeira Região 
Militar, do Chefe do Estado Maior do 
Exercito e do Conselho de Segurança 
Nacional. 

Todos, uniformemente, se 
manifestaram contra o projeto de lei. 

Destacaremos os seguintes trechos 
do parecer do Estado Maior do Exército, 
por considerá-los expressivos: 

Os gabaritos constantes do Decreto-
lei nº 8.264 de 1 de dezembro de 1945, 
foram calculados tendo em vista a, de um 
lado, as condições de segurança imediata 
das fortificações, Isto é, limitar ou anular 
as possibilidades de vistas e de fogos, 
sôbre seus pontos acessíveis e, de  
outro lado, garantir o campo das vistas  
de observatórios terrestres já  
construidos e integrantes do Plao de De-
Detesa do Pôrto do Rio de Janeiro, 
localizados nas elevações existentes mais 
para o interior. 

 
O decreto-lei citado, silenciando 

sôbre as alterações que deviam se 
verificar nos prédios anteriormente 
licenciados, não asegurou mais as 
condições vitais de segurança da 
fortificação, limitando-se apenas, a 
impedir que o perigo existente viesse a se 
agravar. 

 
Todos os prédios cujos embargos  

o projeto procura remover, acham-se 
localizados nas proximidades da 
Fortaleza de Copacabana, e a construção 
dos mesmos comprometerá ainda mais,  
a segurança já precária dessa  
fortificação. 

A vista de tão expressivas 
afirmações, a conclusão a tirar e que a 
manutenção ao disposto no Decreto-lei nº 
8 264 é um imperativo de segurança 
nacional. 

Essa é a razão que leva a 
Comissão de Segurança Nacional a se 
pronunciar pela rejeição do presente 
projeto de lei. 

Sala das Comissões em 31 de 
agôsto de 1953. – Pinto Aleixo Presidente 
e Relator. – Onofre Gomes – Malta 
Franco – Roberto Glasser. 

 
PARECER Nº 920, DE 1953 

 
Da Comissão de Constituição e 

Justiça, sôbre o Requerimento número 
191, de 1953. 

 
Relator: Sr. Joaquim Pires. 
O nobre Senado, Mozart Lago 

solicita que o Senado se manifeste 
sôbre a louvável iniciativa da  
escritura brasileira Lucia Benedeti e  
dos artistas que integram o Teatro do 
Estudan é programando 500 
espetáculos gratuitos dedicados às 
crianças ilegível. 

O teatro foi desde os tempos 
primitivos e ilegível da antiga Grécia,  
dos ilegível dias do Império Romano, 
dos faustosos tempos da França  
ilegível de tantos outros que difundiram 
pelo, teatro ilegível proveitosos, so- 

mente superados pelo gênio de 
Shakhespeare, na Inglaterra, escola de 
ensinamentos. 

Em Portugal floresceu, na arte 
dramática, Gil Vicente, criador de escola 
morredoura de saber doutrinário onde se 
revelaram gênios, entre os quais Antônio 
Ribeiro Chiado e o infante D. Luiz ainda 
hoje são lembrados. 

cumpre lembrar Antônio José, que a 
Inquisição fêz suplicar, deixando 
imorredouras as célebres guerras do 
Alecrim e da Manjerona. 

Já em nossos dias João Caetano 
arrebatava a platéia do Teatro Provisório. 
incarnando Cabé, Cesar, Otelo e Trajano. 

Não podemos esquecer ilegível 
Junior e Arthur Azevedo, inigualáveis na 
crítica jocosa tendo como objetivo ensinar, 
advertir e castigar – como divisa o aforisma 
latino: ridendo catiaat mores. Já  
Voltaire dizia com muita propriedade "Le 
theatre instruit mieux que ne fait ungros 
livre". 

Perdoem-nos os doutos colegas 
recordar, bosqueiando o que me resta na 
memória, porque alguém já disse: "recordar é 
viver": eu diria: recordar é ter ilegível tomando 
assim o precioso tempo aos trabalhos desta 
Comissão para dizer sôbre o que o laborioso e 
irrequiético Senador Mozart Lago – na 
sofrequidão de o Bom fazer. Somos pelo 
arquivamento com fundamento no art.129 do 
Regimento Interno. 

Sala Ruy Barbosa em 23 de julho de 
953 – Dario Cardoso. Presidente. – 
Joaquin Pires. Relator. – Camilo Mércio. – 
Ferreira de Souza – Aloysio de Carvalho. 
Waldemar Pedrosa. 

 
PARECERES NS. 921, 922, 923 E 924, 

DE 1953 
 

(Nº 921, de 1953) 
 
Da Comissão de Constituição e 

Justiça, sôbre o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 42, de 1952. 

  
Relator: Sr. Carlos Saboya. 
Projeto de Decreto Legislativo nº 42, 

de 1852, que aprova o acórdo sôbre os 
transportes aéreos entre o Brasil e a 
Espanha, firmado no Rio de Janeiro, a 28 
de novembro de 1949. vem precedido da 
Mensagem Presidencial nº 21 de 1950, 
na qual se trancreve o seu texto integral. 

O preâmbulo do Acôrdo justifica-o 
ilegível ressaltando, aliás, a necessidade 
de um convênio multilateral que venha a 
reger todas as nações em matéria de 
transportes, tendo em vista as 
possibilidades cada vez maiores da 
aviação comercial. 

O Projeto é constitucional e merece, 
data vênia, a aprovação do Senado de 
vez que representa, tambem conforme 
assinalou o Sr. Ministro das Relações 
Exteriores, uma maior cooperação, nesse 
terreno entre as duas nações amigas sem 
prejuízo dos interesses regionais e 
nacionais das ilegível 

Sala Ruy Barbosa em 25 de 
setembro de 1952 – Aloysio de 
Caravalho. Presidente em exercício. – 
Carlos Saboya. Relator. – Attilio 
Vivacqua. – Clodomir Cardoso. – Anisio 
Jobim – Ivo d'Aquino. 

 
PARECER 

 
(Nº 922, de 1953) 

 
Da Comissão de Transporte, 

Comunicações e Obras Públicas, sôbre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 42, de 1952. 

 
Relator: Sr. Onofre Gomes. 
1. Nos têrmos do art. 66, II, da 

constituição submeteu, o Senhor 
Presidente da Republica ao exame e a 
aprovação do Congresso Nacional  
em Mensagem nº 21 de 1950, o texto  
do Acôrdo sôbre Transportes  
Aéreos Regulares, firmado do Rio de 
 

Janeiro, em 28 de novembro de 1949, 
pelo Brasil e Espanha. 

2. A conveniência do ato está 
plenamente esclarecida e justificada no 
preâmbulo do Acôrdo, em que ambas 
partes contratantes expressam a intenção 
de ampliá-lo noutro ilegível que venha 
reger em tôdas as nações a matéria de 
transportes via aérea. 

3. Com pareceres favoráveis das 
Comissões de Diplomacia e de 
Transportes, Comunicações e Obras 
Públicas da Câmara e assim da de 
Constituição e Justiça desta Casa, opina 
ilegível Viação e Obras Públicas pela 
aprovação do Projeto de vez que se 
encontram bem resguardados os direitos 
das altas partes contratantes que 
negociaram em bases de plena 
reciprocidade. 

Sala das Comissões, em 9 de 
outubro de 1952. – Euclydes Vieira, 
Presidente. – Onofre Gomes, Relator – 
Francisco Gallotti. 

 
PARECER 

 
Nº 923, de 1953 

 
Da Comissço de Redação Exteriores 

– sôbre o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 42, de 1952. 

 
Relator: Sr. Ferreira de Sousa. 
1 – Em 28 de novembro de 1949, o 

Govêrno do Brasil concluiu com o da 
Espanha um Acôrdo sôbre transportes 
aéreos regulares, declarando, 
inicialmente, constituir o tráfego aéreo 
entre os dois países "um direito 
fundamental e primordial" (art. 2º). Não se 
afastando dos já concluídos com outros 
países, o acôrdo estipula normas 
reciprocamente obrigatórias, das quais se 
aproveitarão e ás quais estão  
obrigadas as empresas designadas por 
cada um dos acordantes (arts 7 e 8), 
isenção de impostos para material, 
combustiveis e lubrificantes, igualdade 
das taxas aero-portuarias às cobradas 
das aeronaves nacionais (art. 1), controle 
da nacionalidade da empresa que deve 
estar em mãos de nacionais do seu pais 
(art. 6), aplicação das leis e regulamentos 
(art. 8) punição das Infrações (art. 9), 
validade dos certificados de 
navegabilidade e das cartas de 
habilitação dos pilotos (art. 10), denuncia 
do Acôrdo (art. 13), etc. 

No Anexo cuidaram as partes 
contratantes das condições de 
autorização das empresas de cada país, 
do uso das liberdades da Convenção de 
Chicago (seção III). da capacidade e das 
condições de transporte (seção IV) da 
fiscalização (seção V) dos preços do 
transporte (seção VI), aplicação da lei do 
país onde se inicia o transporte aos 
bilhetes de passagens e documentação 
como roial das aeronaves (seção VII), do 
transporte de malas postais (seção XI). 
Isenção das tripulações aos "vistos" de 
entrada (seção XIII), etc. 

O Quadro I estabelece as rotas e os 
pontos possíveis de escala no território de 
cada país. 

Em Protocólo Adicional, dispuseram 
as contratantes sôbre a possibilidade de 
extensão das linhas aquém e para além 
dos territórios dos dois países bem como 
sôbre as frequências e sôbre a conversão 
de moedas. 

2. Como se vê, destacou o Acôrdo 
não sai da linha dos já existentes e 
aprovados pelo Congresso, conformando-
se com as convenções internacionais de 
carater geral como a de Chicago e as 
regras da CAC1. 

Nenhuma das estipulações  
destôa assim, da nossa política  
internacional, valendo mesmo destacar 
a importância de tal Acôrdo, quer  
por se tratar da Espanha, quer  
pela importância que a sua  
posição geografias assume para 
 

o desenvolvimento da nossa aviação 
comercial. 

Assim, a comissão de Relações 
Exteriores não tem dúvida se adote 
o projeto da Câmara dos Deputados,  
no sentido de ser aprovado tal  
Acôrdo. 

Sala das Comissões, em 12 de 
fevereiro de 1953 – Mello Viana. 
Presidente. – Ferreira de Souza. 
 Relator. – Alfredo Neves. – Morais  
Filho. 

 
PARECER 

 
Nº 924, de 1953 

 
Da Comissão de Finanças, sôbre. o 

Projeto de. Decreto Legislativo nº 43, de 
1952. 

 
Relator: Sr. Walter Franco. 
O presente projeto aprova o Acôrdo 

entre o Govérno dos Estados Unidos do 
Brasil e o Govêrno da Espanha, firmado 
no Rio de Janeiro, a 28 de novembro de 
1849. 

Trata-se de acôrdo destinado  
a assegurar comunicações aéreas 
regulares entre os dois paises,  
de conformidade com os  
princípios geralmente admitidos pelos  
convênios internacionais sôbre a 
 matéria. 

art. 5º dêsse acôrdo estabelece as 
condições de respeito ao principio de 
igualdade de tratamento, com o fim  
de evitar praticas discriminatórias, 
determiando que as emprêsas, 
aeronaves e materiais de uma Parte 
Contratante, quando no território da 
outra Parte, gosarão do tratamento dado 
às emprêsas nacionais, no que respeita 
a direitos aduaneiros, taxas de  
inspeção ou outros direito e encargos  
nacionaís. 

Examinando o assunto a Comissão 
de Fianças opina pela aprovação do 
projeto. 

Sala Joaquim Murtinho, em 27 de 
agôsto de 1953. – Ivo d'Aquino. 
Presidente – Wallci Franco, Relator. – 
Alberto Pasqualini. – Ferreira de 
 Souza. – Durval Cruz. – Ismar de Góis. 
– Alvaro Adolfo. – Carlos 
 Lindemberg. 

 
PARECER Nº 925, DE 1953 

 
Da Comissão de Fianças ao projeto 

de lei da Câmara nº 214, da 1953. 
 
Relator: Sr. Apolonio Sales. 
Trata-se de uma ajuda ao 1º 

Congresso Nacional de Algodão. 
Justifica-se como aplicação de 

recursos do Ministério no tomento do 
segundo produto de exportação do 
Extado de São Paulo. 

O congresso é de carater nacional 
e é justo que se ajude o Estado a que 
foi atribuída a efetivação do  
conclave. 

Sou pela aprovação do projeto. 
Sala Joaquim Murtinho, 2 de 

setembro de 1953. – Cesar Vergueiro. 
Presidente ad-hac. – Apolonio  
Sales, Relator. – Veloso Borges. –  
Pinto Aleixo. – Durval Cruz. – Plinio 
Pompeu. – Walli Franco. – Alvaro 
Adolpho. 

 
PARECERES NS. 926 E 927, DE 1953 

 
N 926, de 1953 

 
Da Comissão de Saúde Pública 

sôbre o Projeto de Lei da Câmara n 198, 
de 1953. 

 
Relator: Sr. Alfredo Simch. 
O projeto que concede subvenção 

anual à Policlínica Geral do Rio de, 
Janeiro, segundo a emenda acima e 
cujos têrmos se contém em 4 artigos 
  



Sábado 5 Diário do Congresso Nacional (Seção II) Setembro de 1953 431 
 
e cinco incisos ao artigo 2º Vem da 
câmara dos Deputados. 

Naquela Casa do Congresso 
Nacional, a sábia Comissão de Saúde 
Pública, pelo seu brilhante Presidente 
e Relator Sr. Leão Sampaio, 
apresentou um brilhante estudo da 
justificação ao Projeto. 

Com a análise da vida pregressa 
da humanidade e caridosa instituição 
da Policlínica do Rio de Janeiro, 
aprecia o parecer dessa douta 
Comissão de Saúde da Câmara dos 
Deputados a marcha, a atividade, os 
vários setores de serviços, o número 
de clientes atendidos, por dia, meses 
e anos, apontando em cifras o 
espantoso algarismo de doentes que 
nesse nosocômio recebem tratamento 
médico, e tem nos bravos galenos o 
carinho e a assistência que a 
caridade cristã ensina aos abnegados 
esculápios. 

A justificação torna evidente as 
dificuldades materiais por que passa 
aquela instituição pela carência 
absoluta de recursos em espécie. 

Salienta com argumentos 
irrefutáveis a assistência que o nosso 
povo recebe naquela Policlínica – que 
já entrou na casa dos 70 anos de 
atividade altruística. 

Mostra a necessidade inadiável 
do socorro do poder público acudindo 
com a quota anual financeira para 
continuação da obra da grande 
benemerência que não deve sucumbir 
e sim subsistir para continuação de 
tão necessários serviços aos 
necessitados da nossa grande 
Metrópole. Face tais argumentos 
tornamo-nos integralmente solidários 
com o parecer da Comissão de Saúde 
da Câmara, não só com o aplauso, 
mas subscrevemos integralmente o 
projeto do auxilio anual de um milhão 
e quinhentos mil cruzeiros à 
Policlínica Geral do Rio de Janeiro. 

Sala das Comissões, em 13 de 
agôsto de 1953 – Alfredo Simch, 
Presidente em exercício e Relator. – 
Vivaldo Lima. – Durval Cruz. 

 
N. 927, de 1953 

 
Da Comissão de Finanças, sôbre 

o Projeto de Lei da Câmara número 
198 de 1953. 

Relator: Sr. Plínio Pompeu. 
 
Este projeto de lei da Câmara, de 

iniciativa do ilustre Deputado Leão 
Sampaio, concede a Policlínica Geral 
do Rio de Janeiro, um auxilio anual de 
Cr$ 1.500.000,00, em troca do qual a 
beneficiada assumira compromisso 
perante a Divisão de Organização 
Sanitária do Departamento Nacional 
de Saúde, de. 

I – manter em condições, cada 
vêz mais aperfeiçoadas ,os serviços 
de assistência médico-cirurgica; 

II – manter e ampliar os cursos 
de post-graduação e aperfeiçoamento 
medico; 

III – manter e ampliar a sua 
revista Médica, sempre com o caráter 
de divulgação exclusivamente 
cientifica; 

IV – manter e ampliar o Serviço 
de Assistência Social; e 

V – criar e manter um Banco de 
Olhos anexe à sua Clínica 
Oftalmológica. 

Trata-se de concessão de auxílio 
em caráter permanente, através  
de Orçamento, a instituição  
cientifica e assistencial que ha mais 
de setenta anos vem colaborando 
com os poderes públicos, sem 
receber dos mesmos a devida 
contribuição. Conta atualmente com o 
concurso de cêrca de 350 
profissionais, médicos e dentistas, 
 

a cujo esfôrço e dedicação deve e sua 
sobrevivência. 

A Policlínica Geral do Rio de 
Janeiro atende, gratuitamente, a uma 
média de 550 doentes por dia, convindo 
notar que a sua Seção Oftalmológica é 
a mais freqüentada clínica de olhos de 
todo o país. 

A providência consubstanciada no 
projeto tem, portanto, um grande 
sentido social, pois permitirá que os 
serviços assistenciais da referida 
entidade possam funcionar sem as 
dificuldades financeiras que impedem o 
seu crescimento. 

Por outro lado, as condições 
impostas pelo projeto, como 
contrapartida do auxilio, são de grande 
vantagem para o Estado, uma vez que 
o custo dos serviços impostos se a 
cargo da Administração Pública seda 
muitas vezes maior e, talvez, sem a 
mesma eficiência. 

Nestas condições, opinamos pela 
aprovação do projeto, ressalvando a 
seguinte emenda: 

 
EMENDA N. I-C 

 
Aos artigos 1º e 2º 
Onde se lê: 
“... Ministério da Educação e 

Saúde ...” 
Leia-se: 
... Ministério da Saúde ... 
Sala Joaquim Murtinho em 2 de 

setembro de 1953. – César Vergueiro, 
Presidente ad-hoc. – Plínio Pompeu 
Relator. – Veloso Borges. – Walter 
Franco. – Apolônio Sales – Álvaro 
Adolpho. – Pinto Aleixo – Alberto 
Pasqualini. 

 
Parecer nº 928, de 1953 

 
Da Comissão de Finanças, sôbre o 

Projeto de Lei da Câmara número 57, 
de 1953. 

Relator: Sr. Pinto Aleixo. 
 
A abertura do crédito especial, de 

que trata êste projeto, destina-se a 
pagamento a oficiais e praças 
reformatórios, pensionistas e ilegível 
que recebem pela pagadoria da 27ª C. 
R. em São Luiz do Maranhão, em 
conseqüência do roubo ali verificado na 
noite de 17-18 de dezembro de 1947. 

O inquérito policial militar 
instaurado a propósito dêsse fato, 
apurou não caber aos agentes ilegível 
da 27ª C. R. nenhuma parcela de 
responsabilidade pela importância 
roubada, cabendo ao Estado o prejuízo 
daí resultante. 

Tratando-se de vencimentos 
correspondentes ao ano de 1947, cabe 
a abertura do crédito especial. 

Não cabendo, igualmente, a 
responsabilidade do roubo, aos 
credores do Estado, a serem 
beneficiados, com o referido crédito 
devem os mesmos receber o que lhes é 
devido. 

Damos, por isso, inteiro apôio ao 
projeto propondo sua aprovação. 

Sala Joaquim Murtinho, 2 de 
setembro de 1953. – César Vergueiro, 
Presidente ad-hoc. – Pinto Aleixo – 
Relator. – Apolônio Sales – Veloso 
Borges. – Valter Franco. – Plínio 
Pompeu. – Durval Cruz. – Álvaro 
Adolpho. 

 
Parecer nº 929, de 1953 

 
Da Comissão de Finanças sobre o 

projeto de lei da Câmara número 137, 
de 1953. 

Relator: Sr. Plínio Pompeu. 
 
A Lei nº 1.773-B, de 20 de 

dezembro de 1952, aumentou para Cr$ 
1.000.000,00, a partir daquele exercí 
 

cio, a subvenção anual de Cr$ 
300.000,00 concedida, pela Lei nº  
720 de 28 de maio de 1949,  
ao Instituto Histórico e Geográfico 
Brasileiro. 

Tendo o Orçamento de 1952, 
consignado a referida subvenção nas 
têrmos da legislação anterior, surgiu a 
necessidade de ser concedida a 
diferença de Cr$ 700,000,00 através 
de crédito especial. 

Daí o presente projeto, de 
iniciativa do ilustre Deputado 
Adroaldo Costa autorizando o Poder 
Executivo a tomar aquela providência. 

Tratando-se de despesa 
decorrente de lei, opinamos pela 
aprovação do projeto, ressalvada a 
seguinte: 

 
EMENDA Nº 1-C 

 
Ao art. 1º, onde se diz: 
"Ministério da Educação e 

Saúde". 
Diga-se: 
"Ministério da Educação e 

Cultura". 
Sala Joaquim Murtinho, 2 de 

setembro de 1953. – César Vergueiro, 
Presidente ad-hoc. – Plínio Pompeu, 
relator. – Veloso Borges. – Durval 
Cruz. – Pinto Aleixo. – Álvaro 
Adolpho. – Apolônio Sales. – Valter 
Branco. 

O SR. PRESIDENTE: – 
Distribuídos, hoje, os avulsos 
respectivos, ilegível e na próxima 
terça-feira, dia 8, o prazo regimental 
de três sessões para a apresentação 
de emendas, perante a Mesa, aos 
seguintes anexos ao Projeto de Lei 
Orçamentária para 1951: 

Nº 4 – Presidência da República; 
Nº 5 – Departamento 

Administrativo do Serviço Público; 
Nº 6 – Estado Maior das Fôrças 

Armadas; 
Nº 10 – Consêlho Nacional de 

ilegível e Energia Elétrica; 
Nº 11 – Consêlho Nacional de 

Economia; 
Nº 12 – Conselho de Imigração e 

colonização; 
Nº 14 – Consêlho de Segurança 

nacional. 
 
Continua a hora do expediênte. 
Com a palavra o nobre  

Senador Anísio Jobim, primeiro 
orador inscrito. 

O SR. ANISIO JOBIM (não foi 
reviso pelo orador): – Senhor 
Presidente, o ,Amazonas celebra, na 
data de amanhã, um dos seus 
acontecimentos mais gloriosos; a 
elevação da antiga Comarca do Alto 
Amazonas à categoria de província, 
pela Lei nº 582, de 5 de setembro ia 
1850. 

E' certo que a instalação da 
província se deu em 1º de  
fevereiro de 852, mas a data 
marcante da sua história, da sua 
evolução social, foi concretizada  
pela citada lei. 

Senhor Presidente a efeméride 
não pode passar despercebida. 
Vivemos um pouco do passado, na 
lembrança dos feitos dos nossos 
antecessores. A autonomia do meu 
Estado resultou do esforço heróico do 
seu povo, empenhado numa série de 
lutas em prol de reivindicações que o 
tornaram dignou do aprêço de todos 
os brasileiros. Não foi uma dádiva um 
favor, uma graça dos poderes 
imperiais, mas uma conquista social 
das mais veementes que se tem feito 
no Brasil. 

A data de 5 de setembro é o 
ilegível de um conjunto de 
subversões amazonenses em busca 
da autonomia e da liberdade. 

Senhor Presidente, fator essencial 
da psicologia do amazonense é 
exatamente o amor que êle consagra a 
liberdade e à autonomia. Êsse sentimento 
brotou das suas camadas primitivas, tem 
a sua fonte na maior das insurreições que 
se verificaram em Rio Negro, de 1725 a 
1728. 

Os amazonenses consagram no 
vulto heróico de um dos príncipes da 
tribo dos Manaus – Ajuricaba, o espírito 
de liberdade e a encarnação dos seus 
anseios pelas conquistas cívicas. O nome 
de Ajuricaba é proclamado por todos nós 
como um dos grandes heróis que se 
imortalizaram pela bravura e, sobretudo, 
pelo seu destacado espírito de liberdade. 

Trabalhados pelas ”bandeiras", pelas 
tropas de resgate pela escravização que 
se concentrava naquelas terras, êsses 
índios que viam seus lares invadidos e 
eram escravizados por essas tropas que 
fendiam as águas de grande afluente 
setentrional do Amazonas e seus 
contribuintes, revoltaram-se e não se 
sujeitaram ao cativeiro. Reuniram-se 
numa conjuração, chefiada pelo rebelde 
Ajuricaba, a fim de levar à prática todos 
os recursos necessários à conquista da 
liberdade. 

Feriu-se, então, Sr. Presidente, nas 
águas luminosas daquele caudal 
gigantesco – um dos maiores da 
Amazônia – uma luta de morte, de 
sucessivos combates, em que as fôrças 
portuguêsas, axiliadas pelos mamelucos 
e colonos do Pará, tiveram de vencer, por 
fôrça da superioridade em armas. 

De Portugal vieram dois canhões de 
bronze; e e bem de sentir que as lanças, 
os arcos e as flexas dos indígenas, ainda 
que em número vultoso, não poderiam 
competir com as armas portuguêsas. Daí 
a mortandade espantosa que se verificou 
no Rio Negro. 

Mas a fonte, o motivo dessa revolta, 
dessa insurreição, foi o espírito de 
liberdade, comum ao nativo. 

Não quero, Sr. Presidente, descer a 
minúcias na história do meu Estado, nem 
acompanhar passo a passo a sua 
evolução política e social. 

Desejo apenas dizer que o 
nacionalismo encontra suas raízes 
remotas na Confederação de Ajuricaba. 
Quero deixar patente que em 1850 
inscrevia-se no Amazonas a política 
federal democrática, vigorante ilegível no 
Brasil. 

Como disse, não foi um favor dos 
poderes Imperais conceder a autonomia 
ao Rio Negro, aos que a ela assiraram 
lutando durante mais de 30 anos e pela 
qual derramaram seu sangue. Foi, antes, 
reivindicação ilegível espontaneamente 
de seus corações, revolta legitima e 
justificável dos habitantes do Rio Negro 
contra a dependência e sujeição em que 
viviam da então Província do Pará. 

Senhor Presidente, um dos maiores 
estadistas que têm percorrido a ilegível 
amazonense, tem seu nome inscrito no 
livro de ouro dos ilegível da história 
nacional – o capitão general Francisco 
Xavier de Mendonça Furtado. 

Em 1752, era êle distinguido com a 
nomeação de Governador do Grão Pará e 
Maranhão, em 1953 mais uma vez foi 
agraciado com a nomeação de Primeiro 
Comissário ds Partidas de demarcação 
que se iam realizar no Norte do Brasil, em 
virtude da execução do Tratado de 13 de 
janeiro de 1950 – também conhecido sob 
o nome de "ratado de Madrid" 

O estadista português, numa viagem 
que empreendeu à Amazônia viu  
logo, com seu esclarecido espírito que  
o sertão do Amazonas não podia ficar 
entregue a um policiamento relatado 
como faziam as autoridades ilegível;  
não devia ficar, devido sua lonjura,  
sem os benefícios da justiça e  
porisso sugeriu aos poderes públicos  
de Portugal, no momento oportuno 
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que havia necessidade, da fundação de 
um novo govêrno no extremo norte do 
Brasil, para que se pudesse fazer 
melhormente a catequese já ensaiada 
pelos jesuítas e se pudessem reduzir os 
enormes males que havia no seio da 
civilização cristã e para que pudesse 
praticar a justiça e a polícia de modo 
equânime entre habitantes tão afastados 
da metrópole do Pará. 

Assim foi feito. A Carta Régia de 3 
de março de 1755, emanada do rei Dom 
José e subscrita por Sebastião de 
Carvalho e Melo, marquês de Pombal, 
criava um novo govêrno no extremo 
Norte. O novo govêrno devia ter sua 
sede em Javari, mas, por circunstâncias 
especiais, foi transferido para a aldeia de 
Mariuá, no Rio Negro. A ilegível dessa 
transferência explica-se porque a 
Embaixada da Espanha confiada a  
Dom José de Iturriga, ilegível pela 
Venezuela, através do ilegível. Assim 
sendo, a escolha devia ser numa  
das aldeias do Rio Negro, a mais 
populosa, e recata em Mariuá, hoje com 
o acme de Barcelos. 

Os heróis antigos assinalavam 
sempre o cortiço de suas cidades, 
quando sôbre elas ilegivel pairava o 
espírito de uma divindade, No Rio Negro 
nenhuma divindade havia, nem dos 
deuses romanos nem dos da Grécia. 
Nenhuma divindade sufragou o 
nascimento da cidade. Ela brotou em 
virtude da tragédia de um padre 
missionário que fôra catequizar os povos 
selvagens. de Mariuá Proferindo, certa 
vez, um ser. ilegivel em que profligava 
os costumes deletérios dos índios, fêz 
com que entre êles nascesse a revolta. 
Os selvagens, certa noite, em cunjura, na 
ilegivel do Paricá, revoltados pelas 
críticas do missionário, resolveram matá-
lo no dia seguinte. Um cafuz que 
espreitava a dança dos selvagens, 
surpreendeu a combinação e correu a 
avisar o padre, aconselhando-o a que 
fugisse. Frei Matias de São Boaventura, 
efetivamente, nessa mesma noite, teve 
de embarcar numa canoa ligeira e descer 
o rio, a fim de escapar à ilegivel dos 
índios. Passando de rio em rio, numa 
viagem penosa levando armas a batina 
esfarrapada, uns poucos paramento de 
sua igreja e a imagem de Crito, 
encontrou no Rio Inuixi principal 
Corandor, que andava à ilegível ilegível 
das dificuldades em que se encontrava o 
padre, da sua desventura, levou-o para a 
sua casa e o apresentou a uma velha 
índia. sua mãe que disse ao missionário: 
"Se o ilegível do Japurá vos quer morar, 
eu vos tomarei por filho e ficareis sob a 
minha proteção". 

Senhor Presidente, êsse ilegivel 
velho e pobre, cheio de cabelos brancos 
com sapatos de fibras de gravatá, que 
passou nas selvas ensinando bons 
costumes e ilegivel ilegivel os 
selvagens, recomeçou suas práticas 
naquele afluente do Rio Negro. 

A camada, mandada pelo General 
Maia da Gama, Governador do Pará, e 
do Maranhão para destroçar a ilegível 
de Ajuricaba, depois da matança de mais 
de milhares de homens, segundo 
assinalou um dos escritores da época, 
por intermédio do capitão que 
acompanhava a esquadrilha, sabendo 
que existia no Inuixi um sacerdote 
predicando aquêle povo selvagem, 
dignou-se de ir, com alguns oficiais, ao 
seu encontro, e trazê-lo para o Rio 
Negro. Êle, não só atendeu ao convite 
como catequizou os ilegivel que o 
rodeavam e trouxe-os para a formação 
da nova missão que ia ser iniciada. E foi 
ali que muitos anos depois que 
operações diplomáticas pela primeira vez 
se realizaram no norte do país. 

Assim nasceu a missão de Mariná; 
assim se formou aquêle burgo bizonho e 
atrazado. 

Quando Mendonça Furtado receber 
a delegação de chefe das demar- 
 

cações que se operariam no extremo 
norte, escolheu essa aleia para contacto 
com Dom José Carriaga, chefe do Partido 
de Casteta. 

Assim mandou à frente, para 
preparar a aldêia, para dar-lhe uma 
feição condigna da hospedagem que se 
ia dar ao grande dignatário da Côrte de 
Espanha e, realmente, passou Mariuá por 
uma transformação urbanística, 
Engenheiros e desenhistas para lá 
seguram a fim de auxiliar os trabalhos de 
aterro e construção de casas. O que era 
uma aldeia humilde, bisonhas,... 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND – 
Muito bem. A frase é muito boa. 

O SR. ANISIO JOBIM – ... por-que 
adormecida à beira do Rio Negro, vivendo 
com seus hábitos selvagens, transformou-
se, não digo numa cidade européia, mas 
num centro urbano de feição risonha e 
clara. 

Pois bem, a carta régia de 3 de 
março de 1755, mandava a criar a 
Capitania de São José do Rio Negro, na 
bôca do Javari, mas Mendonça Furtado, 
dando execução a êsse estatuto, 
inaugurou, no Rio Negro, no dia 6 (a maio 
de 1758, o novo município que, com 
Borba, a Nova, prelazia duas células 
municipais no Estado do Amazonas. E, a 
8 de maio inaugurou a Capitania de São 
José do Rio Negro. Temos, portanto, Sr. 
Presidente, estabelecida nos confins da 
Amazônia, ou seja, na região do atual 
Estado do Amazonas uma capitania com 
govêrno próprio embora a certos 
respeitos dependente do Govêrno Geral 
do Pará, com uma série de governadores 
que revelaram suas aptidões de 
estadistas, embora alguns não 
possuíssem a compreensão exata dos 
seus deveres cívicos. Um dos mais aptos, 
ao ser inaugurada, a Capitania, foi o 
Coronel Joaquim de Mello e Pavoas, 
depois Governador do Piauí. Outro 
dêsses estadistas que afloraram na gleba 
selvagem do meu Estado, naquêle  
tempo, foi o Coronel Manoel da Gama  
de Almada, um génio militar, dotado da 
visão de um homem de estado, 
inteligência dútil, espírito avisado, 
experimentado na guerra e na paz, 
administrador fecundo de larga visão. 
Compreendeu logo que a sede da 
capitania não podia ficar na antiga  
aldeia de Mariná, que recebeu, 
posteriormente o nome de Barcelos, ao 
ser inaugurado o município, e por isso 
transferiu-a para o lugar da Barra. 

– O que era a Vila da Barra? – Era o 
nome primitivo da hoje cidade de Manáus. 
Nasceu debaixo da protecão de um forte 
como nascera a cidade de Belém sob a 
proteção da Fortaleza do Presépio. Era 
preciso guardar a Guiana, que se 
estendia pelo Rio Negro em fora; era 
preciso defendê-la das empolgantes 
aspirações dos holandeses e espanhóis 
que assestavam as atenções para a bacia 
do Rio Negro. 

Assim, os nossos estadistas de 
então compreenderam que era 
necessário guardar com uma Fortaleza, 
com uma sentinela avançada, aquêle 
rincão de terra, que hoje faz orgulho e 
amplitude do meu Estado. 

Sr. Presidente, essa capitania, 
nascida sob tão bons auspícios, que teve 
preclaros governadores, ostentou, nos 
seu tempo, – pode-se dizer – produção 
que hoje admira a quantas percorrem as 
páginas dos cronistas e historiadora 
antigos. Culturas de café, anil, cacau, 
fumo, algodão, fábricas de cabos, 
escovas cordas de esparto tecidos de 
algodão cerâmica tôdas essas diferentes 
iniciativas foram ensaiadas com 
resultados fecundos na capitania de São 
José do Rio Negro. 

Tomei uma nota da produção 
daquêle tempo, para mostrá-la ao 
Senado. Em 1775, o Rio Negro produziu 
mais de 12.000 arrobas de cacau 470,  
de café, 295 de salsaparrilha 47.700  
de tabaco e 870 arrobas de al- 
 

godão. Foram exportadas para Portugal 
1.400 arrobas de anil. 

Como vêem os nobres colegas, a 
produção na capitania do Rio Negro se 
ensaiava sob os melhores auspícios, 
pois não só atendia ao consumo da 
população como servia aos interêsses do 
Estado do Pará e ainda exportas para 
Portugal. 

De 1758 a 1821 a capitania viveu 
por si, com govêrno próprio, embora, sob 
aspectos diferentes, tivesse que receber 
o influxo do govêrno geral da Capitania 
do Grão-Pará e do Maranhão. 

Mas, o que se verificou com a 
independência do Brasil? Uma grande 
perturbação social e econômica no Pará, 
como em todo o país. No Pará, 
especialmente, era grande o ninho dos 
"Bicudos", que naquêle tempo se 
opunham a separação do Brasil de 
Portugal, à rutura dos liames que nos 
prendiam ao velho e heróico Reino 
português. 

Dêsse modo, Sr. Presidente, dizem 
os cronistas e historiadores que a 
primeira Constituição outorgada ao Brasil 
concedida ao Amazonas a categoria de 
provincia. Pois se já era assim 
considerada tacitamente pelas leis de 
1821 e 1822, a Comarca especial do Rio 
Negro, criada por édito do Rei D. Jose. 

Suas rendas foram tão vultosas que 
o Governador Brigadeiro Lopo d'Almeida 
teve que dispensar o concurso dos 
recursos do Pará porque o Estado sa 
bastaria a si mesmo. 

Pois bem, a Constituição de 1825 
não negou a ser documento básico da 
nacionalidade que se formara, porque o 
Congresso foi dissolvido e caiu ela por 
terra; mas a Constituição outorgada pelo 
Príncipe D. Pedro I já não trazia em suas 
linhas, em seus dispositivos a afirmação 
de que o Rio Negro devia ser 
considerado uma das províncias do 
Brasil. 

Era uma injustiça flagrante. Em 
quanto outras unidades, de rendimento 
menor, eram transformadas em 
províncias, o Rio Negro, que ostentara, 
como capitania, estado de prosperidade 
invejável, exportando para o Pará, 
Portugal, via-se preterido, subalterno a 
Província do Grão. Para isso calou tão 
fundo no espírito amazonense, causou 
dor tamanha em seu coração que 
veementes apêlos foram dirigidos ao 
Govêrno imperial para que reparasse a 
injustiça, pois que os habitantes do Rio 
Negro não se conformavam com aquela 
preterição, 

De reclamações, protestos e 
reivindições chegamos á luta pelas 
armas. A 23 de junho de 1832, o povo do 
Rio Negro orçava por 16.000 habitantes, 
afora 60.000 índios domesticados ou 
gentios, habitantes das florestas. 

O povo do Rio Negro reuniu-se em 
sessão solene e proclamou a 
independência do Pará: êle queria viver 
por si, desejava a autonomia: e queria 
mostrar ao Brasil que era capaz de 
governar-se por si próprio. 

Infelizmente, a Comarca do Rio 
Negro experimentou, nêsses últimos 
anos até 1840, uma depressão na sua 
economia e na população, em 
conseqüência de duas epidemias de 
bexiga que lhe devastaram os núcleos 
populacionais, e da luta danosa e  
cruel que se travou no Pará, chamada a 
Luta da "Cabanagem". Como um  
vulcão, ela rebentou no solo paraense  
e foi lançar suas lavas no território  
do amazonas. 

Essa guerra torva e cruel no qual 
assinaram os mais horríveis tratos  
que o homem disposto à batalha  
pode praticar com seus Inimigos,  
trouxe verdadeira devastação ao nosso 
Estado, Manáus, duas vêzes acometida, 
pela "cabanagem", duas vêzes a  
repeliu peles arames Norsas vilas 
florescentes ergueram-se, para apoiar a 
legalidade do Império, contra os inimi- 
 

gos da ordem, os "cabanos", e muito 
sangue foi derramado. 

Era natural que uma decadência 
radical incidisse sôbre o meu Estado, 
perturbando-lhe o comércio, a lavoura, a 
produção e as relações sociais e 
acarretando o desfalque das rendas. 

Sr. Presidente, não fôra a situação 
sociologica, a crise que alcançou o 
Amazonas em todos os angulos do seu 
território e o meu Estado, quando 
procurava conquistar sua autonomia, teria 
podido dar de si receita copiosa para que 
se formasse a provincia, que era o anelo 
o ideal que tôdas as familias, todos os 
habitantes, todos os lares naquele tempo 
afagavam. 

A proclamação da Provincia do 
Amazonas, em praça pública, 
seguindo-se o juramento solene, dos 
habitantes do Rio Negro, tomando Deus 
por testemunha, de que, se o Pará por 
ventura se levantasse e mandasse tropas 
para abafar-lhes os ímpetos de liberdade, 
melhor seria morrer nos campos de 
batalha do que entregar-se ao jugo 
paraense. 

Sr. Presidente, uma manhã, no 
horizonte do Rio Amazonas, desenhava-
se o aparecimento de uma barca que 
vinha pejada de soldados e canhões para 
matar os habitantes do Amazonas e 
sujeita-los ao regime do aroitrio. Nossos 
enérgicos patricios, porém, não 
enfraqueceram, reuniram-se, em 
contingentes de voluntarios, aos soldados 
que serviam aos nossos postos, nas 
areias da costa de Laje, do Bonfim, tendo 
o cuidado de trazer os canhões usados 
na Fortaleza de Tabatinga e, sob a 
direção de um padre, Frei José de Santa 
Luzido, o combate travou-se em 
disposições extraordinárias. A barca do 
Pará vomitava, por seus canhões, balas 
arrazadoras, e nossas fileiras foram 
sentindo os claros daquele arrôjo de 
fuzilaria, que vinha de bordo. 

Afinal, Sr. Presidente, a vitória 
acenou para o lado das fôrças Paraenses. 
Nós fomos vencidos, enquanto que os 
nossos irmãos tiniram com seu sangue as 
areias brancas das margens do 
Amazonas e do Rio Negro. 

Porventura abafou este fato o ideal 
dos habitantes do Rio Negro? – Não. 
Derramado o sangue, era preciso 
prosseguir na campanha cívica; era 
preciso fazer ao Govêrno Imperial novas 
reivindicações e protestos. 

Estes protestos, felizmente, acharam 
no seio do Parlamento nacional vozes 
amigas que defenderam o Amazonas. 

O projeto, que começou em 1828, e 
que tiveram que passar por peripécias de 
um quase esquecimento na gavêta do 
Congresso, foi sucessivamente renovado. 
Assim, em 5 de setembro de 1830, o 
Imperador D. Pedro II sancionava a Lei nº 
582, elevando a antiga Comarca do Alto 
Amazonas à categoria de Província. 

Desde então, Sr. Presidente, 
mostramos ao País que somos capazes 
de nos reger por nós mesmos; que nossa 
fibra de patriotismo não pode ser 
excedida pela de nossos irmãos do Brasil 
e que temos a capacidade não somente 
de fecundar o solo e auferir suas 
riquezas, como de nos dirigirmos. 

– Quem foram os exploradores da 
grande Bacia do Amazonas? Os nossos 
índios. Não foram só os portugueses. 

A conquista que logramos, de fazer 
avançar o meridiano antigo do Tratado de 
Tordesilhas, não foi obra apenas do 
colono; – foi do índio, do mameluco, junto 
com o colono português. 

E' preciso aliar a espada do Exército 
aventureiro dos nossos mamelucos, à cito 
português à maça e o espírito força, à 
rigide, ze ímpeto bravio dos nossos índios 
domesticados. 

Não quero, Sr. Presidente, alongar-
me nestas considerações em tôrno de  
um fato marcante que amanhã fará o 
povo do meu Estado vibrar de júbilo  
e entusiasmo, ao comemorar uma da 
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suas datas magnas, uma de suas datas 
heróicas e gloriosas. 

Congratulo-me com o povo do meu 
Estado que, atualmente, atravessa 
situação que não podia ser vislumbrada 
àquele mas que é um atestado de sua 
idoneidade moral, de sua energia para a 
defesa não só do Brasil como do Estado 
que, hoje, possui população superior a 
500 mil almas. 

Sr. Presidente, se nenhuma outra 
prova houvesse de operosidade do povo 
do Amazonas se nenhum índice 
palpitante de esplendor e de vida 
acusasse a energia cívica dos meus 
compatrícios, ai esta, para comprova-lo, a 
cidade de Manaus, fulgurante de sol e de 
arte, com estabelecimentos modelares e 
edifícios magníficos e a cujos 
monumentos não se pode negar arte 
arquitetônica. Aí estão suas repartições 
públicas e a regularidade de seus 
serviços públicos; aí está o ânimo com 
que concorreram para a defesa do 
território nacional, na guerra do Paraguai; 
aí está a abolição da escravatura em 
maio de 1864, antecipando o ato da 
Princesa Isabel. 

O Governador do Amazonas, por lei 
de sua Assembléia daquele tempo, dizia 
que não havia mais encravos no seu 
território e, sim homens livres. O 13 de 
maio vem posteriormente a êsse ato de 
bravura e fraternidade do povo do meu 
Estado, que teve como pioneiro – devo 
dizer – o povo do Ceará, o primeiro que 
deu e grito de liberdade, seguido do 
Amazonas, que proscreveu do seu solo a 
escratura. 

Sr. Presidente, um povo que tem 
uma cidade marcante como Manaus,  
cujo cais desperta a admiração do 
viajante e não encontra similar no  
mundo que possui um teatro como o 
Teatro Amazonas, um Palário da  
Justiça, uma Biblioteca que, em um 
incêndio perdeu 45 mil volumes, mas  
em pouco mais de três anos viu-a 
restaurada de igual número de obras:  
um povo assim merece os aplausos  
do Brasil, merece que um do  
seus representantes, talvez o mais 
humilde e obscuro de sua bancada (não 
apoiados), se congratule com êle no  
dia de amanhã, e também com o povo 
brasileiro, que tem no Estado do 
Amazonas uma das fontes centrais de 
sua grandeza e da radiosidade do seu 
porvir. (Muito bem: muito bem Palmas 
prolongadas. O orador é muito 
cumprimentado). 

Durante o discurso do Sr. Anísio 
Jobim, o Sr. Café Filho, deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. 
Alfredo Neves. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a 
palavra o nobre senador Alencastro 
Guimarães, segundo orador inscrito. 
(APausa). 

S. Ex.ª não está presente. 
Tem a palavra o nobre  

Senador Assis Chateaubriand, a  
quem foi cedida a palavra pelos nobres 
Senadores Mozart Lago e João 
Villasboas. 

O Sr. Assis Chateaubriand Pronuncia 
discurso que será publicado depois. 

O SR. PRESIDENTE: – Continua a 
hora do expediente. Tem a palavra o 
nobre Senador Mozart Lago, terceiro 
orador inscrito. 

O SR. MOZART LAGO (não foi 
revisto pelo orador): – Sr. Presidente, 
ainda uma vez peço desculpas ao 
Senado por tratar de questão assaz 
miuda. Mas eu, nesta Casa, depois de 
minha eleição de 3 de outubro, me 
considero realmente um representante do 
povo miudo do Distrito Federal. Fôi êsse 
povo que me elegeu. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – Muito bem. 

O SR. MOZART LAGO: – E' natural, 
portanto, que me preocupe mais 
freqüentemente com os interesses dêsse 
povo, que está vivendo uma fase, de 
grandes sofrimentos. Eu, que lhe conheço 
a bravura e assisti aos seus movimentos 
de rebeldia contra a vacina obrigatória e o 
aumento da passagem dos bondes, 
estranho a calma com que recebe, tôdas 
as manhãs, a surpreza de mais aumentos 
nos gêneros alimentícios que êle mais 
aprecia, alguns dos quais constituem para 
grande parte da população carioca a única 
refeição diária. 

Hoje, Sr. Presidente, a COFAP, a 
célebre COFAP – que parece ter sido 
criada para funcionar como guindaste, 
porque sempre que etrata de matéria de 
tabelamento é para elevar o preço das 
utilidades de que o povo necessita – 
concedeu mais um aumento para a 
cafézinho. 

Não faz seis meses, o preço do 
cafézinho foi aumentado; e, hoje, vem 
novo acréscimo. 

Não sei onde iremos parar. 
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: 

– Ninguém o sabe. E' uma dúvida 
inquietante. 

O SR. MOZART LAGO: – Estou 
esperando que qualquer dia dêstes os 
leiteiros desta capital reclamam a COFAP 
contra a falta de água, que, se persistir, os 
obrigará a aumentar também o preço do 
leite. (Riso). 

As autoridades parece que se riem 
das dores e da fome da povo. 

Não sei, Sr, Presidente, para onde 
estamoscaminhando. Ou melhor, 
desconfio saber, infelizmente, porque a 
minha ciência provém desta outra 
incompreensível atitude da poderosa 
"Light'' que, dia a dia, mais aumenta o 
corte das nossas residências. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: 
– Já falei aqui duas vêzes sôbre o 
assunto, e a ele voltarei oportunamente. 

O SR. MOZART LAGO: – Vossa 
Exa. foi eloquentíssima. Anteviu o que 
está acontecendo. O corte de luz, que 
durava de meia a duas horas, será 
doravante, como foi hoje anunciado de 
seis horas! 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: 
– Essa é uma confissão de falência. Já 
declarei ao Senado que, num caso desta 
natureza, o Govêrno não deveria 
tergiversar, mas encampar a Light sem 
qualquer demora. E' uma situação de 
emergência que se impõe; e o único 
remédio. Por outro caminho iremos para 
seis horas de racionamento, com enormes 
prejuizos para a economia do pais. 

O SR. MOZART LAGO: – O nobre 
colega, Senador Kerginaldo Cavalcanti, 
em notável discurso há pouco tempo 
proferido nesta Casa, verberou, com 
aquela mestria que todos lhe 
reconhecem... 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: 
– Obrigado a V. Exa. 

O SR. MOZART LAGO: –...o 
descuido das autoridades na fiscalização 
dos trabalhos da grande companhia 
canadense. 

Recordo-me, Sr. Presidente, que no 
ano passado uma comissão de 
Senadores, da qual eu fazia parte, foi 
visitar as obras de Ribeirão das Lages. 
Depois de vermos que ali se estava 
fazendo trabalho deveras monumental, 
tivemos a informação de que, a partir de 
fevereiro deste ano, as necessidades do 
povo carioca, quer em relação à força 
motriz, quer a iluminação, estaria 
desafogado. 

O SR. PRESIDENTE (fazendo soar 
os timpanos): – Pondero ao nobre orador 
que faltam apenas dois minutos para o 
término da hora do expediente. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI 
(pela ordem): – Sr. Presidente, peço 
 

a V. Exa, consulte a Casa sôbre se 
consente na prorrogação da hora de 
expediente, a fim de que o nobre Senador 
Mozart Lago termine suas brilhantes 
considerações. 

O SR. PRESIDENTE: – O Senado 
acaba de ouvir o requerimento formulado 
pelo nobre Senador Kerginaldo 
Cavalcanti. 

Os Senhores que o aprovam, 
queiram conservar-se sentados. (Pausa) 

Está aprovado. 
Continua com a palavra o nobre 

senador Mozart Lago. 
0 SR. MOZART LAGO: 
Sr. Presidente, agradeço ao nobre 

colega, Senador Kerginaldo Cavalcanti, e 
a Casa a deferência com que acabam de 
me distinguir. 

Ao percorrer, como disse,  
as obras, que ali estavam sendo levadas 
a efeito; nos foi afirmado que, em 
fevereiro dêste ano, com o término da 
montagem dos novos geradores, 
estariamos livres do racionamento que 
nos está endo imposto. Recordo-me 
perfeitamente do que vi; e me recordo 
tão bem, que há dias estou investigando 
a razão da falta dágua a que estampe 
submetidos últimamente. A impressão 
que tenho é de que as águas que  
ali estavam sendo canalizadas  
foram desviadas do rumo em que  
eram dirigidas. Não compreendo  
se pretendo atribuir apenas à  
falta de chuvas a deficiência da fôrça 
elétrica para as necessidades do 
carioca. algo estranho deve ali ter 
ocorrido. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – muito estranho! 

O SR. MOZART LAGO: – Estou 
procedendo a investigações para 
oportunamente, denunciar desta  
tribuna – se fôr o caso – ilegível Nação, o 
que realmente está acontecendo. 

Pom hoje, Sr. Presidente, 
concluindo estas ligeiras considerações, 
quero assinalar que o Rio de Janeiro – 
onde tudo falta, inclusive água  
e luz – dentro de pouco tempo  
perderá o nome com que já se  
tornou conhecido, inclusive no 
estrangeiro, de Cidade Maravilhosa, 
para se transformar na cidade mais 
tenebrosa do mundo. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem! 
Muito bem!) 

Deixam de comparecer os senhores 
Senadores: 

Waldemar Pedrosa. 
Magalhães Barata. 
Ruy Carneiro. 
Cícero de Vasconcelos. 
Ismar de Góes. 
Julio Leite. 
Landulpho Alves. 
Luiz Tinoco. 
Attilio Vivacqua. 
Alencastro Guimarães. 
Mello Vianna. 
Cesar Vergueiro. 
Marcondes Filho. 
Dario Cardoso. 
Mario Motta. 
Flávio Guimarães. 
Francisco Gallotti. (I7). 
O SR PRESIDENTE: 
Sôbre a Mesa um requerimento que 

vai ser lido. 
E' lido e aprovado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO Nº 294, DE 1953 
 
Nos têrmos do art 122,  

ilegível a, ilegivel Regimento Interno, 
requeiro dispen- 
 

sa de interstício para o Projeto de Lei da 
Câmara dos Deputados número 214, de 
1953, que autoriza o poder Executivo a 
abrir, pelo Ministério da Agricultura, o 
crédito especial de Cr$ 500.000,00 
como auxilio à realizaãço do  
1º Congresso Nacional do 
Algodão, a fim de que a matéria  
ilegível na Ordem do Dia da  
próxima sessão. 

Sala das Sessões, 4 de setembro de 
1953. – Euclides Vieira. 

 
ORDEM DO DIA 

 
O SR. PRESIDENTE: 
A Ordem do Dia é trabalho das 

comissões. 
O SR. WALTER FRANCO: 
Sr. Presidente, peço a palavra. 
O SR. PRESIDENTE: 
Deseja V. Ex.ª levantar questão de 

ordem? 
O SR. WALTER FRANCO: 
Não, Sr. Presidente. Pretendo 

ocupar a  tribuna para uma explicação 
pessoal. 

O SR PRESIDENTE: 
Informo a V. Ex.ª que, nos dias 

designados para Trabalho das 
Comissões, nem mesmo para explicação 
pessoal pode ser concedida a palavra aos 
Srs. Senadores depois do expediente. 

O SR. WALTER FRANCO: 
Conformo-me, Sr. Presidente, com a 

decisão da Mesa. 
0 SR. PRESIDENTE: 
Nada mais havendo a tratar, vou 

encerrar a sessão, ilegível para a da 
próxima terça-feira, 8 de setembro, a 
seguinte Ordem do Dia. 

 
ORDEM DO DIA 

 
Votação em discussão única do 

pojeto de Lei da câmara dos Deputados 
nº ilegível, de ilegível, que ilegível o 
ilegível Executivo ilegível Ministério da 
viação e obras ilegível – Departamento 
Gerali dos correios e Telégrafos – uma 
série ilegível comemorativos do ilegível 
da fundação do Colégio ilegível  
São José e do vigésimo ilegível 
aniversário da criação do Colégio 
ilegível de São José., Pareceres 
ilegível, projeto e às 3 emendas  
de ilegível: da Comissão de 
Constituição e Justiiça (nº 442, de 
1953); da Comissão de Educação e 
Cultura (ns. 129\381, de 1953); da 
Comissão de Transportes. 
Comunicações e Obras (ilegível 139 e 
882, de 1953) é da comissão de 
Finanças (ns. 131 e 893 de 1953). 

Primeira discussão do Projeto de 
Reforma Constitucional nº 1, de ilegível, 
que apresenta dispositivos ao art. ilegível 
Ato das Disposições Constitucionais 
ilegível. Parecer favorável, ilegível, de 
1953, da Comissão de ilegível 
Constitucional. 

Discussão única do Projeto de 
ilegível da Câmara dos Deputados nº 161 
de 1950, que autoriza a abertura, ilegível 
Ministério da Fazenda, do crédito especial 
de Cr$ 554.495,80, para ilegível 
despesas com o fornecimento ilegível 
notas de papel moeda. Pareceres ilegível 
Comissão de Constituição e Justiça, nº 
892, de 1953, pela constitucionalidade; da 
Comissão de Finanças, ilegível 893, de 
1953, pela rejeição. 

Discussão única do Projeto de 
ilegível da Camara dos Deputados nº 
301, de 1952 que modifica o art. 2º do 
ilegível nº ilegível, de 29 de novembro de 
1945 (que dispõe sôbre a situação 
ilegível dos empregados das empresas 
incorporadas ao patrimônio ilegível. 
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Comissão de 
Legislação Social, 
oferecendo substitutivo (nº 
703, de 1953). 

Discussão única do 
Projeto de Lei da câmara 
dos Deputados nº 139, de 
ilegível que determina a 
reserva de 3% sôbre o 
valor das contribuições de 
ilegível arrecadadas pelos 
institutos e Caixas de 
Aposentadoria e Pensões, 
para prestação de 
assistência alimentar aos 
seus associados. (incluindo 
em Ordem do Dia em 
virtude de dispensa de 
intersticio, concedida na 
sessão de 4-9-53, a 
requerimento da Sr. 
Senador Mozart Lago). 
Pareceres favoráveis: da 
Comissão de Constituição 
e Justiça, sob nº 953, de 
1953; da Comissão de 
Legislação Social, sob 
número 904, de 1953: da 
Comissão de Finanças, 
sob nº ilegével, de 1953. 

Discussão única do 
Projeto de Lei da Camara 
dos Deputados nº 160, da 
1950, que autoriza o poder 
Executivo a abrir, pelo 
Ministério da Educação, o 
crédito especial de Cr$ 27 
830,00, para atender 
pagamento de honorários 
aos professôres 
integrantes de comissões 
examinadoras. Pareceres 
favoráveis: da Comissão 
de Constituição e Justiça 
(número 807, de 1953): da 
Comissão de Finanças, nº 
808, de 1953). 

Discussão única do 
Projeto de Lei da Câmara 
dos Deputados nº 209,  
de 1953, que autoriza  
o Poder Executivo 
 

a abrir, pelo Ministério da 
Agricultura, o crédito 
especial de Cr$ 
1.000.000,00, para 
atender às despesas com 
a realização da III Festa 
Nacional do Trigo. Parecer 
favorável, sob nº 876, de 
1953, da Comissão de 
finanças. 

Discussão única do 
Projeto de Lei da Câmara 
dos Deputados nº 214, de 
1953, que autoriza o 
Poder Executivo a abrir, 
pelo Ministério da 
Agricultura, o crédito 
especial de Cr$ 500 
000,00 como auxilio à 
realização do 1º 
Congresso Nacional do 
Algodão. (Incluído em 
Ordem do Dia em virtude 
de dispensa de intersticio, 
concedida na sessão de 4-
9-53, a requerimento do 
Sr. Senador Euclides 
Vieira). Parecer favorável 
sob número 925, de 1953, 
da comissão de Finanças. 

Discussão única do 
Projeto de Decreto 
Legislativo nº 32; de 1952, 
originário da Câmara dos 
Deputados, que aprova o 
texto da Convenção 
número 92, relativa ao 
alojamento da tripulação a 
bordo, adotada em 
Genebra. Pareceres 
favoráveis: da Comissão 
de Constituição e Justiça, 
número 1.251, de 1952; 
da Comissão de Relações 
Exteriores, nº 1.252, de 
1952: da Comissão de 
Transportes, 
Comunicações e obras 
Públicas, nº 786, de 1953. 

Segunda discussão do 
Projeto de Lei do Senado 
nº 19, de 1952, que 
 

altera a Lei nº 1.164, 
de 24-6.-1950, que 
instituiu o Código Eleitoral. 
Pareceres (de 1ª 
discussão), proferidos pela 
Comissão de Constituição 
e Justiça: nº 383, de 1953, 
pela constitucionalidade, 
salvo quanto aos artigos 
184 e 185 (já rejeitados 
em discussão preliminar 
nº 591, de 1953, favorável. 

Discussão única do 
Projeto de Resolução nº 
10, de 1952, que dispõe 
sôbre a aposentadoria de 
funcionário do Senado que 
conte 35 anos de serviço 
público. Pareceres: da 
Comissão de Constituição 
e Justiça, sob número 
1.405, de 1952, favorável 
ao projeto e à emenda nº 
1; da Comissão Diretora, 
sob nº 877, de 1953, 
favorável ao projeto e 
propondo subemenda à 
emenda nº 1; da 
Comissão de Finanças, 
sob nº 878, de 1953, 
favorável ao projeto, 
contrário à emenda nº 1 e 
respectiva subemenda e 
oferecendo as emendas 
ns. 2 e 3. 

Discussão única do 
Parecer nº 897, de 1953, 
da Comissão de Redação, 
oferecendo redação final 
ao Projeto de Decreto 
Legislativo nº 75, de 1952, 
que aprova o ato do 
Tribunal de Contas 
denegatório de registro ao 
contrato celebrado entre a 
Diretoria de Obras e 
Fortificações do Exército e 
a firma Cavalcanti, 
Junqueira S. A. para a 
execução de obras no 
edifício de apartamentos 
para oficiais, à pra 
 

ça General Tibúrcio, nº 
83, Distrito Federal. 

Discussão única do 
Parecer nº 899, de 1953, 
da Comissão de 
Redação, oferecendo 
redação final ao Projeto 
de Decreto Legislativo nº 
109, de 1952, que aprova 
o têrmo de ajuste 
celebrado entre o 
Departamento Nacional 
de Portos, Rios e Canais, 
do Ministério da Viação e 
Obras Públicas, e a firma 
M. S. Lino & Cia. Ltda., 
para execução dos 
serviços de reparação da 
cábrea "Victor". 

Discussão única do 
parecer nº 900, de 1953, 
da Comissão de 
Redação, oferecendo 
redação final ao Projeto 
de Lei da Câmara dos 
Deputados nùmero 379, 
de 1952, que autoriza o 
Poder Executivo a 
mandar coligir e editar, 
em volumes, todos os 
trabalhos do Dr. Epitácio 
da Silva Pesosa e de 
outras providências. 

Discussão única do 
Parecer nº 901, de 1953, 
da Comissão de 
Redação, oferecendo 
redação final a emenda 
do Senado ao Projeto de 
Decreto Legislativo nº 68, 
de 1952, que reforma a 
decisão do Tribunal de 
Contas que recusou 
registro ao contrato 
celebrado entre o 
Departamento dos 
correios e Telégrafos 
Wolney Frederico Dantas, 
para desempenhar a 
função de Engenheiro 
Especializado em 
Pesquisas Tecnológicas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: CR$ 0,40 
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SENADO FEDERAL 
 

Relação das Comissões 
 

Diretora 
 
Presidente – Marcondes 

Filho. 
1º Secretário – Alfredo 

Neves. 
2º Secretário – Vespasiano 

Martins. 
3º Secretário – Francisco 

Gallotti 
4º Secretário – Ezechias da 

Rocha. 
1º Suplente – Costa Pereira. 
2º Suplente – Prisco dos 

Santos. 
Secretário – Júlio Bartosa 

Diretor Geral da Secretaria do 
Senado. 

 
Comissões Permanentes 

Finanças 
 
1 – Ivo d'Aquino – 

Presidente. 
2 – Ismar de Góis – Vice-

Presidente. 
3 – Alberto Pasqualini. 
4 – Alvaro Adolfo. 
5 – Apolônio Sales. 
6 – Carlos Lindenberg. 
7 – César Vergueiro. 
8 – Domingos Velasco. 
9 – Durval Cruz. 
10 – Ferreira de Souza. 
11 – Pinto Aleixo. 
12 –- Plinio Pompeu. 
13 – Veloso Borges. 
14 – Vitorino Freire. 
15 – Walter Franco. 
 
Secretário – Evandro 

Vianna, Diretor de Orçamento. 
Reuniões as quartas e 

sextas-feiras às 16 horas. 
 

Constituição e Justiça 
 

Dário Cardoso – Presidente. 
Aloysio de Carvalho – Vice-

Presidente. 
ilegivel Jobim. 
Attillo Vivacqua 
Camilo Mércio. 
Ilegível de Souza 
Gomes de Oliveira. 

Joaquim Pires. 
Olavo Oliveira (**) 
Walden Padrosa 
(**) Substituido pelo 

Senador Carlos Saboya. 
Secretario – Luiz Carlos 

Veira da Fonseca. 
Auxiliar – Marilia Pinto 

Amando. 
Reuniões às quintas-feiras, 

4r 9,10 horas. 
 

Educação e Cultura 
 
1 – Flávio Guimarães – 

Presidente 
2 – Cícero de Vasconcelos 

– Vice-Presidente. 
3 – Arêa Leão. 
4 – Hamilton Nogueira. 
5 – Levindo Coelho. 
Secretário – João Alfredo 

Ravasco de Andrade 
Auxiliares – Carmen Lúcia 

de Holanda Cavalcanti. 
Reuniões às quartas-feiras, 

às 16 horas. 
 

Redação 
 

1 – ………………………… 
3 – Joaquim Pires – Vice-

Presidente. 
3 – Veloso Borges (*). 
4 – Costa Pereira. 
5 – Aloysio de Carvalho (**). 
Secretário – Glória 

Fernandes Quintela. 
Auxiliar – Nathercia Sá 

Leitão. 
Reuniões às quartas-feiras, 

às 16 horas. 
(*) Substituído pela Sr. 

Novais Filho. 
(**) Substituìdo pelo Sr. 

Mathias Olympio. 
 

Relações Exteriores 
 
Mello Vianna – Presidente. 
Hamilton Nogueira – Vice-

presidente. 
Bernardes Filho. 
Djair Brindeiro. 
Ferreira de Souza. 
Georgino Avelino. 
Novaes Filho. 

Secretário – Lauro Portella. 
Auxiliar – Eurico Jacy Auler. 
 

Saúde Pública 
 
Levindo Coelho – 

Presidente. 
Alfredo Simeh – Vice-

Presidente. 
Ferrelra de Souza. 
Prisco Santos. 
Vivaldo Lima. 
Durval Cruz. 
Secretário – Aurea de 

Barros Rego 
Reuniões as quintas-feiras, 

às 16 horas. 
 

Transportes, Comunicações 
e Obras Públicas 

 
Euclydes Vieira – Presidente. 
Onofre Gomes – Vice-

Presidente. 
Alencastro Guimarães. 
Othon Mäder 
Antônio Bayma. 
Secretário – Francisco 

Soares Arruda. 
Reuniões às quartas-feiras, 

às 16 horas. 
 

Serviço Público Civil 
 
Prisco dos Santos – 

Presidente 
Luiz Tinoco – Vice-

Presidente 
Vivaldo Lima. 
Mozart Lago. 
Costa Pereira. 
Secretário – Franklin 

Palmeira 
Reuniões, às quartas-feiras, 

às 16 horas. 
 

Economia 
 
Pereira pinto – Presidente. 
ilegível – Vice-Presidente 
Sá Tinoco. 
Assis Chateaubriand. 
Julio Leite. 
Euclydes Viera. 
Plinio Pompeu 
ilegível – ilegível, Reuniões 

às quintas-feiras 

Segurança Nacional 
 
Pinto Aleixo – Presidente. 
Onofre Gomes – Vice-

Presidente. 
lsmar de Góes. 
Magalhães Barata. 
Silvio Curvo. 
Walter Franco. 
Roberto Glasser – 

Substituido pelo Senador Carlos 
Lindemberg. 

Secretário – Ary ilegível de 
Castro 

Reuniões às segundas-
feiras. 

 
Legislação Social 

 
1 – Carlos Gomes de 

Oliveira – ilegível 
2 – Luiz Tinoco - Vice-

Presidente. 
3 – Othon Mader. 
4 – Ruy Carneiro. 
5 – Cicero de Vasconcelos. 
6 – Hamilton Nogueira. 
2 - Kerginaldo Cavalcanti. 
Secretário – Pedro de 

Carvalho Muller. 
Auxiliar – Carmen Lucia 

ilegível Cavalcanti. 
Reuniões às segundas-

feiras, às ilegível 
 

Comissões Especiais 
 
Especial para emitir parecer 

sôbre o Projeto de Reforma 
Constitucional nº 2, de 1949 

 
Aloysio de Carvalho – 

Presidente. 
Dário Cardoso. 
Francisco Gallotti. 
Anisio Jobim. 
Camilo Mércio. 
Carlos Lindemberg. 
Antônio Bayma. 
Bernardes Filho. 
Marcondes Filho. 
Olavo Oliveira. 
Domingos Velasco. 
ilegível Villasbôas. 
 
Secretário – Aurea de 

Barros Rêgo. 
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Especial de Investigação sôbre as 
condições materiais das Instalações da 
Justiça do Distrito Federais e órgãos 
relacionados 

 
Mello Vianna – Presidente. 
Alencastro Guimarães – Relator. 
Ilegível Vivacqua 
Camilo Mercio 
Ilegível 
 
Secretário – Ivan Palmeira 
 
Auxiliar – Elza G. Schroeder 

 
Parlamentar de lnquérito sôbre o cimento 

 
Francisco Gallotti – Presidente 
Ilegível – Vice Presidente 
Juno Leite 
Landolpho Alves 
Mario Motta 
Secretário – Lauro Portella 

 
Especial de Reforma do Código de 

Processo Civil 
 

1 – João Villasbôas – Presidente 
2 – Attilio Vivacqua – Vice Presidente 
3 – Dário Cardoso – Relator 
Secretário –  José da Silva ilegível 
Auxiliar – Carmem Lúcia de Holanda 

Ilegível. 
Reuniões às sextas-feiras, às 16 

horas. 
 

Especial de Revisão do Código Comercial 
 

1 – Alexandre Marcondes Filho – 
Presidente. 

2 
............................................................... 

3 – Ilegível de Souza – Relator. 
4 – Attilio Vivacqua. 
5 – Victorino Freire 
Secretário – João Alfredo Ravasco de 

Andrade. 
 

Especial para Estudo da concessão dos 
Direitos Civis à Mulher Brasileira 

 
Mozart Lago – Presidente 
Alvaro Adolpho – Vice-Presidente. 
João Vllasbôas. 
Gomes de Oliveira. 
Attilio Vivacqua. 
Domingos Velasco. 
Victorino Freire. 

 
Especial de inquérito sôbre os Jogos de 

Azar 
 

1 – Ismar de Góes – Presidente. 
2 – Prisco dos Santos - Vice-

Presidente. 
3 – Kerginaldo Cavalcanti – Relator 

Geral. 
4 – Vivaldo Lima. 
5 – Novaes Filho. 
 
Secretário – Ninea Borges Seal 
Secretário – J. A. Ravasco de 

 
Comissão Especial para emitir parecer 

sôbre o Projeto de Reforma Constitucional 
número 1. de 1953 

 
Mello Vianna – Presidente. 
Joaquim Pires – Vice-Presidente 
Attilio Vivacqua – Relator. 
Dario Cardoso 

EXPEDIENTE 
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL 

DIRETOR GERAL 
ALBERTO DE BRITO PEREIRA 

 
CHEFE DO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES CHEFE DA SEÇÃO DE REDAÇÃO 

MURILO FERREIRA ALVES HELMUT HAMACHER 
 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
impresso nas Oficinas do Departamento de imprensa Nacional 

 
AVENIDA RODRIGUES ALVES. 1 

ASSINATURAS 
REPARTIÇÕES E PARTICULARES FUNCIONÁRIOS 

Capital e Interior Capital e Interior 
Semestre..................... Cr$ 30,00 Semestre....................... Cr$ 38,00 
Ano.............................. Cr$ 96,00 Ano................................ Cr$ 78,00 

Exterior Exterior 
Ano Cr$ 136,00 Ano Cr$ 108,00 

 
Às assinaturas dos órgãos oficiais começam e terminam em qualquer dia do 

exercício em que forem registradas. 
O registro de assinaturas é feito a vista do comprovante do recebimento. 
Os cheonos e ralos postais deverão ser emitidos em favor do tesoureiro do 

Departamento de Imprensa Nacional. 
Os suplementos as adições dos órgãos oficiais serão fornecidos aos assinantes 

somente mediante solicitação. 
O custo do número atrasado será acrescido de Cr$ 0,16 a exercício decorrido, 

cobrar se ão mais Cr$ 0.50. 

Contas denegatória ao registro de 
contrato celebrado entre o Departamento 
dos Correios e Telégrafos e a Arma 
Btandard Elétrica S. A.; 

– Ao Sr. Attilio Vivacqua, o Projeto 
de Lei da Câmara nº 231, de 1953, que 
prorroga pelo prazo de seis meses a 
vigência da Lei nº 842, de 4 de outubro 
de 1949, que subordina ao regime de 
licença prévia o intercâmbio de 
importação e exportação com o exterior; e 
o Projeto de Lei do Senado nº 36, de 
1952, que modifica o artigo 3º da Lei nº 
842, de 4 do outubro de 1949; 

– Ao Sr. Joaquim Pires, o Projeto de 
Lei da Câmara nº 80, de 1950, que releva 
de prescrição o direito dos herdeiros de 
Manoel Pio Corrêa à percepção do 
respectivo montepio; 

– Ao Sr. Anísio Jobim o Projeto de 
Resolução nº 19, do 1953, que aposenta, 
com os vencimentos integrais e a 
gratificação adicional a que tiver direito, por 
tempo de serviço, o Servente, classe “H”, 
Benedito Afonso de Araújo; e o Projeto de 
Resolução nº 18, de 1953, que aposenta, 
com os vencimentos integrais e a 
gratificação adicional a que tiver direito, por 
tempo de serviço, o Oficial Legislativo, classe 
“J”, Maria Isabel Saldanha; 

– Ao Sr. Waldemar Pedrosa, O 
Projeto de Lei da Câmara nº 285, de 
1950, que completa o artigo 31, V, letra 
“b” da Constituição Federal; 

– Ao Sr. Carlos Saboya, o Projeto de 
Lei da Câmara nº 15, de 1953, que 
dispõe sôbre o ensino de enfermagem 
nos Cursos Volantes. 

O Sr. Presidente em exercício 
chama, em seguida, a atenção dos 
membros presentes, que em data de 1º 
de setembro corrente foi assinado 
parecer, sôbre um projeto em regime de 
urgência, o que não poderia ter sido feito 
porquanto não houvera reunião para 
deliberar sôbre o mesmo. 

Como norma para a organização da 
pauta, o Sr. Presidente sugere, e a 
Comissão aprova, que se deve adotar o 
critério de antiguidade do senador-
membro, na Comissão, a partir da 
presente legislatura. 

Constando do expediente o Projeto de 
Lei da Câmara nº 286, de 1952, que revigora 
o inciso IX do § 6º do artigo 178 do Decreto-lei 
nº 4.857, de 4 de setembro de 
1942(Cód.Civil), cujo relator é o Sr. Anísio 
Jobim, o Sr. Presidente consulta Comissão se, 
de acôrdo com sugestão anterior do Sr 
Ferreira de Souza, deverá o projeto aguardar 
a apreciação do projeto de Lei do Senado nº 
34 de 1952, que dispõe sôbre matéria idêntica 
à do projeto em causa, ou se deverá ser 
relatado independentemente daquele. A 
Comissão opina pela aprovação da primeira 
sugestão aguardando na secretaria, o referido 
projeto, para inclusão conjunta na pauta. 

Ainda no expediente sôbre o Projeto 
de Lei do Senado nº 44, de 1952 que 
altera dispositivos do Decreto-lei nº 3.698, 
de 8 de outubro de 1941 (Cód. Proc. 
Penal), a Comissão resolve reiterar, 
marcando ilegível para as respostas, 
ofício expedido às Faculdades de Direito 
do país, ilegível contribuintes para um 
melhor estudo do mesmo. 

No exame da matéria constante da 
pauta são lidos e aprovados os seguintes 
pareceres: 

– do Sr. Gomes de Oliveira pela 
constitucionalidade do Projeto de Lei da 
Câmara nº 317, de 1952, que assegura 
aos membros da diretoria de sindicatos, 
os direitos de estabilidade no emprêgo, 
durante o período de seus mandatos: e 
pela constitucionalidade do Projeto de Lei 
da Câmara nº 1652 de 1951, que dá 
garantia do Tesouro Nacional a aval do 
Banco do Brasil, nas promissórias de 
responsabilidade do ilegível Brasileiro. 

– do Sr. Carlos Saboya, pela 
constitucionalidade do Projeto de lei da  
Câmara nº 130, de 1953, que autoriza o  
Poder Executivo a abrir, pelo Minis 
 

Aloysio de Carvalho. 
Anisio Jobim. 
Camilo Mercio. 
Luiz Tinoco. 
Waldemar Pedrosa. 
Carlos Saboya. 
Gomes de Oliveira. 
Ferreira de Souza. 
Mozart Lago. 
Hamilton Nogueira. 
Alencastro Guimarães. 
 
Secretário – Luiz Carlos Vieira da 

Fonseca. 
 

Recebem emendas perante a Mesa 
 

NOS DIAS 2 E 3 
 

Projeto de Lei da Câmara nº 127, de 
1953: 

Anexo nº 2 – Congresso Nacional. 
Anexo nº 13 – Conselho Nacional de 

Petróleo. 
Anexo nº 23 – Ministério das 

Relações Exteriores. 
 

Comissão Diretora 
 

19ª REUNIÃO EM 20 DE AGÔSTO DE 
1953 

 
Sob a presidência do Sr. Senador 

Marcondes Filho, presentes os senhores 
Senadores Alfredo Neves, 1º Secretário; 
Vespasiano Martins, 2º Secretário: 
Ezechias da Rocha, 4º Secretário e 
Costa Pereira, 1º Suplente, reuniu-se a 
Comissão Diretora. 

 
Lida e aprovada a ata da reunião de 

14 do corrente, o Sr. Presidente  
deu a palavra ao Sr. Senador Alfredo 
Neves que passou a relatar o  
processo do Sr. Diretor da Contabilidade, 
no sentido de ser encaminhado 
expediente à Câmara dos Deputados, 
solicitando o início de um 
 

projeto abrindo ao Congresso Nacional – 
Senado Federal o crédito especial de Cr$ 
439.945,40 e o suplementar  
de Cr$ 542.115,50, destinados a  
pagamento de pessoal da Secretaria, por 
fôrça de lei. 

A Comissão aprovou a diligência 
proposta por S. Ex.ª, no sentido de que a 
Diretoria de Contabilidade informe qual a 
disposição em que se fundamentou  
para que seja pago salário-família a partir 
de 1947. 

Nada mais havendo a tratar, o 
senhor Presidente encerrou a reunião, 
lavrando eu, Júlio Barbosa. Diretor Geral 
e Secretário da Comissão Diretora, a 
presente ata que foi unânimemente 
aprovada. 

 

Comissão de Constituição e Justiça 

 

28ª REUNIÃO, EM 3 DE SETEMBRO DE 
1953 

 

Aos três dias do mês de setembro 
do ano de mil novecentos e cinqüenta e 
três, às 10 horas, na sala “Ruy Barbosa", 
reune-se a Comissão de Constituição e 
Justiça, sob a presidência do Sr. Aloysio 
de Carvalho, Vice-Presidente em 
exercício. Estão presentes os Srs. Anísio 
Jobim, Joaquim Pires,  
Waldemar Pedrosa, Gomes de Oliveira, 
Camilo Mércio, Attilio Vivacqua  
e Carlos Saboya, deixando de  
comparecer, por motivo justificado, os 
Srs. Dário Cardoso, Presidente e Ferreira 
de Souza. 

Lida e aprovada sem observações  
a ata da reunião anterior, o  
senhor presidente anuncia a seguinte 
distribuição: 

– Ao Sr. Ferreira de Souza, o Projeto 
de Lei da Câmara nº 268, de  
1951, que prorroga o prazo dos  
contratos de arrendamento de  
terras, congela os preços e dá outras 
providências: 

– Ao Sr. Camilo Mércio, o Projeto de 
Decreto Legislativo nº 45 de 1953 que 
mantém a decisão do Tribunal de 
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tério da Educação a Saúde, o crédito 

especial de Cr$ 1.442,30, para atender 
aos pagamentos de descontos efetuados 
e de diferença de salários a servidores 
daquele Ministério; 

– do Sr. Attílio Vivacqua, pela 
constitucionalidade, propondo Projeto de 
Resolução ao Of. S-2, de 1953, de autoria 
do Sr. Governador do Estado de Minas 
Gerais, a propósito do empréstimo que a 
Cia. de Eletricidade do Alto Rio Grande 
(CEARG) e as Centrais Elétricas de 
Minas Gerais S.A. (CEMIG), estão 
negociando com o International Baní for 
Reconstruction and Development dos 
Estados Unidos da América; 

– do Sr. Waldemar Pedrosa, pela 
constitucionalidade do Projeto de Lei da 
Câmara nº 163, de 1953, que revoga o 
artigo 19 e seus parágrafos do Decreto-lei 
nº 794, de 19 de outubro de 1938 (Cód. 
de Caça e Pesca); 

– do Sr. Joaquim Pires, propondo 
diligência ao Projeto de Lei da Câmara nº 
221, de  
1953, que regula as promoções dos 
Oficiais do Exército; 

– do Sr. Anísio Jobim, pela 
constitucionalidade do Projeto de Lei da 
Câmara nº 51, de 1953, que aprova o 
têrmo do acôrdo celebrado entre o 
Ministério da Educação e Saúde e o 
Estado de São Paulo; o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 124, de 1952, que aprova o 
têrmo aditivo de contrato entre o Ministério 
da Viação e Obras Públicas e a Sociedade 
Anônima Rádio Tupy; e o Projeto de Lei da 
Câmara nº 203, de 1953, que dispõe sôbre 
a comemoração do primeiro centenário do 
nascimento de José do Patrocínio e dá 
outras providências; 

Adia-se a votação dos pareceres 
emitidos sôbre as seguintes proposições: 

– relator o Sr. Attílio Vivacqua, sôbre 
o Projeto de Lei da Câmara número 190, 
de 1952, que provê a de 
inconstitucionalidade perante o Supremo 
Tribunal Federal; e sôbre o Projeto de Lei 
do Senado nº 4, de 1951, que altera a 
legislação de Bôlsas de Valores e dá 
outras providências, para que sejam 
publicados os pareceres às emendas e 
por haver solicitado e obtido vista o 
senhor Joaquim Pires. 

Em seguida a Comissão resolve 
mandar publicar o parecer e as emendas 
apresentadas ao Projeto de Lei da 
Câmara nº 54 de 1952, que regula a 
inatividade dos militares para melhor 
estudo da comissão. 

O Sr. Attílio Vivacqua solicita a 
audiência do Conselho da Ordem dos 
Advogados no sentido de a mesma opinar 
sôbre a conveniência do Projeto de Lei do 
Senado nº 38 de 1952, que modifica o 
artigo 8º da Lei número 1.505, de 19 de 
dezembro de 1951, cujo parecer acaba de 
ser lido pelo seu relator, Sr. Joaquim 
Pires. A Comissão aprova a diligência. 

Relembrando sugestão que fêz e 
que foi aceita pela Comissão, quanto à 
uma coletânea de pareceres e decisões 
tanto da Comissão como do plenário, 
sôbre os projetos de decretos legislativos 
que tratam dos contratos com o Tribunal 
de contas, ainda o Sr. Attílio Vivacqua 
solicita seja a mesma concluída para que 
a Comissão siga uma norma com 
referência a êsses projetos. Fica então, 
decidido que essa coletânea devera ser 
feita de 1952 até a presente data. 

Por falta de número legal para o 
prosseguimento da votação dos pareceres, 
o Sr. Presidente encerra, a reunião, cuja 
ata lavrada por mim, Marília Pinto Amando. 
Secretário substituto será uma vez 
aprovada, ilegível pelo Sr.Presidente. 

 
Comissão de Economia 

 
10ª REUNIÃO, EM 2 DE 

SETEMBRO DE 1953 
 

Às 15 horas na Sala de Leitura do 
Senado, reue-se esta Comissão, sob a 
presidência do Sr. Senador Pereira  
Pinto, Presidente, presentes os 
 

Srs. Senadores Euclydes Vieira, 
Plínio Pompeu e Sá Tinoco, ausentes, 
com causa justificada, os Srs. Senadores 
Assis Chateaubriand e Julio Leite. 

E' lida e aprovada a Ata da reunião 
anterior. 

O Sr. Presidente distribui ao Sr. 
Senador Plínio Pompeu, o Projeto de Lei 
do Senado nº 99, de 1953, que 
reestrutura o Serviço da Dívida Interna 
Fundada Federal, e dá outras 
providências. 

O Sr. Senador Sá Tinoco emite 
pareceres favoráveis aos seguintes 
Projetos de Lei da Câmara: 

Nº 24, de 1953, que estabelece um 
plano de saneamento e aproveitamento 
econômico da Baixada Santista, no 
Estado de São Paulo; 

Nº 137, de 1952, que cria uma 
Estação de Viticultura no Município de 
Garanhuns, Estado de Pernambuco, e 

Projeto de Decreto Legislativo 
número 20, de 1952, que autoriza o 
Tribunal de Contas a registrar o contrato 
celebrado entre o Ministério da Agricultura 
e Geraldo Amaro da Silva e outros. 

O Sr. Presidente submete a 
discussão e votação os citados pareceres 
que são aprovados. 

O Sr. Senador Plínio Pompeu, lê 
seu parecer favorável ao Projeto de Lei 
da Câmara nº 12, de 1952, que autoriza 
a União a criar uma fundação 
denominada Serviço Socil Rural 
opinando pela aprovação do projeto e, 
quanto às emendas, ns. 3 – 7 – 10 – 12 
– e 14, alega já se ter renifestado à 
Comissão de Finanças que as aprovou: 
e pronunciando-se pela rejeição das de 
ns. 1 – 2 – 4 – 6 – 8 –13, sendo que, 
quanto a de nº 7 é voto vencido na 
mesma Comissão. Com referência às 
demais emendas pela aprovação das de 
ns 15 e 22, bem  assim da subemenda à 
emenda nº 10, 7 em fim pela  
rejeição das emendas de ns. ilegível – 
17 – 18 –20 – 21 – 23 – 24 – 25 – 26 – 
27 – 28 e 29. 

O Sr. Presidente submete a 
discussão e votação as conclusões do 
Senhor relator, que são aprovadas. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-
se a reunião. Lavrando eu, Aroldo 
Moreira, Secretário, a presente Ata que 
uma vez aprovada, será assinada pelo Sr. 
Presidente. 

 
Comissão de Redaçao 

 
25ª REUNIÃO EM 4 DE SETEMBRO 

DE  1953 
 

Aos quatro dias de setembro de mil 
novecentos e cinquenta e três, às 
dezesseis horas, em uma das salas do 
Senado Federal, sob a presidência do Sr. 
Senador Joaquim Pires, Vice-Presidente, 
reune-se a Comissão de Redação, 
achando-se presentes os Senhores 
Senadores Costa Pereira, Veloso Borges 
e Aloysio de Carvalho, deixando de 
comparecer, por motivo justificado, o Sr. 
Waldemar Pedrosa. 

E' lida e, sem alterações, aprovada a 
ata da reunião anterior. 

A Comissão aprova a redação final 
dos seguintes pareceres: 

Do Sr. Velloso Borges, ao Projeto de 
Lei da Câmara dos Deputados número 
185, de 1953, que autoriza o Poder 
Executivo a abrir, pelo Ministério da 
Educação e Cultura, o crédito especial de 
Cr$ 523.510,50 (quinhentos e vinte e três 
mil, quinhentos e dez cruzeiros e 
cinquenta centavos), para pagamento de 
gratificação de magistério: 

Ao Projeto de Lei da Câmara dos 
Deputados nº 141, de 1953, que ao  
Poder Executivo a abrir, pelo  
Ministério da Educação e Cultura, o 
crédito especial de CrS 11.600.00  
(onze mil e seiscentos cruzeiros),  
para atender ao pagamento  
da diferença de vencimentos 
correspondentes ao período de  
1º de agôsto a 31 de de- 
 

zembro de 1948, a que fêz jús Alvaro 
Ozório de Almeida, falecido Professor 
Catedrático, padrão O, em 
disponibilidade, da Faculdade Nacional de 
Odontolologia da Universidade do Brasil; 

3) Ao Projeto de Lei da Câmara dos 
Deputados nº 172, de 1953, que autoriza 
o Poder Executivo a abrir, pelo Ministério 
da Educação e Cultura, o crédito especial 
de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros), 
para atender às despesas com a 
realização do Primeiro Congresso de 
História do  
Pará, comemorativo da ilegível á  
cidade de Belém, do Jesuita Padre 
Antonio Vieira: 

4) Ao Projeto de Lei da Câmara dos 
Deputados nº 154, de 1953, que autoriza 
o Poder Executivo a abrir, pelo Ministério 
da e Obras Públicas –  Departamento de 
Estradas de Ferro – o crédito especial até 
a importância de Cr$ 4.836.450,00  
(Quatro milhões, oitocentos e trinta e  
seis mil, quatrocentos e cinquenta  
cruzeiros), para idenizar o Estado de  
Goiás pelos imóveis ilegível de Ferro de 
Goiás; 

5) do Sr. Costa Pereira, ao Projeto 
de Lei da Câmara dos Deputados 
números 117 de 1953, que dispõe sôbre a 
transferência dos empregados brasileiros 
da Comissão Mista Ferroviário Brasileiro 
– Boliviana  
para o serviço da União, como 
extranumerários; 

6) Ao Projeto de Lei da Câmara nº 
46, de 1953, emendado pelo Senado, que 
autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo 
Ministério das Relações Exteriores, o 
crédito de Cr$ 1.756 974,30 (um milhão, 
setecentos e cinquenta e seis mil, 
novecentos e setenta e quatro cruzeiros e 
trinta e um  
centavos), suplementar à Verba 1 – II – 
13-04-03, Anexo nº 26, do Orçamento 
Geral da União; 

7) Ao Projeto de Lei da Câmara dos 
Deputados nº 25. de 1953, com emendas 
de Senado, que dispõe sôbre normas 
gerais de regime penitenciário, em 
conformidade do que ilegível o art. 5º. nº 
XV,  
letra b, da Constituição Federal e amplia 
as atribuições da Inspetoria Geral 
Penitenciária; 

Ao Projeto de Lei do Senado número 
51, de 1973, redação para 2ª discussão, 
que determina que os oficiais e ilegível 
ou não, sobreviventes dos ilegível  e da 
Lana promovidos ou comissionados por 
atos de bravura ou por serviços 
relevantes passem a perceber como se 
efetivos fôssem os seus vencimentos pela 
tabela atual; 

Do Sr. Aloysio de Carvalho, ao 
Projeto de Lei da Câmara dos 
Deputados nº 166 de 1953. que autoriza 
o Poder Executivo a abrir pelo Ministério 
da Educação e Cultura, o crédito 
especial de Cr$ 892,80 (seiscentos e 
setenta e sete mil, oitocentos e noventa 
e dois cruzeiros e oitenta centavos) para 
o pagamento de gratificação de 
magistério: 

Ao Projeto de Lei da Câmara dos 
Deputados nº 186, da 1953, que autoriza 
o Poder Executivo a abrir, pelo Ministério 
da Educação e Cultura, o crédito especial 
de Cr$ 494.573,90 (Quatrocentos e 
noventa e quatro mil, quinhentos e 
setenta e três cruzeiros e noventa 
Centavos), para pagamento de 
gratificação de magistério. 

Em seguida, o Sr. Presidente 
anuncia a eleição para Presidente da 
Comissão, cujo cargo se vazara em 
virtude do falecimento do Sr. Senador 
Clodomir Cardoso, e também para Vice-
Presidente. 

De acôrdo com o Regimento Interno, 
procede-se à eleicão por escrutino 
secreto e, feita a apuração dos votos, 
verifica-se o seguinte resultado: 

Para Presidente: 
Senador Joaquim Pires – 3 votos  
Senador Waldemar Pedrosa – 1 voto 
Senador Alysio de Carvalho – 1 voto 

Para Vice-Preoldente 
Senador Aloysio de Carvalho – 

ilegivel votos 
Senador Costa Pereira – 1 voto. 
O Sr. Presidente declara então o 

resultado por que se acham eleitos: 
Paraant 6b.J.1 emfo mm m mmb  
Presidente: Senador Joaquim Pires 
Vice-Presidente: Senador Aloysio 

Carvalho. 
As dezessete horas, quando nada 

mais há que tratar a Comissão encerra os 
seus trabalhos e eu Glória Fernandina 
Quintela, Redator de Anais e Documentos 
Parlamentares, Secretário, lavrei a 
presente ata que, depois de aprovada, 
será assinada pelo Sr. Presidente. 

 
Comissão de Constituição e Justiça 

 
PUBLICAÇÃO PARA ESTUDO 

 
PARECER 

 
Da Comissão de Constituição e 

Justiça, sôbre o Projeto de Lei da Câmara 
nº ilegivel. de ilegivel que provê sôbre a 
ilegivel de inconstitucionalidade perante 
o Supremo Tribunal Federal. 

 
Relator Sr. Attilio Vivacqua. 
1 – O presente Projeto, 

brilhantemente justificado por seu ilustre 
autor, o Deputado Tarso Dutra prevê 
sobre abre a arguição de 
inconstitucionalidade pelo Procurador 
Geral da República na forma do parágrafo 
único do art 8º da Constituição Federal. 

A proposição consubstancia o 
Substitutivo formulado pela Comissão de 
Constituição e Justiça da Câmara, de 
acôrdo com a idéia fundamental da 
iniciativa. 

Conforme dispõe o Projeto, caberá 
ao Procurador Geral da República, toda 
vez que tiver conhecimento de ato que 
infrinja alguns dos preceitos assegurados 
no art. 7º da Constituição Federal (art. 1º), 
submeter o mesmo ao exame do 
Supremo Tribunal Federal (art. 1º). 

Havendo representação de parte 
interessada. a qual deverá ser em 2 vias 
o ato argüido de inconstitucionalidade 
será submetido pelo Procurador Geral 
República no Supremo Ttribunal Federal, 
dentro de 90 dias a partir de seu 
recebimento (parágrafo único). 

Nesse prazo, por 45 dias 
improrrováveis. contatos da 
comunicarão  da respectiva assinatura 
Procurador Geral da República ouvirá 
sôbre as razões da impugnação do ato, 
os órgãos que o tiverem elaborado ou 
expedido(art. 2a). 

A falta ou retardamento da 
manifestação dos órgãos em aprêço não 
prejudicará a observância do prazo 
constante do parágrafo único do artigo 1º 
(art. 3º). 

Aplica-se ao Supremo Tribunal 
Federal o rito do processo do mandado 
de segurança, de cuja decisão caberá 
embargos caso não haja unanimidade 
(art. 4.º). 

2 – A Constituição atual, 
reproduzindo os preceitos do Estatuto 
Político de 1934, (§ 2º do art. 12), conferiu 
ao Supremo Tribunal Federal, no 
parágrafo único do art. 8º uma das mais 
delicadas e importantes competências 
político-federativas, a da declaração da 
inconstitucionalidade para efeito de 
intervenção federal nos Estados, dos atos 
administrativos e legislativos, violadores 
dos princípios essenciais do regime, 
consubstanciados no inciso nº VII do art. 
7º. 

Nenhuma atribuição – assinala José 
Duarte – se lhe poderia conferir, mais alta 
e preeminente, porque o exige em 
supremo defesos. do regime, com lhe dar, 
somente a êle, o poder inconstratável de 
assegurar a observância dos princípios 
que se enumeram, como fundamentais e 
verdadeiros dogmas, na alínea a do nº VII 
do art. 7º da Constituição" (A Constituição 
Brasileira de 1945 Vol. I pág. ilegível 
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No caso do referido nº VII, o ato ergüido 

de inconstitucionalidade será submetido pelo 
Procurador Geral da República, ao exame do 
Supremo Tribunal Federal, e se êste a 
declarar, será decretada a intervenção 
(parágrafo único do art. 8º). Êste artigo é 
oriundo de emenda apresentada pelo 
Senador Clodomir Cardoso. 

Aí sobressai, desde logo, uma função 
primacial do Procurador Geral da  
República, a qual, entretanto, o Projeto 
amplia, como adiante procuramos 
demonstrá-lo. 

A intervenção, nessa hipótese, verificar-
se-á por deliberação do Congresso, que se 
limitará a suspender a execução do ato 
argüido de inconstitucionalidade, se essa 
medida bastar para o restabelecimento da 
normalidade do Estado (art 13). 

"A intervenção ou mesmo a 
manifestação dos poderes estaduais – diz 
ilegivel CavaIranti, em comentário a êste 
dispositivo – visam ao restabelecimerrto da 
normalidade constitucional, mas, por isso 
mesmo que processo violento e excepcional, 
deve ser limitado no essencial para o fim a 
que se destina. 

Se portanto com a decisão judicial e 
pelo seu cumprimento volta a normalidade 
constitucional ali se esgotam as medidas da 
alçada do poder federal". 

Na verdade, esta tem sido a prática, nos 
casos doa Rio Grande do Sul, São Paulo, 
Pernambuco, Ceará e Piauí, que reajustaram 
as suas Constituições ao modêlo federal de 
acôrdo com a decisão do Supremo Tribunal 
Federal. 

O mesmo ocorreu com relação aos 
pagamentos do Supremo Tribunal Federal 
nas representações mais recentes as dos  
governadores de Santa Catarina e São 
Paulo. 

Todavia. o assunto que envolve matéria 
de competência inauferível do Congresso 
Nacional (art. 13), deve ser objeto de estudo 
das Comissões de Constituição e Justiça, da 
Câmara e do Senado, já foi provocada por 
uma indicação do eminente Senador Ferreira 
de Souza. 

Não poderá prescindi-se, pois, de 
manifestação do Congresso, ainda quando 
se restabeleça a normalidade constitucional, 
em virtude de cumprimento da decisão do 
Supremo Tribunal Federal. 

O processo da intervenção federal, na 
hipótese nº VII do art. 7º, só se ilegivel a 
com a deliberação do Congresso Nacional 
que a Constituição investiu de autoridade 
máxima para apreciar, em seus aspectos 
políticos de sorte que caberá sempre ao 
Congresso Nacional tomar conhecimento da 
decisão judiciária para adotar as providências 
que julgar aconselháveis ou necessárias ou 
mesmo para adotar as providências que 
julgar aconselháveis ou necessárias ou 
mesmo para declarar que não cabe a medida 
de intervenção. 

3 – A Comissão de Constituição e 
Justiça da Câmara dos Deputados 
manifestou-se pela constitucionalidade do 
Projeto, que foi, entretanto combatido em 
Plenário, quanto a alguns de seus artigos  
pelo ilustrado Deputado Carvalho Neto, em 
notável discurso. 

A contribuição do eminente jurista 
traduziu-se em sugestões adotadas no 
substitutivo. Em seu brilhante discurso 
reponta a ilegivel de que o projeto poderia 
resultar numa regulamentação da 
intervenção federal. 

4 – parece que se encontra no artigo 1º 
do Projeto ilegivel dolens da questão. Na 
verdade, o art. 1º confere ao Procurador 
Geral de República a iniciativa para provocar 
a intervenção sempre que tiver conhecimento 
de ato violador de algum dos princípios 
estabelecidos, inciso VII da Constituição 
enquanto o parágrafo único do art. 1º cogita 
da hipótese de representação da parte 
interessada para argüir a 
inconstitucionalidade. 

A máxima regulativa do nosso  
regime é a não intervenção Ora, a 
Constituição conferiu ao Procurador  
Geral da República a faculdade  
de submeter à apreciação da Suprema 
 

Côrte o ato argüido de inconstitucionalidade, 
isto é, violador dos princípios enumerados no 
art. 7º, nº VII. 

Não lhe outorgou, pois, qualquer 
iniciativa para êsse fim, a qual deveria vir 
expressa ou estar implicitamente enquadrada 
na sua competência. 

O projeto não estabelece no artigo 1º 
apenas prescrições para habilitar o 
Procurador Geral a exercer oportuna e 
eficazmente a magna atribuição, que lhe 
outorga o parágrafo único do art. 8º da 
Constituição, a de receber a argüição de 
inconstitucionalidade e levá-la, devidamente 
estudada, ao conhecimento do Supremo 
Tribunal Federal. O Projeto foi além, eis que, 
como anteriormente se disse atribui ao 
Procurador Geral da República, isto é, a um 
órgão da União, a iniciativa de provocar a 
intervenção federal nos Estados. 

Assim, com a devida vênia o relator 
discorda do art. 1º do Projeto, por considerá-
lo inconstitucional e propõe, em separado, 
emenda modificativa, colimando corrigir, 
neste ponto, a proposição. 

5 – Com referência ao art. 4º cabe 
ponderar que ai se dispõe exclusivamente 
sôbre a forma processual do pronunciamento 
do Supremo Tribunal Federal, facultando o 
recurso de embargos quando não haja 
unanimidade. 

Se é certo que a Colenda Côrte 
somente por maioria absoluta pode declarar 
a inconstitucionalidade (artigo 200 da 
Constituição), não é menos certo que o 
reexame da questão, quasi sempre suscitada 
no cálido ambiente das paixões políticas será 
garantia de decisões mais refletidas ou 
melhor assegurarem a interpretação do 
preceito Constitucional básico em causa, e 
em cuja fixação e observância assentam os 
fundamentos do nosso regime representativo, 
democrático e federativo. 

Não se trata, pois, de regulamentar um 
dos casos de Intervenção da União mediante 
normas disciplinadoras da ação dos Poderes 
Federais. 

Não ressurge, assim, a delicada e 
tormentosa questão, tantas vêzes levantada 
no Parlamento Brasileiro sob o regime da 
Constituição de 1891. Ainda não está 
esquecida a célebre frase de Campos Sales, 
quando, se opondo a um dos projetos sôbre 
a matéria – a regulamentação do artigo 6º do 
nosso primeiro Estatuto Republicano, 
advertia: "Se é possível um corpo político ter 
coração, eu diria que nêste momento 
estamos tornando no coração da República 
Brasileira". 

Mas, como se esclareceu, as 
previdências contidas no projeto como 
decorrência do seu artigo 4º não importam 
nessa temida regulamentação. 

6 – A Comissão de Constituirão e 
Justiça opina, quanto à constitucionalidade e 
mérito do Projeto por sua aprovação, salvo 
com referência ao artigo 1º, ao qual oferece 
emenda. 

 
EMENDA AO ART. 1º E PARÁGRAFO 

ÚNICO 
 

Redija-se nestes têrmos: 
Art. 1º Cabe ao Procurador Geral da 

República, tôda vez que, no caso, do art. 7º 
inciso VII, da Constituição Federal, lhe fôr 
representada arguição de 
inconstitucionalidade, de ato do govêrno 
Iocal, submeter o mesmo ao exame do 
Supremo Tribunal Federal dentro de 90 dias 
a contar do recebimento da representação. 

Parágrafo único A representação da 
parte interessada deverá ser feita em duas 
vias. 

 
PUBLICAÇÃO PARA ESTUDO 

 
PARECER 

 
Da Comisão de Constituição e Justiça, 

sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 54 de 
1953, que regula a inatividade dos militares. 

 
Relator: Sr. Joaquim Pires 
Em 10 de janeiro de 1948 o  

Presidente da República, Marechal Eurico 
 

Gaspar Dutra, enviou ao Congresso, por 
intermédio da Câmara dos Deputados, a 
Mensagem nº 15 acompanhada de 
anteprojeto de lei de inatividade dos  
Militares do Exército, da Marinha e da 
Aeronáutica. 

A proposição está dividida em IV títulos; 
o Titulo I em quatro artigos (Disposições 
Gerais); o Titulo II (da situação dos inativos) 
em cinco capítulos que tratam: o 1º, da 
agregação; 2º, da transferência para a 
Reserva; o 3º, da Reforma; o 4º, do 
licenciamento ou baixa do serviço, exclusão 
ou expulsão e, finalmente, o da demissão do 
Serviço Militar. O Titulo III trata do  
cômputo do tempo de serviço para fins de 
inatividade; o Titulo IV, das disposições 
finais. 

Êste anteprojeto tomou, na Câmara, nº 
1.519 de 1951, sendo distribuído à Comissão 
de Segurança Nacional. Esta, ouvindo o 
Ministro da Guerra, recebeu, do mesmo, vinte 
e duas emendas, tôdas elas com as 
respectivas justificações, as quais  
vieram a constituir o Substitutivo daquela 
Comissão. 

A êsse tempo, 8 de novembro de 1951, 
o Presidente Getúlio Vargas, atendendo aos 
motivos expostos pelo Ministro da 
Aeronáutica, Brigadeiro Nero Moura, enviava 
à Câmara dos Deputados a Mensagem nº 
392, acompanhada de anteprojeto  
de lei de Inatividade dos Militares da 
Aeronáutica. 

Em 11 de dezembro de 1951 é lido no 
expediente da sessão da Câmara, o 
substitutivo da Comissão de Segurança 
Nacional ao anteprojeto acima referido 
(1.519, de 1951) Indo à Comissão de 
Finanças para que sôbre o mesmo opinasse, 
tendo sido anexo ao projeto 1.519 o 
anteprojeto de Inatividade dos Militares da 
Aeronáutica. 

O anteprojeto tem 46 artigos enquanto 
que o projeto de lei da Câmara tem 61, com 
inúmeros parágrafos, itens e letras, o que 
aquela Casa do Parlamento inovou,  
alterou e criou casos novos a serem 
considerados. 

Vem a pelo apreciarmos de início o 
Projeto sob o ponto de vista constitucional. 

Esta Comissão inspirada em doutos 
ensinamentos do notável jurisperito Senador 
Ferreira de Souza, tem admitido que o 
Presidente da República, em matéria de sua 
exclusiva competência na confecção da 
respectiva lei, tira ao Congresso o direito de 
encomendá-lo, mas sim, e tão somente 
aprová-la ou rejeitá-la mormente  
em se tratando de matéria que entende 
diretamente com a fixação das fôrças 
armadas. 

O projeto, seja dito de passagem desde 
logo, reduz a idade compulsória para que o 
militar passe para a reserva ou seja 
reformado. 

Com o intuito do rejuvenescimento dos 
quadros, o projeto cria o que ele chama uma 
"qutra" compulsória, destinada a manter o 
equilíbrio e regularidade de acessos nos 
diferentes quadros, assegurando anualmente 
um número mínimo de vagas. Assim, serão 
compulsados, anualmente, sem que atinjam 
a Idade máxima para a passagem para a 
reserva ou reforma 1/7 dos Generais de 
Divisão, Vice-AImirantes e Majores 
Brigadeiros; 

1/7 dos Generais de Brigada, Contra-
Almirantes e Brigadeiros assim por diante, 
em crescendo assustador. 

Quando o cidadão (remessa em uma 
carreira seja ela civil (magistratura 
diplomacia, etc.) seja militar (exército, 
marinha. aeronáutica) visa alcançar aos 
últimos postos). 

A Constituição Federal no art 182 
perante em tôda a plenitude os direitos, 
vantagens, regalias e prerrogativas 
inerentes às patentes dos oficiais da ativa 
da reserva, como aos reformados ou 
inativos. 

A lei que restringe o tempo de serviço 
do oficial da ativa para reformá-lo 
compulsoriamente atenta contra os direitos, 
vantagens regalias e prerrogativas que lhe 
são assegurados pela Constituição. 

É certo que, para não haver oposição 
dos que draconiamente são compulsados 
pelo limite da idade para, na reserva, 
constituirem um novo Exército de Oficiais, 
bem como os que, por uma cota de 
rejuvenescimento (chamemos assim) 
também venham àqueles se juntar, 
estabeleceu o projeto que o oficial com 30 
anos de serviço, computados, passando para 
a reserva, obterá duas promoções.  
Vejamos um exemplo: um Coronel na ativa 
percebe: 

 
 CR$ 
– Soldo................................... 6.000,00 
– Gratificação ........................ 3.000,00 
– Abono Militar ...................... 1.800,00 
– Gratificação especial por 
tempo de serviço................... 2.250,00 
– Representação .................. 1.350,00 
– Exercício em guarnição 
especial ................................. 

 
1.380,00 

  
Soma ............................ 15.750,00 

 
Transferido para a reserva como 

general de Brigada (1ª promoção) será: 
 

 CR$ 
Soldo...................................... 8.000,00 
Cotas proporcionais .............. 4.000,00 
Gratificações ......................... 3.000,00 
  

Soma ............................ 15.000,00 
 
Mas como será, automaticamente 

também, promovido a general de Divisão, 
seus proventos passarão a ser: 

 
 CR$ 
Soldo e cotas proporcionais.. 16.000,00 
Gratificações  (25%).............. 4.000,00 
  

Soma ............................ 20.000,00 
 
Não haverá um oficial que, com os 

requisitos estabelecidos nesse projeto de lei, 
sendo Coronel, não queira pleitear com afã 
êsse presente celestial, mórmente ficando 
apto para concorrer a cargos na vida civil, 
tais como: tabeliães de notas, oficiais de 
Registros Públicos ou mesmo o exercido de 
Advocacia de partido ou a Presidência de 
uma autarquia. 

Com as reduções das idades 
programadas no projeto para a passagem 
obrigada do oficial para a reserva desde logo, 
isto é, ao tempo em que fôr a lei sancionada, 
o Estado terá de arcar com um  
aumento de despesa superior a Cr$ 
20.000.000,00. 

A esta Comissão escapa a apreciação 
da despesa que assoberba a Nação  
com as classes armadas, ficando a  
Comissão de Finanças com êsse pesado 
encargo. 

Não é demais transcrever o que pessoa 
autorizada escreveu a respeito das leis 
especiais que temos votado para os militares: 

"Os diversos projetos aprovados na 
legislatura passada e nos dois primeiros anos 
da legislatura vigente e que constituíram leis 
especiais decretadas para aumentar 
sensivelmente as vantagens de que gozam 
os militares passados para a reserva ou 
reformados, criaram uma situação que não é 
apenas extremamente prejudicial aos 
quadros das Fôrças Armadas mas resulta 
também em crescentes ônus para o 
Tesouro". 

Não há nenhuma justificativa aceitável 
para o regime que se estabeleceu em relação 
a êsse assunto. Os excessivos favores 
concedidos sob o pretexto de facilitar a 
renovação dos quadros de oficiais e de 
premiar serviços que em regra nunca 
deixaram de representar o cumprimento de 
deveres inerentes à profissão das armas 
deram lugar a reação que hoje se traduz em 
enérgicos protestos e advertências que 
partem dos mais autorizados porta-vozes das 
Fôrças Armadas os quais são levados a essa 
atitude pelas perturbadoras e nefastas 
conseqüências que estão tendo as leis 
especiais a que nos referimos. Uma dessas 
conseqüências e por certo das mais graves, 
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é o afastamento do serviço ativo de 
elementos ainda em perfeitas condições 
de permanecer nas fileiras e que 
freqüentemente são também os que mais 
se recomendam pela valiosa experiência 
que adquiriram, pelo seu notório 
preparo, pelo conhecimento integral das 
tarefas que lhes incumbe desempenhar. 
Tornou-se hoje comum a passagens para 
a reserva dois e mesmo três postos 
acima daquele a que ascendem, de 
oficiais recém-promovidos e ainda longe 
da idade em que teriam de  
ser compulsóriamente postos na 
inatividade. 

E' um abuso que está ganhando 
proporções insólitas e a que se precisa 
pôr paradeiro. 

Ainda agora se acha em trânsito no 
Congresso mais um projeto dessa 
natureza. E' o que determina a 
concessão de novos benefícios a oficiais 
e praças julgados inválidos ou 
incapazes. Solicitado a dar informações 
a respeito, o Ministro da Marinha enviou 
à Mesa da Câmara uma exposição em 
que demonstra que essa proposição de 
lei não consulta os interêsses nacionais, 
tanto vale dizer não é de molde a 
reservar os legítimos interêsses das 
Fôrças Armadas. O ilustre Almirante 
Renato Guilhobel acentua que é 
indispensável inclusive sob o ponto de 
vista econômico, restringir os benefícios 
que as leis especiais asseguram aos 
militares e que, no que concerne à 
Marinha acarretam grandes dif iculdades 
e prejuízos à Administração Naval. E' 
essa a conclusão que se impõe diante da 
analise do projeto em causa tão 
parecido, aliás com outros que, 
convertidos em Iei justificam hoje 
amplamente as críticas inspiradas nas 
mesmas elevadas razões que motivam o 
pronunciamento do titular da pasta da 
Marinha. De fato êsse novo projeto 
amplia extraordinariamente os benefícios 
do art. 303 do Código de Vencimentos e 
Vantagens dos Militares, artigo que irá 
amparar suficientemente os militares 
julgados inválidos ou incapazes para o 
serviço ativo. Para os oficiais não 
iniciados no que estabelece o art. 303 o 
projeto prevê acréscimo de favores e 
cabimento a alegação de que  
os novos direitos que se  
pretende conceder constituíam  
na realidade um excesso de  
vantagens com enormes ônus para a 
nação. 

O projeto de lei que regula a 
inatividade dos militares aprovado pela 
Câmara aguarda presentemente o 
pronunciamento do Senado. Nêle estão 
previstos direitos e vantagens a serem 
concedidos aos militares que por 
diversos motivos julgados incapazes 
para a permanência no serviço ativo. E é 
por isso mesmo que o Ministério da 
Marinha numa atitude ilegível  opina no 
sentido de que não é conveniente 
cogitar-se de novas concessões  
antes que se saiba quais as  
que serão estabelecidas com a 
existência da lei de Inatividade dos 
militares. 

Reconhece corajosa e 
patrióticamente, o Ministro da Marinha, 
que a Lei de Inatividade dos Militares, tal 
qual se acha elaborada, já prevê 
benefícios que vão muito além dos que 
existem em qualquer outro país do 
mundo. 

Essa simples constatação é 
bastante para evidenciar que não se 
pode mais transigirl com uma  
situação que é condenada em 
manifestações tão expressivas dos 
chefes das Fôrças Armadas. Urge 
acabar com essa constante emitente 
decretação de leis especiais para os 
militares, leis que só visam aumentar e 
ampliar benefícios que estão 
contribuindo para privar as  
Fôrças Armadas da cooperação de 
tantos dos seus melhores ilegível 
 

Os conceitos externados pelo AImirante 
Renato Guilhobel coincidem com os que há 
tempos foram proferidos no Senado, com 
referência a essa questão, pelo Senhor Ivo 
d'Aquino. O Ilustre representante catarinense, 
ex-líder da maioria daquela Casa do 
Congresso, teve também a sua atenção 
despertada pelo problema criado para as 
Fôrças Armadas por essa série de leis de 
favor. 

Resumindo: estamos em face de um 
projeto de lei altamente oneroso para a 
Nação, mas cuja aprovação foi 
sucessivamente solicitada por dois 
Presidentes da República, em longas 
Mensagens, ambos com apoio na 
competência que com exclusividade lhes 
confere a Constituição Federal (art. 67, § 2º 
in fine). 

Quanto à postergação das garantias 
que são asseguradas em tôda a plenitude, 
aos oficiais da ativa, da reserva e aos 
reformados, decorrentes de suas patentes, 
com as vantagens, regalias e prerrogativas 
às mesmas inerentes aos que se sentirem 
prejudicados com a aprovarão dêste projeto, 
uma vez convertido em lei cabe defendê-las 
perante o Poder Judiciário. Entretanto, é 
absolutamente certo que, se a alguns 
prejudica, beneficia clamorosamente à 
maioria, não podendo esta Comissão separar 
o jôio do trigo. 

A Comissão de Fôrças Armadas dará a 
última palavra a tal respeito e a de Finanças 
sôbre a pretendida sangria nos cofres da 
Nação, como matéria de sua privativa 
competência. 

Assim opinamos, pela 
inconstitucionalidade do art. 16 e de suas 
letras e parágrafos e, por via de 
conseqüência, das letras f-g-h e do artigo 14 
e bem assim do art. 59, nos têrmos das 
emendas anexas. 

No mais, pela aprovação do projeto 
quanto à sua constitucionalidade. 

Sala Ruy Barbosa, em ... de agôsto de 
1953. 

 
EMENDA Nº 1 

 
Suprima-se o art. 16, bem como suas 

alianças e parágrafos. 
Senador Joaquim Pires. 

 
EMENDA Nº 2 

 
Suprima-se a art. 14 e respectivas 

alíneas. 
Senador Joaquim Pires. 

 
EMENDA Nº 3 

 
Suprima-se o art. 59. 
Senador Joaquim Pires. 

 
Justificação 

 
O parecer dado sôbre o projeto justifica 

plenamente as emendas. 
Senador Joaquim Pires. 

 
PRELIMINAR 

 
O art. 67 § 2º da Constituição prescreve 

– in fine: 
"Compete exclusivamente ao 

Presidente da República a iniciativa das leis 
que criem empregos em serviços existentes, 
aumentem vencimentos ou modifiquem, no 
decurso de cada legislatura, a lei de fixação 
das fôrças armas." 

O projeto em muitos artigos modifica a 
lei citada já quando altera o término de idade 
para que seja o oficial compulsòriamente 
transferido para a reserva ou compulsado 
mesmo sem a dade para ser excluído do 
serviço ativo do Exército, Marinha e 
Aeronáutica. 

Acresce que o art. 182 da citada 
Constituição assim se expressa: 

"as patentes, com as vantagens, 
regalias e prerrogativas a elas inerentes são 
garantidas em tôda a plenitude." 
no § 4º do mesmo artigo assim dispõe: 

"Depois de ilegível anos de 
afastamento contínuos ou não será 
 

o militar transferido, na forma, da lei, para a 
reserva, sem prejuízo de contagem de tempo 
para a reforma. 

Ao militar, portanto, desde o seu 
ingresso nas Fôrças Armadas são 
assegurados direitos e vantagens que não 
podem ser postergados por lei ordinária. 

De resto, só a competência é exclusiva 
do Presidente da República, para, em acôrdo 
com a Constituição propor ao Legislativo 
alteração na fixação das Forças Armadas, 
competindo ao Congresso, tão sómente 
aprová-las ou rejeitá-las, como admitir que a 
Câmara com flagrante invasão de poderes 
altera a proposta presidencial? 

O eminente Senador Ferreira de Souza 
tem com brilho invulgar sustentado "que a 
exclusividade da competência atribuída pela 
Constituição ao Presidente da República, 
ficaria burlada se circunscrita, tão sómente a 
iniciativa de leis que encarnam o prestígio de 
sua autoridade". 

Estas e outras foram as razões por que 
considerei inconstitucional os artigos 
...propondo fôssem rejeitados 

 
EMENDAS AO PROJETO DE LEI DA 

CÂMARA Nº 54, DE 1953 
 

Regula a inatividade dos militares 
 

EMENDA Nº 4 
 

Manda suprimir do artigo 55 as 
expressões: 

"No regime da Lei nº 5.631 de 31 de 
dezembro de 1928". 

A Lei citada assim se expressa: 
 

EMENDA Nº 5 
 

Dá direito, a mais uma promoção, ao 
oficial reformado ou da reserva nomeado 
para exercer cargo civil ou militar, uma vez 
que o exerça por cinco anos ininterruptos ou 
mais. 

Ao voltarem à inatividade terão sua 
situação regulada por decreto, expedido de 
acôrdo com o artigo 316 a Lei-nº 1.316, de 20 
de janeiro de 1951. 

Lei citada: (Código de Vencimentos e 
Vantagens: 

Art. 3116. O Militar da reserva 
remunerada ou reformado, que após cinco 
anos ininterruptos de efetivo exercício em 
funções de atividade, em virtude da 
designação feita pelo Presidente da 
República ou pelos Ministros das Pastas 
Militares, retornar á inatividade terá seus 
vencimentos da inatividade revistos, em 
consequência do novo cômputo de tempo de 
serviço de acÔrdo com a legislação em vigor. 

Parágrafo único. A revisão de 
vencimentos de que trata êste artigo 
abrangerá as gratificações incorporáveis, se 
fôr o caso. 

 
EMENDA Nº 6 

 
Propõe nova redação para o artigo 55 

do projeto para que fique assim, redigido: 
Art. 55. Os oficiais da reserva 

remunerada ou reformados pela Lei nº 5.631, 
de 31 de dezembro da 1928, que ao 
passarem àquela situação contavam mais de 
35 anos de serviço serão promovidos ao 
pôsto imediato, sem direito a quaisquer 
vantagens pecuniárias atrazadas  
respeitado o disposto no artigo 53 (dêste 
projeto da lei). 

 
EMENDA Nº 7 

 
Manda acrescentar ao artigo 53 in fine: 
e aos que já se encontram na reserva 

ou reformados. 
Justifica a medida com o que dispõem 

as leis na 1.150 e 1.267 de 1950. 
 

EMENDA Nº 8 
 

Pede que sejam mantidos os 
dispositivos que asseguram aos oficiais 
reformados no regime da Lei número ilegível 
de ilegível de dezembro de 1928,  
com mais de 35 anos de serviço e 
 

que nenhuma promoção tenham tido pelas Leis de 
após guerra – as vantagens do pôsto imediato. 
(Alfredo Slinch).. 

 
EMENDA Nº 9 

 
Redija-se assim o artigo 38. 
"O militar só poderá vir a têr duas 

promoções, na inatividade, quer provenha o 
beneficio desta ilegível de ilegível especiais". 

 
EMENDA Nº 10 

 
Ao artigo 53 acrescente-se depois da palavra 

inatividade: 
"Estas vantagens são extensivas aos oficiais 

da reserva remunerada ou reformados desde que 
contem mais 40 anos de serviço, sem direito a 
percepção de proventos atrazados". 

 
EMENDA Nº 11 

 
Ao artigo 54, acrescente-se: 
"Parágrafo único. Aos Mestres de Música do 

Ministério da Marinha, quando civis e que tenham 
seus vencimentos do pôsto de Segundo Tenente 
Músico assegurado pelo Acórdão de 27 de junho 
de 1946, do Egrégio Supremo Tribunal Federal, a 
que tenham prestado serviços na Grande Guerra 
Mundial do ano de 1918, e nas Revoluções do ano 
de 1932 e 1935, e que tenham mais de 35 anos de 
serviço, (5) dos quais de permanência no mesmo 
pôsto ou classe, e que estejam ainda no serviço 
ativo da Marinha, ficam assegurados os mesmos 
direitos às promoções,vantagens, regalias e 
vencimentos, que tenham ou vierem a ter os 
professôres do Ensino Elementar do Ministério da 
Marinha”. 

 
EMENDA Nº 12 

 
Ao artigo 52: 
Parágrafo único. Aos Majores e Capitães dos 

Quadros de Técnicos da ativa (Q. T. A.), de 
Intendência, de Veterinária, de Farmacêuticos, e 
de Dentistas, excluídos no parágrafo único do 
artigo 13, da Lei número 231, de 6 de fevereiro de 
1948. que tenham passado à reserva remunerada, 
compulsòriamente. após a sanção da lei, ficam 
assegurados os favores concedidos pelo artigo 13 
da mesma lei, desde que, naquela data, 6 de 
fevereiro de 1948, satisfazerem todos os requisitos 
do já referido artigo 13 e tivessem 45 e 43 ou mais 
anos de idade, respectivamente". 

 
EMENDA Nº 13 

 
Emenda ao artigo 59 – que o parecer manda 

suprimir. 
 

EMENDA Nº 14 
 

Emenda ao artigo 60 – O parecer manda 
suprimir a letra C. 

 
EMENDA Nº 15 

 
O parecer manda suprimir todo o artigo 18 e 

parágrafos e letras. 
 

EMENDA Nº 16 
 

Ao artigo 57 – Manda dar nova redação: 
Art. 57. As promoções para a inatividade, 

previstas nesta lei serão concedidas sem prejuízo 
de outras, asseguradas por leis especiais. 

 
EMENDA Nº 17 

 
Redija-se assim o artigo 52 –"Ressalvadas 

as promoções para fins de transferências para a 
reserva remunerada". 

 
EMENDA Nº 18 

 
Ao artigo 58: 
Parágrafo único. Antes da palavra 

"Sargento", inclua-se "subtenentes e suboficiais" 
 

EMENDA Nº 19 
 

Dá nova redação ao artigo 6º da Lei nº 1.338, 
de 10 de janeiro de 1953, que passará a ter a 
seguinte redação: 

Art. Aplicam-se as disposições  
anteriores aos oficiais que foram 
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transferidos para a reserva, durante o 
período de suspensão das graduações e 
que satisfizerem as exigências nelas 
estabelecidas, desde que o requeiram, no 
prazo de 6 meses, a contar da data da 
publicação desta lei, sem direito a 
proventos atrasados. 

Parágrafo único. Os oficiais 
compreendidos neste artigo que ainda 
não atinjiram a idade limite do pôsto de 
graduação, para permanência no serviço 
ativo, bem como os que já a tenham 
atingido, gozarão dos seus benefícios e 
se considerarão transferidos para a 
reserva ou reformados os primeiros na 
data da publicação desta lei, e os últimos 
quando completarem essa idade". 

 
EMENDA Nº 20 

 
Ao artigo 56. 
Acrescente-se: 
"Parágrafo único. A providência acima 

tem aplicação aos oficiais graduados e 
honorários, dos quadros administrativo e 
magistério militar portadores de carta patente, 
na forma da legislação anterior, extensivo aos 
inativos". 

 
EMENDA Nº 21 

 
Ao artigo 55. Os oficiais da reserva 

remunerada ou reformados prejudicado pela 
Iei nº 5.631, de 31 de dezembro de 1920, que 
ao passarem àquela situação contavam mais 
de 35 anos de serviço, serão promovidas ao 
pôsto imediato, sem direito a quaisquer 
vantagens pecuniárias atrazadas, respeitado o 
disposto no artigo 58". 

 
EMENDA Nº 22 

 
Ao artigo 53: 
Acrescente-se in fine: 
e aos que já se encontram, na reserva ou 

reformados. 
Saia Ruy Barbosa,em ... de agôsto de 

1953. 
 

EMENDA Nº 23 
 

Retire-se a expressão "Aeronáutica" da 
letra "C" da art. 60: 

A letra "C" do artigo 60 visa: 
a) Não incluir na quota compulsória 

durante 3 anos os Tenentes-Coronéis e 
b) Suspender por 4 anos a aplicação do 

dispositivo que determina transferência para a 
reserva dos Brigadeiros pertencentes a 
Quadros cuja efetivo seja inferior a 4, ao 
completar 4 anos de pôsto. 

A Aeronáutica é contrária aos 2 casos. 
No primeiro porque estabelece regra de 
exceção para os Tenentes-Coronéis, sem 
motivo algum que o justifique. 

O segundo é um dispositivo que já existe 
em Lei especial e sua suspensão por 4 anos 
viria agravar mais ainda a situação dos 
quadros cuja cabeça é muito pequena e 
portanto a renovação é muito demorada. 

 
EMENDA Nº 24 

 
Dê-se a seguinte redação à Ietra b do 

parágrafo 1º do artigo 18: 
b) para os demais oficiais na seguinte 

ordem: 
1 – Os que não satisfazendo as 

condições de acesso, exceto o interstício, 
estejam compreendidos no primeiro terço do 
respectivo quadro e pôsto, e dentre êles os 
mais idosos. 

2 – Os mais idosos dentro do respectivo 
quadro e pôsto e dentre êles os mais 
modernos. 

Esta emenda tem como objetivo alterar 
o critério adotado para indicação dos oficiais 
destinados a integrar a quota compulsória. 

Pelo critério da Lei são sempre os mais 
idosos pelos só muito dificilmente se 
encontram oficiais do mesmo pôsto nascidos 
no mesmo dia. Parece entretanto mais 
interessante que a prioridade para indicação 
recaia primeiro entre os oficiais que não têm 
condições de promoção. Porque apesar  
de mais jovens êstes oficiais 
 

não têm possibilidade de acesso. Caso 
não seja suficiente o número. dos que 
não preenchem condições de promoção  
então sim sairão os mais idosos,  
mas já ai dentro de todo o quadro porque 
quanto mais modernos menores 
possibilidades têm .na carreira os oficiais 
mais velhos. 

Sala Ruy Barbosa, 3 de setembro de 
1953. – Gomes de Oliveira. 

 
PUBLICAÇÃO PARA ESTUDO 

 
PARECER 

 
Da Comissão de Constituição e 

Justiça sôbre o Projeto de Lei do Senado 
nº 4 de 1951, que altera a legislação de 
Bolsas de Valores e de outras 
providências. 

 
Relator: Sr. Attillio Vivacqua. 
1. O presente Projeto, de autoria do 

ilustre Senador Mello Vianna, tem por fim 
modificar a legislação vigente sôbre 
Bôlsas de Valores. Trata-se de uma 
disciplinação ilegível da matéria e que 
transcende as medidas de fiscalização e 
intermediação dêsses órgãos. 

2. A iniciativa consubstancia idéias 
e sugestões comercializadas no ante-
projeto da Câmara Sindical e emendas 
conferências internacionais realizadas 
em Nova York (1947), Santiago do  
Chile (ilegível) e nos congressos 
celebrados em Petrópolis (1948) e 
Santos (1950). 

O Sr. Ministro da Fazenda, cujo 
pronunciamento foi solicitado por esta 
comissão, transmitiu-lhe, como 
esclarecimentos, o parecer do ilustrado 
adjunto do Procurador Geral da 
República, Dr. João Domingues de  
Oliveira, adotado pelo eminente  
Procurador Geral, Dr. Aroldo Renato 
Ascoli, onde se lê: 

"Parece que a Câmara Sindical, não 
logrando bom êxito com o ante-projeto 
que motivou o Processo 105.986 de 1948, 
renovou-o, ampliando-o". 

"A reforma pretendida pela Câmara 
Sindical precisa ser apreciada com mais 
vagar, e, indispensávelmente, pelos 
setores da administração a que 
corresponda a matéria do Projeto. 

E assim conclui o aludido parecer: 
"E todo o Projeto se ilegível da falta 

de unidade, do sentido útil. 
Ademais, conferem-se à Câmara 

Sindical funções hoje atribuídas a outros 
órgãos da administração, sem haver 
motivo para essa transferência de 
atribuições. 

As Bôlsas de Valores podem estar a 
exigir novas normas para as atividades, 
mas isto deveria inspirar um estatuto mais 
cuidadoso e não o entremear do  
dispositivos para diversos diplomas 
legais, talvez na iminência de prejuízo 
para os seus contextos, a que não tenha 
atendido o Projeto. 

O exame de tudo isso está a lembrar 
a audiência dos especializados e um 
prévio debate entre os elaboradores do 
Projeto com outros elementos de sua 
classe e das classes interessadas, direta 
ou oficialmente, nas operações e 
especulações que se fazem nas Bôlsas 
de Valores". 

3 – O art. 1º e seus parágrafos 
dispõem: 

Art.1º As Câmaras Sindicais das 
Bôlsas de Valores deverão cumprir e 
fazer cumprir, nas respectivas praças, 
tôdas as leis e regulamentos que tornam 
obrigatória, sob pena de nulidade de 
pleno direito, a negociação de títulos 
públicos e particulares em público 
pregão. 

1. Título da Bôlsa é todo aquêle sob 
a forma de ações, debêntures e  
partes beneficiárias e letras hipotecárias, 
emitido por sociedade por ações 
regularmente constituídas, em 
funcionamento real e obrigatoriamente 
cotado em Bôlsas, como determina a Lei 
 

bem como os legalmente emitidos por 
entidades do Direito Público. 

§ 2º Para cabal desempenho de 
suas atribuições; às Bôlsas, quando o 
julgarem necessário, fica facultado o 
exame dos livros de transferência de 
ações, para verificação do cumprimento 
do dispôsto no art. 18 do Decreto-lei nº 
1.344, de 13-6-33. 

§ 3º São declarados de pleno efeito 
os artigos 22, 20 e 80 do Decreto nº 
2.475, de 13 de março de 1897, 
renegando-se as disposições do art. 31 
do mesmo Decreto nº 2.475. 

§ 4º Dos têrmos de transferência das 
ações nominativas deverão constar os 
nomes dos corretores, do cedente e do 
cessionário e a data do registro da 
transação, em Bôlsa 

§ 5º As aceledades por ações 
sediadas onde não haja Bôlsa e 
responsáveis pelo têrmo de transferência, 
deverão registrar as transações na Bôlsa 
onde tenham seus títulos inscritos à 
cotação e negociação. 

4. Um dos escôpos fundamentais 
do Projeto, como se vê, é assegurar a 
intervenção das Bôlsas de Valores nos 
mercados de capitais e de 
investimentos, com a obrigatoriedade de 
serem transacionados em público 
pregão, não só os títulos públicos, mas 
também os títulos particulares emitidos 
por sociedades por ações, qualquer que 
seja o seu valor. Qualquer transferência 
de ações, debêntures letras 
hipotecárias, partes beneficiárias, que 
se realize nos mais distantes rincões do 
país deverá ser feita por intermédio do 
corretor e na Bôlsa do respectivo Estado 
ou do Estado vizinho mais próximo. 
Considerando sob êste aspecto, o 
projeto reclama especial cautela, eis que 
essas operações seriam de tal modo 
encarecidas e dificultadas que poderiam 
prejudicar seriamente o 
desenvolvimento das sociedades 
anônimas e a expansão do mercado de 
Valores imobiliários. 

E' preciso não esquecer que há no 
Brasil numerosas Sociedades Anônimas 
que representam concentrações de 
capitais oriundos de patrimônio familiar ou 
decorrentes de confiança recíproca de 
grupos incorporadores e acionistas. São 
emprêsas consolidadas sem apêlo à 
subscrição pública, e que, por sua 
honestidade, organização e segurança, 
exercem benéfica influência na vida 
econômica e que têm preparado 
admiráveis tipos de capitães da indústria. 
São realidades da nossa tradição e do 
nosso meio, às quais o legislador não 
pode ficar extranho. 

O projeto alcança claramente o 
intuito de tornar obrigatória, negociação 
em Bôlsa mesmo dos títulos não cotados 
oficialmente, e isto conforme 
interpretação que os corretores 
obstinadamente tentam adotar invocando 
especialmente a revigoração dos artigos 
29, 20 e 90 do Decreto número 2 475 de 
13 da março de 1897. 

Outra não é a finalidade, que ora se 
busca, com o preceito repristinatório do § 
3º do art. 1º, dispositivo cuja supressão se 
justifica. 

5. O artigo 1º fulmina 
indiscriminadamente de nulidade do pleno 
jure os atos de negociação de títulos que 
infringirem as Ieis e regulamentos sôbre o 
assunto. 

Sobressai desde logo a 
inconveniência dêsse dispositivo, ao lado 
de sua inaceitabilidade sob o ângulo da 
técnica jurídica. 

O art. 145 do Código Civil encerra o 
Sistema de nulidades absolutas de atos 
jurídicos e modifica o sistema do Código 
Comercial (art. 140) 

Aí se dispõe: 
"Art. 145. É nulo o ato Jurídico: 
I – Quando praticado por pessoa 

absolutamente incapaz (art. 5º); 
II – Quando fôr ilícito ou impossível o 

seu objeto. 

III – Quando não revestir a forma 
prescrita em lei (arts. 83 e 130); 

IV – Quando for preterida alguma 
solenidade que a lei considera essencial 
para a sua validade. 

V – Quando a lei taxativamente o 
declarar nulo ou lhe negar efeito. 

O artigo 146 dispõe por sua vez: 
As nulidades do artigo antecedente 

podem ser alegadas por quaisquer 
interessado ou pelo Ministério Público, 
quando lhe couber intervir. Aqui o 
parágrafo único: Devem ser pronunciadas 
pelo juiz, quando conhecer do ato ou de 
seus efeitos e as encontrar provadas, não 
lhe sendo permitido supri-las; ainda no 
requerimento das partes". 

A teoria das nulidades, construídas 
sob as inspirações do interêsse público e 
de legítimo interesse privado, baseia-se 
na noção do fim acolhida em nosso 
Código de Processo que as restringe ao 
mínimo essencial. 

A nulidade de transferência ou 
negociação de títulos, por infringência de 
preceito legal ou regulamentar, praticada 
pelo corretor ou pelas partes 
interessadas, constituirá uma permanente 
espada damocliana contra a segurança e 
a estabilidade das operações. 

O art. 1º deve, pois, ser modificado, 
na conformidade da emenda oferecida em 
separado. 

6. O Projeto regula o provimento do 
cargo de corretor, assegurando a  
êste o direito de designar um  
preposto-assistente-sucessor, cuja 
nomeação será automaticamente feita, no 
caso de vaga. 

7. Institui-se, assim, a sucessão 
obrigatória duma função pública, 
subtraindo-se ao Poder Executivo a 
competência para nomeação. São 
dispositivos incompatíveis com o nosso 
sistema jurídico-constitucional que será 
justo é assegurar aos prepostos 
preferência para nomeação garantir-lhes, 
depois de determinado período, 
estabilidade e certas vantagens. 

8. O § 2º do art. 17 cria um 
constitucional privilégio para os atuais 
corretores, atribuindo-lhes o direito 
exclusivo de subscreverem cotas da 
sociedade a que se refere o art. 15 
organizada para a formação e exploração 
da Caixa de Liquidação e Câmara de 
Compensação, bem como para 
construção, aquisição e exploração de 
prédio da respectiva corporação. 

9. O projeto prescreve, no seu artigo 
21, que continua em vigor no que não 
colidir com a presente lei, tôda a 
legislação federal e dos Estados, 
referente às Bôlsas de Valores. O 
parágrafo único do mesmo artigo estatui: 

"As Bôlsas de Valores dos Estados, 
que, à data da publicação desta lei, não 
obedecem aos princípios gerais da 
legislação brasileira de Bôlsas, deverão 
enquadrar-se em suas normas, dentro de 
cento e oitenta dias, a contar da aludida 
data". 

A matéria do projeto enquadra-se na 
competência privativa da União, para 
legislar sôbre direito comercial e ainda na 
sua competência concorrente com os 
Estados, para legislar, sôbre normas de 
direito financeiro, eis que no caso se 
regula também a circulação de títulos 
públicos dispositivo do art. 21, como está 
formulado, não nos parece susceptivel de 
censura. 

10. Malgrado as restrições opostas 
ao projeto, não deixamos de reconhecer 
que ilegível, em muitos pontos, o escôpo 
de assegurar confiança nos investimentos 
privados, através das sociedades por 
ações. 

E' procedente, em têrmos, a 
observação da Missão Cooke, de que o 
Brasil precisa vencer a desconfiança 
quanto às sociedades anônimas e às 
circunstâncias que possam originá-la, 
mediante um Sistema de  
garantias talvez semelhante às oferecidas 
pelas ilegível and ilegível Administra- 
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tion, nos Estados Unidos, a pelos 
métodos para registro adotados 
na Bolsa de Nova York. 

Ante o exposto, a Comissão  
de Justiça opina pela aceitação  
do projeto, sob o seu aspecto  
jurídico-constitucional, uma vez 
modificado pelas emendas 
apresentadas. 
 

EMENDA Nº 1 
 

Redija-se nestes têrmos o art. 
1º: 

Art. 1º Às Câmaras Sindicais 
das Bôlsas de Valores incumbe, 
nos limites de sua competência, 
cumprir e fazer cumprir, nas 
respectivas praças, as leis e 
regulamentos que tornem 
obrigatória a negociação de 
títulos públicos e particulares em 
público pregão. 

 
EMENDA Nº 2 

 
Sunprima-se o § 3º do art. 1º. 

 
EMENDA Nº 3 

 
Substitua-se o § 4 do art. 1º 

pelo seguinte: 
§ 4º Dos têrmos de 

transferência das ações 
nominativas, quando negociadas 
em Bôlsa, deverão constar os 
nomes dos corretores, do cedente 
e do cessionário e a data do 
registro da transação. 
 

EMENDA Nº 4 
 

O § 4º passa a ter a seguinte 
redação: 

§ 4º Ao corretor é facultado 
designar proposto-substituto, o qual 
terá preferência para nomeação na 
vaga do respectivo corretor, desde 
que preencha os requisitos 
necessários à investidura. 
 

EMENDA Nº 5 
 

Acrescente-se ao art. 11 êste 
parágrafo: 

§ 5º Excetuado o disposto no 
§ 4º, as nomeações de corretor 
serão feitas mediante indicação 
da Câmara Sindical. 
 

EMENDA Nº 6 
 
Substitua-se no texto do 

projeto a expressão: 
preposto-assistente-sucessor 

por preposto-substitutivo. 
 

EMENDA Nº 7 
 

Substitua-se o § 2º, do art. 17 
a palavra a atuais. 

Acrescente-se no art. êste 
parágrafo: 

§ – Na reestruturação  
feita pelas Caixas Comuns  
de Garantia e Previdência 
deverão ser beneficiados  
todos os prepostos e adjuntos 
que tenham mais de 10  
anos de serviço na sua função. 

Sala Ruy Barbosa, em 
setembro de 1953. 
 

Recebem emendas perante a 
Mesa 

 
NOS DIAS 2 E 3 

 
Projeto de Lei da Câmara nº 

237, de 1952; 
Anexo nº 2 – Congresso 

Nacional. 
Anexo nº 13 – Conselho 

Nacional de Petróleo. 
Anexo nº 23 – Ministério das 

Relações Exteriores. 
 

NOS DIAS 9 E 10 
 

Projeto de Lei da Câmara, nº 
227, de 1953; 

Anexo nº 4 – Presidência da 
República; 

Anexo nº 5 – Departamento 
Administrativo do Serviço Público. 

Anexo nº 6 – Estado Maior 
das Fôrças Armadas; 

Anexo nº 10 – Conselho 
Nacional de Águas e Energia 
Elétrica; 

Anexo nº 11 – Conselho 
Nacional de Economia. 

Anexo nº 12 – Conselho de 
Imigração e Colonização; 

Anexo nº 14 – Conselho de 
Segurança Nacional. 
 

118ª SESSÃO EM 9 DE 
SETEMBRO DE 1953 

 
Oradores inscritos para o 

Expediente 
 

1º Sen. Gomes de Oliveira 
2º Sen. Apolonio Sales 
3º Sen. Ezequias da Rocha 
4º Sen. Ruy Carneiro 
5º Sen. Mozart Lago 
 

ATA DA 117ª SESSÃO EM 8 DE 
SETEMBRO DE 1953 

 
PRESIDÊNCIA DOS SRS.: 

CAFÉ FILHO, MARCONDES 
FILHO E ALFREDO NEVES 

 
Às 14,30 horas comparecem 

os Srs. Senadores: 
Anísio Jobim 
Prisco dos Santos 

Antônio Bayma 
Victorino Freire 
Mathias Olympio 
Onofre Gomes 
Plínio Pompeu 
Kerginaldo Cavalcanti 
Ruy Carneiro 
Djair Brindeiro 
Ezequias da Rocha 
Walter Franco 
Aloysio de Carvalho 
Carlos Lindemberg 
Luiz Tinoco 
Alfredo Neves 
Bernardes Filho 
Mello Vianna 
Levindo Coelho 
Marcondes Filho 
Domingos Velasco 
Dario Cardoso 
Costa Pereira 
João Villasbôas 
Vespasiano Martins 
Gomes de Oliveira 
Ivo d'Aquino 
Camilo Mercio (28) 
O SR. PRESIDENTE: – 

Acham-se presentes 28 Srs. 
Senadores. Havendo número 
legal, está aberta a sessão. Vai-
se proceder à leitura da ata. 

O Sr. 2º Secretário procede à 
leitura da ata da sessão anterior, 
que, posta em discussão. E sem 
debate aprovada. 

O Sr. 1º Secretário lê o 
seguinte: 
 

Expediente 
 

Mensagens: 
– nº 177-53, do Sr. Presidente 

da República, devolvendo 
autógrafos do Projeto de Lei  
da Câmara nº 393-52, já 
sancionado. 

 
Nº 183-53 

 
Senhores Membros do 

Senado Federal. 
De acôrdo com o preceito 

constitucional, tenho a honra  
de submeter à Vossa aprovação 
a nomeação que ddesejo fazer 
do Senhor Moacyr Ribeiro 
Briggs, Ministro Plenipotenciário 
de Primeira classe, para o cargo 
de Embaixador Extraordinário e 
Plenipotenciário do Brasil junto 
ao Governo do Paraguai. 

2. Quanto aos méritos do 
Senhor Moacyr Ribeiro Brigss, 
que me induziram a escolhê-lo 
dpara o desempenho dessas 
elevadas funções, constam da 
informação a ser prestada ao 
Senado Federal pelo Ministério 
das Relações Exteriores. 

Rio de Janeiro, em 4 de 
setembro de 1953. – Getúlio 
Vargas. 

À Comissão de Relações 
Exteriores. 
 

Nº 179-53 
 

Senhores Membros do 
Senado Federal. 

De acôrdo com o preceito 
constitucional, tenho a honra de 
submeter a Vossa Apreciação a 
nomeação quê desejo fazer do 
Senhor Orlando Leite Ribeiro, 
Ministro Plenipotenciário de 
Primeira Classe, para o cargo de 
Embaixador Extraordinário e 
Plenipotenciário do Brasil junto do 
Govêrno da República Argentina. 

Quanto aos méritos do 
Senhor Orlando Leite Ribeiro, que  
me induziram a escolhê-lo para o 
desempenho dessas  elevadas 
funções, constam da informação  
a ser prestada ao Senado Federal 
pelo Ministério das Relações 
Exteriores. 

Rio de Janeiro, em 5 de 
setembro de 1953 – Getúlio 
Vargas. 

À Comissão Relações 
Exteriores. 

Ofícios: 
– Dois, do Sr. Ministro da 

Fazenda, encaminhando as 
seguintes: 

 
INFORMAÇÕES 

 
Ministério da Fazenda. 
Rio de Janeiro, D. F. – Em 4 

de setembro de 1953. 
Aviso nº 303 
SENHOR 1º SECRETÁRIO: – 

Em aditamento ao meu  
aviso número 362, de 19 de 
agôsto findo, referente ao pedido 
de informações formulado no 
requerimento número 201, de 
1953, do Sr. Senador Alencastro 
Guimarães, tenho a honra de 
transmitir a V. Ex.ª cópia da 
demonstração organizada pela 
Carteira de Exportação e 
Importação do Banco do Brasil, 
relativa ao montante do 
licenciamento de exportações, por 
Estados, nos anos de 1951, 1952 
e 1º semestre de 1953. 

Aproveito a oportunidade para 
renovar a V. Ex.ª os protestos  
de minha elevada estima e 
distinta consideração – Osvaldo 
Aranha. 
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EXPORTAÇÃO – LICENCIAMENTO 
 

Valores em Cruzeiros 
 

ESTADOS 1951 1952 1º Semestre – 1953 

Amazonas ..................................... 211.737.426 92.463.367 132.126.702 
Pará ............................................... 134.326.730 115.667.224 148.031.995 
Maranhão ...................................... 63.062.169 142.291.021 775.746 
Piauí .............................................. 29.085.642 23.179.014 28.851.000 
Ceará ............................................. 150.111.601 47.541.863 29.401.333 
Rio Grande do Norte ..................... 63.614.971 34.185.062 16.196.089 
Paraíba .......................................... 139.483.052 63.019.979 30.704.806 
Pernambuco .................................. 301.792.376 249.392.234 50.148.134 
Alagoas ......................................... 63.234 – 1.988.927 
Sergipe .......................................... 1.095.026 432.173 3.093.685 
Bahia ............................................. 821.635.057 566.990.622 689.837.325 
Minas Gerais ................................. 577.050 125.903 33.084 
Espírito Santo ................................ 355.700.658 501.989.201 279.779.106 
Rio de Janeiro ............................... 57.006 499.356 – 
Distrito Federal .............................. 7.942.285.027 4.826.387.684 2.880.187.829 
São Paulo ...................................... 8.178.683.518 5.525.425.181 2.022.927.295 
Paraná ........................................... 364.657.791 340.569.727 241.573.539 
Santa Catarina .............................. 220.370.747 157.800.792 51.731.314 
Rio Grande do Sul ......................... 1.419.417.688 621.257.317 565.804.796 
Mato Grosso .................................. 11.055.651 10.650.846 3.946.396 
Goiás ............................................. 63.043 – – 
Território do Rio Branco ................ 655.000 400.000 – 

 Total .................................. 20.430.081.073 13.319.663.566 7.177.194.261 

 
6 de agosto de 1953 – Carteira de Exportação e Importação (Divisão de Estatística) – Mario Orlando de Carvalho. 
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EXPORTAÇÃO – LICENCIAMENTO 
 

Valores em Cruzeiros 
 

ESTADOS 1951 1952 1º Semestre – 193 

Amazonas .......................... 129.304.129 48.572.915 8.489.863 
Pará ................................... 219.554.302 121.887.813 17.017.370 
Maranhão .......................... 74.664.991 20.690.376 2.276.503 
Piauí .................................. 46.396.147 13.169.821 996.608 
Ceará ................................. 308.851.268 108.334.232 24.861.973 
Rio Grande do Norte ......... 73.403.517 24.291.128 2.740.091 
Paraíba .............................. 162.379.ilegível 62.420.040 14.727.592 
Pernambuco ...................... 1.361.820.323 409.134.008 52.303.581 
Alagoas .............................. 66.946.648 15.768.127 5.659.023 
Sergipe .............................. 37.297.215 17.315.596 2.863.978 
Bahia ................................. 620.773.416 226.083.753 49.882.248 
Espírito Santo .................... 23.383.995 15.737.777 11.972.563 
Rio de Janeiro ................... 47.089.940 35.389.916 2.523.918 
São Paulo .......................... 11.669.996.356 4.538.761.097 1.389.236.133 
Paraná ............................... 291.293.143 79.667.835 47.056.122 
Santa Catarina ................... 290.218.672 94.302.293 27.322.265 
Rio Grande do Sul ............. 2.081.726.321 895.058.494 325.985.ilegível 
Mato Grosso ...................... 29.926.959 16.994.434 3.733.335 
Goiás ................................. 13.275.782 1.779.554 2.483.575 
Minas Gerais...................... 274.572.534 175.728.255 47.472.221 
Distrito Federal................... 41.916.813.187 18.177.695.089 10.466.021.737 
Território do Acre................ 40.000 – – 
Território do Guaporé......... – 931.500 – 
Território do Rio Branco..... – 141.132 163.554 

 Total ......................... 50.679.738.244 25.100.843.185 12.545.788.888 

 
6 de agosto de 1953 – Carteira de Exportação e Importação (Divisão de Estatística) – Mario Orlando de Carvalho. 

Ao requerente. 
 

Ministério da Fazenda 
Aviso nº 362 
Rio de Janeiro, D. F. 

– Em 19 de agôsto de 
1953. 

Senhor 1º Secretário: 
Acuso o recebimento 

do ofício número 621,  
de 17 de julho findo, no 
 

qual V. Ex.ª pede 
informações a respeito do 
requerimento nº 201, de 
1953, do Sr. Senador 
Alencastro Guimarães, 
sôbre: 

a) por Estados a quanto 
montou o licenciamento  
de exportações nos anos 
 

de 51, 52 e 1º semestre de 
1953 pela C.E.X.I.M. 

b) por Estados a quanto 
montou o licenciamento de 
Importação nos anos de 51, 
52 e 1° semestre de 1953. 

Em resposta, tenho  
a honra de transmitir  
a V. Ex.ª cópia dos es- 
 

clarecimentos prestados a 
respeito pela Carteira de 
Exportação e Importação 
do Banco do Brasil. 

Reitero a V. Ex.ª os 
protestos da minha alta 
estima e distinta 
consideração – Oswaldo 
Aranha. 
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IMPORTAÇÃO – LICENCIAMENTO 
 

VALORES EM CRUZEIROS 
 

ESTADOS 1951 1952 1º semestre 1953 

Amazonas .......................... 129.304.129 48.572.915 8.489.868 
Pará ................................... 219.554.302 121.827.813 17.017.379 
Maranhão .......................... 74.664.991 20.690.376 2.276.507 
Piauí .................................. 46.396.147 13.169.821 996.694 
Ceará ................................. 308.861.269 108.834.232 24.861.972 
Rio Grande do Norte ......... 73.403.517 24.291.126 2.740.091 
Paraíba .............................. 162.579.358 62.429.040 14.727.592 
Pernambuco ...................... 1.561.820.323 409.134.008 92.303.581 
Alagoas .............................. 66.946.648 15.768.127 5.859.023 
Sergipe .............................. 37.297.215 17.815.596 2.862.978 
Bahia ................................. 620.773.416 226.083.753 49.882.248 
Espírito Santo .................... 23.383.995 15.737.777 11.972.563 
Rio de Janeiro ................... 47.089.940 35.369.916 2.523.918 
São Paulo .......................... 11.669.996.356 4.538.761.097 1.389.236.138 
Paraná ............................... 291.293.143 79.667.835 47.056.123 
Santa Catarina ................... 230.218.672 94.302.293 27.322.265 
Rio Grande do Sul ............. 2.081.726.321 695.058.494 325.985.524 
Mato Grosso ...................... 29.926.999 16.994.434 3.733.335 
Goiás ................................. 13.275.782 1.779.554 2.483.575 
Minas Gerais...................... 274.572.534 175.728.255 47.472.221 
Distrito Federal................... 41.916.813.187 18.177.694.089 10.466.021.737 
Território do Acre................ ilegível0.000 – – 
Território do Guaporé......... – 931.500 – 
Território do Rio Branco..... – 141.132 163.556 

 Total ...................... 59.679.738.244 25.100.843.185 12.545.788.888 

 
Em 6 de agosto de 1953 – Carteira de Exportação e Importação Divisão de Estatística – Mario Arlando de 

Carvalho – Léo Albuquerque 
 

Ministério da Fazenda. 
Rio de Janeiro D.F. – 

Em 5 de setembro de 
1953. 

Aviso nº 398. 
 
SENHOR 1º 

SECRETÁRIO: – Acuso o 
recebimento do Oficio 
número 745, de 17 de 
agôsto findo, no qual V. 
Ex.ª pede informações a 
respeito do requerimento 
nº 257, de 1953, do Sr. 
Senador Alencastro 
Guimarães, sôbre: 

1) a relação total das 
ordens de 
responsabilidade 
expedidas em nome da 
COFAP, a fim de cobrirem 
as aberturas de crédito 
concedidas até a presente 
data; 

2) a relação dos Bancos 
que participaram dessas 
operações, assim como o 
nome das pessoas ou 
entidades que depositaram 
nêsses Bancos, em nome 
da COFAP, as quantias 
necessárias à cobertura 
dêsses créditos; 

3) detalhar datas, 
espécies e importâncias 
em cruzeiros, relativas às 
operações feitas. 

Em resposta, tenho a 
honra de transmitir a V. Ex.ª 
cópias dos esclarecimentos 
e dos demonstrativos 
prestados a respeito pela 
Fiscalização Bancária do 
Banco do Brasil. 

Reitero a V. Ex.ª os 
protestos da minha alta 
estima e distinta 
consideração. – 

Banco do Brasil –  
Fiscalização Bancária. 

Ref. 23 – FIBIM – 4-30. 
Rio de Janeiro, 1 de 

setembro de 1953. 
 
Ilmo, Sr. Chefe do 

Gabinete do Exmo Sr. 
Ministro de Estado dos 
Negócios da Fazenda. 

1. Referindo-nos ao 
ofício de V. S., sob 
referência nº 2.031 (S.C. 
193.989 de 1953), datado 
de 20-8-53, cumpre-nos 
enviar uma relação, em 
três vias, discriminando as 
operações de aberturas de 
créditos autorizadas por 
esta Fiscalização Bancária, 
até à presente data, à 
Comissão Federal de 
Abastecimento e Preços 
(COFAP). 

2. Cabe-me Informar V. 
Ex.ª, no entanto de que, 
infelizmente, não temos 
elementos para fornecer os 
nomes das pessoas ou 
entidades que fizeram 
depósitos nos Bancos 
Intervenientes nas operações 
em cauas, para a necessária 
cobertura cambial dos 
créditos estabelecidos, uma 
vez que os pedidos aqui 
apresentados para o 
respectivo visto vieram 
firmados por aquela Entidade. 

3. Aproveitamos a 
oportunidade.para reiterar 
a V. S. nossos protestos de 
estima e consideração. – 
Ivan de Oliveira. – Eurico 
Fernandes Motta. 

Confere com o original, 
Nilo Thomaz Filho, Auxiliar 
Gabinete. 

 



 
 

 
 

TEO  
 

Número 
 

Data Valor em moeda estr. Valor em cruzeiro Bancos Mercadorias 

  US$      
2.646 20-12-51 Uruguai .......... 810.000,00 15.163.200,00 Banco do Brasil S. A. ................. 1.500 tons. de carne                                     (*   ) 
2.647 20-12-51 Uruguai ..........  5.896.672,00 Banco do Brasil S. A. ................. 500 tons. de carne                                     (**  ) 
3.959 17-5-52 Uruguai .......... 5.750.000,00 107.640.000,00 Banco do Brasil S. A. .................  Carne, trigo em grão e farinha de trigo 
3.031 18-7-52 Uruguai ..........  3.300.000,00 Banco do Brasil S. A. ................. 1.000 tons. farinha de carne 
3.056 9-8-52 Uruguai .......... 1.300.000,00 24.336.000,00 Banco do Brasil S. A. .................  Carne, trigo em grão e farinha de trigo 
3.083 25-8-52 Uruguai ..........  2.000.000,00 Banco do Brasil S. A. ................. 500 novilhas enxertadas (holando-argentinas) 
3.085 30-8-52 Uruguai ..........  6.000.000,00 Banco do Brasil S. A. ................. 500 tons. d ebanha 
3.088 2-9-52 Uruguai .......... 1.500.000,00 28.080.000,00 Banco do Brasil S. A. .................  Carne, trigo em grão e farinha de trigo 
3.091 3-9-52 Uruguai ..........  43.907,70 Banco do Brasil S. A. ................. 1.000 tons. banha                                          (*** ) 
3.104 12-9-52 Uruguai .......... 1.500.000,00 28.080.000,00 Banco do Brasil S. A. .................  Carne, trigo em grão e farinha de trigo 
3.113 17-9-52 Uruguai ..........  6.000.000,00 Banco do Brasil S. A. ................. 500 tons. banha 
3.116 17-9-52 Uruguai .......... 1.000.000,00 18.720.000,00 Banco do Brasil S. A. .................  Carne, trigo em grão e farinha de trigo 
3.128 17-9-52 Uruguai .......... 1.300.000,00 24.386.000,00 Banco do Brasil S. A. .................  Carne, trigo em grão e farinha de trigo 
3.145 10-10-52 Uruguai .......... 300.000,00 5.616.000,00 Banco do Brasil S. A. .................  Carne, trigo em grão e farinha de trigo 
3.146 10-10-52 Uruguai .......... 200.000,00 3.744.000,00 Banco do Brasil S. A. .................  Carne, trigo em grão e farinha de trigo 
3.163 22-10-52 Uruguai .......... 1.000.000,00 18.720.000,00 Banco do Brasil S. A. .................  Carne, trigo em grão e farinha de trigo 

  Fr.      
3.191 6-11-52 França .......... 11.759.400,00 671.368,50 Banco do Brasil S. A. .................  6 caminhões frigoríficos                       (****) 

  US$      
3.194 7-11-52 Uruguai .......... 1.000.000,00 18.720.000,00 Banco do Brasil S. A. .................  Carne, trigo em grão e farinha de trigo 
3.203 14-11-52 Espanha ........ 26.250,00 491.400,00 Banco do Brasil S. A. ................. 1.500 sacos castanhas 
3.204 14-11-52 Espanha ........ 70.000,00 1.310.400,00 Banco do Brasil S. A. ................. 4.000 sacos castanhas 
3.205 14-11-52 Espanha ........ 52.500,00 962.800,00 Banco do Brasil S. A. ................. 3.000 sacos castanhas 
3.206 14-11-52 Espanha ........ 15.000,00 280.800,00 Banco do Brasil S. A. ................. 30.000 ks. figos secos 
3.207 14-11-52 Espanha ........ 58.500,00 1.095.120,00 Banco do Brasil S. A. ................. 90.000 ks. nozes 
3.212 14-11-52 Uruguai .......... 1.300.300,00 24.336.000,00 Banco do Brasil S. A. .................  Carnes, trigo em grão e farinha de trigo 

  Fr.      
3.216 20-11-52 França ........... 7.962.500,00 418.031,20 Banco do Brasil S. A. ................. 35.000 ks. noses 

  US$      
3.217 18-11-52 Uruguai .......... 1.127.408,00 21.106.077,80 Banco do Brasil S. A. .................  Carnes, trigo em grão e farinha de trigo 
3.218 20-11-52 Espanha ........ 18.400,00 344.448,00 Banco do Brasil S. A. ................. 40.000 ks. amêndoas 
3.219 20-11-52 Espanha ........ 25.000,00 468.000,00 Banco do Brasil S. A. ................. 50.000 ks. figos secos 
3.240 1-12-52 Uruguai .......... 1.200.000,00 22.400.000,00 Banco do Brasil S. A. .................  Carnes, trigo em grão e farinha de trigo 

(*   ) Import. Feita p/ex C. O. P. 
(**  )Import. Feita p/ex C. C. P. 
(*** )Pagamento só de despesas 
(*****) ILEGÍVEL 
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TEO 
 

Número 
Data Valor em moeda estr. Valor em 

Cruzeiro BANCOS MERCADORIAS 

  US$  Cr$   
3.241 10-12-52 Espanha ................. 9.625,00 180.180,00 Banco do Brasil S.A. .................... 27.500 quilos de castanhas. 
3.242 10-12-52  3.000.000,00 Banco do Brasil S.A. .................... 100.000 quilos de perus. 
3.319 19-1-53 Uruguai .................. 1.250.000,00 23.400.000,00 Banco do Brasil S.A. .................... Carne, trigo em grão e farinha de trigo. 
3.327 29-1-53  1.175.000,00 Banco do Brasil S.A. .................... 125.000 quilos de alhos. 
3.354 6-2-53  1.120.000,00 Banco do Brasil S.A. .................... 350.000 quilos de cebolas. 
3.355 6-2-53  480.000,00 Banco do Brasil S.A. .................... 50.000 quilos de alhos. 
3.356 6-2-53  312.000,00 Banco do Brasil S.A. .................... 30.000 quilos de alhos. 
3.358 9-2-53  10.530.000,00 Banco Nacional Ultramarino ........ 1.000 toneladas de banha. 
3.362 10-2-53 Tcheco ................... 520.000,00 9.734.400,00 Banco Sul América Brasileiro ...... 20.000 toneladas de cimento. 
3.379 24-2-53 Uruguai .................. 879.541,74 16.485.118,70 Banco do Brasil S.A. .................... Carne, trigo em grão e farinha de trigo. 
3.386 4-3-53 Alemanha ............... 780.000,00 14.601.600,00 Banco Sul América Brasileiro ...... 30.000 toneladas de cimento portland. 
3.390 4-3-53  15.600.000,00 Banco Francez Italiano ................ 1.405.015 quilos de banha. 
3.391 4-3-53  5.175.000,00 Banco Boavista ............................ 500 toneladas de banha. 
3.392 4-3-53  10.400.000,00 Banco Boavista ............................ 1.000 toneladas de banha. 

  Fr.     
15.483 6-3-53 França .................... 34.320.000,00 1.836.120,00 Banco Nacional Ultramarino ........ 2.700 caixas de azeite. 
15.484 6-3-53 França .................... 28.080.000,00 1.502.280,00 Banco Nacional Ultramarino ........ 1.800 caixas de azeite. 
15.485 6-3-53 França .................... 15.600.000,00 834.600,00 Banco Nacional Ultramarino ........ 1.000 caixas de azeite. 
15.486 6-3-53 França .................... 7.800.000,00 417.300,00 Banco Nacional Ultramarino ........ 500 caixas de azeite. 
15.487 6-3-53 França .................... 28.260.000,00 1.511.010,00 Banco Nacional Ultramarino ........ 1.800 caixas de azeite. 
15.488 6-3-53 França .................... 16.000.000,00 856.000,00 Banco Nacional Ultramarino ........ 1.000 caixas de azeite. 
15.489 6-3-53 França .................... 19.200.000,00 1.027.000,00 Banco Nacional Ultramarino ........ 1.200 caixas de azeite. 
15.490 6-3-53 França .................... 23.580.000,00 1.261.530,00 Banco Nacional Ultramarino ........ 1.500 caixas de azeite. 

3.395 11-3-53 França .................... 77.000.000,00 4.119.500,00 Banco Francez Brasileiro ............. 5.000 caixas de azeite. 
3.396 11-3-53 França .................... 50.375.000,00 2.695.062,50 Banco Boavista ............................ 3.250 caixas de azeite. 
3.401 16-3-53  286.000,00 Banco Francez Italiano ................ 25.000 quilos de alho. 
3.415 19-3-53 França .................... 54.250.000,00 2.902.375,00 Banco Boavista ............................ 3.500 caixas de azeite. 
3.416 19-3-53 França .................... 23.250.000,00 1.343.875,00 Banco Boavista ............................ 1.500 caixas de azeite. 
3.417 19-3-53 França .................... 45.600.000,00 2.439.600,00 Banco Boavista ............................ 3.000 caixas de azeite. 
3.418 19-3-53 França .................... 77.100.000,00 4.124.850,00 Banco Francez Brasileiro ............. 5.000 caixas de azeite. 
3.419 19-3-53 França .................... 11.625.000,00 621.937,50 Banco Francez Brasileiro ............. 750 caixas de azeite. 
3.420 19-3-53 França .................... 15.200.000,00 813.200,00 Banco América ............................. ilegível caixas de azeite. 
3.450 27-3-53  420.000,00 Banco Francez Italiano ................ Banha – Aumento do TEO 3.390. 
3.402 7-5-53  5.208.400,00 Banco Nacional Ultramarino ........ 500 toneladas de banha. 
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  US$ Cr$   
3.505 19-5-53 Uruguai ........... 1.250.000,00 23.400.000,00 Banco do Brasil S.A. .......................... Carne, trigo em grão e farinha de trigo. 
3.511 21-5-53  600.000,00 Banco Nacional Ultramarino ............... 187.500 quilos de cebola. 
3.512 21-5-53  1.200.000,00 Banco Nacional Ultramarino ............... 375.000 quilos de cebola. 
3.513 21-5-53  800.000,00 Banco Nacional Ultramarino ............... 250.000 quilos de cebola. 
3.314 21-5-53  800.000,00 Banco Nacional Ultramarino ............... 250.000 quilos de cebola. 
3.515 21-5-53  1.800.000,00 Banco Nacional Ultramarino ............... 562.500 quilos de cebola. 
3.516 21-5-53  850.000,00 Banco Nacional Ultramarino ............... 250.000 quilos de cebola. 
3.535 5-6-53  1.040.000,00 Banco América ................................... 100 toneladas de banha. 
3.536 5-6-53  1.040.000,00 Banco América ................................... 100 toneladas de banha. 
3.537 6-6-53  3.120.000,00 Banco América ................................... 300 toneladas de banha. 
3.646 16-6-53  5.200.000,00 Banco América ................................... 500 toneladas de banha. 
5.470 27-6-53 Chile ............... 63.091,52 2.908.026,90 Banco do Brasil S.A. .......................... 124.792 kgs. de alho. 
5.480 27-6-53 Chile ............... 140.000,00 6.160.000,00 Banco do Brasil S.A. .......................... 250.000 kgs. de alho. 
5.481 27-6-53 Chile ............... 130.000,00 5.720.000,00 Banco do Brasil S.A. .......................... 250.000 kgs. de alho 
3.554 30-6-53 Chile ............... 16.000,00 299.520,00 Banco Portuguez Brasileiro ................ 2 incubadores de ovos com capacidade para 

35.930 ovos. 
3.594 21-7-53  16.500.000,00 Banco Francez Brasileiro ................... 1.500 toneladas de banha. 
3.595 22-7-53 Uruguai ........... 595.678,66 11.151.104,50 Banco do Brasil S.A. .......................... Carne, trigo em grão e farinha de trigo. 
3.597 23-7-53  3.920.000,00 Banco Francez Italiano ....................... 1.225.000 kgs. de cebola. 
3.599 23-7-53  1.680.000,00 Banco Fin Novo Mundo ...................... 525.000 kgs. de cebola. 
3.600 24-7-53  525.000,00 Banco Nacional Ultramarino ............... 175.000 kgs. de cebola. 
3.601 24-7-53  525.000,00 Banco Nacional Ultramarino ............... 175.000 kgs. de cebola. 
3.602 24-7-53  360.000,00 Banco America ................................... 125.000 kgs. de cebola. 
3.603 24-7-53  760.000,00 Banco America ................................... 250.000 kgs. de cebola. 
3.604 24-7-53  525.000,00 Banco Nacional Ultramarino ............... 175.000 kgs. de cebola. 
3.605 24-7-53  525.000,00 Banco Nacional Ultramarino ............... 175.000 kgs. de cebola. 
3.606 24-7-53  1.520.000,00 Banco América ................................... 500.000 kgs. de cebola. 
3.607 24-7-53  262.500,00 Banco Nacional Ultramarino ............... 87.500 kgs. de cebola. 
3.608 24-7-53  262.500,00 Banco Nacional Ultramarino ............... 87.500 kgs. de cebola. 
3.609 27-7-53 Uruguai ........... 480.000,00 8.985.600,00 Banco do Brasil S.A. .......................... 2.000 toneladas de arroz tipo Japonês. 
3.610 27-7-53 Uruguai ........... 1.082.000,00 19.880.640,00 Banco do Brasil S.A. .......................... 4.500 toneladas de arroz tipo Japonês. 
3.622 31-7-53 Uruguai ........... 676.800,00 12.669.696,00 Banco do Brasil S.A. .......................... 2.820 toneladas de arroz tipo Japonês. 
3.628 7-8-53 Uruguai ........... 163.200,00 3.071.424,00 Banco do Brasil S.A. .......................... 080 toneladas de arroz tipo Japonês. 

.       
Ao requerente.      
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448 Quarta-feira 9 Diário do Congresso Nacional (Seção II) Setembro de 1953 
 

Da Câmara dos Deputados: 
Rio de Janeiro, em 31 de agôsto de 

1953. 
Senhor Secretário: 
Tenho a honra de enviar a Vossa 

Excelência, a fim de que se digne 
submetê-lo à consideração do Senado 
FederaI, o Projeto de Lei nº 2.404-B, de 
1952, da Câmara dos Deputados, que 
autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo 
Ministério da Justiça e Negócios 
Interiores, o crédito especial de Cr$ 
2.000.000,00 (dois milhões de cruzeiros), 
a fim de erigir-se na cidade de Rio 
Branco, capital do Território Federal do 
Acre, um monumento em memória do 
Coronel José Plácido de Castro e dos 
chefes das insurreições acreanas. 

Aproveito o ensejo para renovar a 
Vossa Excelência os protestos da minha 
distinta consideração. – Ruy Almeida, 1º 
Secretário. 
 
Projeto de Lei da Câmara nº 245, de 1953 

 
Autoriza o Poder Executivo, a abrir, 

pelo Ministério da Justiça e Negócios 
Interiores, o crédito especial de Cr$ 
2.000.000,00 a fim de erigir-se na cidade 
de Rio Branco, capital do Território 
Federal do Acre, um monumento em 
memória do Coronel José Plácido de 
Castro e dos chefes das insurreições 
acreanas. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º E' o Poder Executivo 

autorizado a abrir, pelo Ministério da 
Justiça e Negócios Interiores, o crédito 
especial de Cr$ 2.000.000,00 (dois 
milhões de cruzeiros), a fim de erigir-se 
na cidade de Rio Branco, capital do 
Território Federal do Acre, um 
monumento em memória do Coronel José 
Plácido de Castro e dos chefes das 
insurreições acreanas. 

Art. 2º O monumento de que trata o 
artigo anterior, homenagem do povo 
brasileiro e de seu govêrno aos valorosos 
patrícios que reconquistaram o Acre, 
representará a unidade nacional através 
do Tratado de Petrópolis, a vida do 
caudilho gaúcho Plácido de Castro, o 
papel dos primeiros revolucionários 
irredentistas, a missão do exército 
observador e a vitória do grande 
chanceler Barão do Rio Branco 
culminando os acontecimentos que deram 
origem ao atual Território do Acre. 

Art. 3º A inauguração do monumento 
constituirá solenidade especial no 
cinquentenário do Tratado de Petrópolis, 
a ser comemorado em 1954. 

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

A Comissão de Finanças 
Rio de Janeiro, em 27 de agôsto de 

1953. 
Senhor Secretário: 
Tenho a honra de enviar a Vossa 

Excelência a fim de que se digne submetê-
lo à consideração do Senado Federal, o 
Projeto de Lei nº 2.164-B, de 1952, da 
Câmara dos Deputados, que modifica o 
parágrafo único do artigo 1º do decreto-lei 
nº 5.037, de ilegível dezembro de 1952. 

Aproveito o ensejo para renovar a 
Vossa Excelência os protestos de minha 
distinta consideração. – Ruy Almeida, 1º 
Secretário. 

 
Projeto de Lei da Câmara nº 246, de 1953 

 
Modifica o parágrafo único do artigo 

1º do Decreto-lei nº 5.087, de 14 de 
dezembro de 1952. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º O parágrafo único do artigo 1º 

do Decreto-lei nº 5.087, de 14 de 
dezembro de 1942, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

"Parágrafo único. A taxa de prêmio 
do seguro prevista neste artigo, 
inicialmente fixada pelo Serviço Atuarial 
do Ministério do Trabalho, Indústria e 
Comércio, ser: revista periódicamente 
pelo mesmo órgão, em conformidade 
 

com os elementos que lhe forem 
encaminhados pelo Departamento 
Nacional da Previdência Social, 
podendo ser estabelecidas taxas 
diferentes em função dos riscos 
cobertos com relação às profissões 
abrangidas pelo seguro". 

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

Às Comissões de Constituição e 
Justiça de Legislação Social e de 
Finanças. 

Rio de Janeiro, em 27 de agôsto de 
1953. 

Senhor Secretário: 
Tenho a honra de enviar a Vossa 

Excelência, a fim de se digne submetê-
lo à consideração do Senado Federal, 
o Projeto de Lei nº 1.576 C, de 1952, 
da Câmara dos Deputados, que 
concede à Comissão Federal de 
Abastecimento e Preços, isenção de 
direito de importação e mais taxas 
aduaneiras, para a importação dos 
gêneros alimentícios de primeira 
necessidade e dos artigos de 
indispensável consumo popular. 

Aproveito o ensejo para renovar a 
Vossa Excelência os protestos da 
minha elevada estima e distinta 
consideração. – Ruy Almeida – 1º 
Secretário. 

 
Projeto de Lei da Câmara nº 247, de 

1953 
 
Concede à Comissão Federal de 

Abastecimento e Preços isenção de 
direitos de importação e mais taxas 
aduaneiras, para a importação dos 
gêneros alimentícios de primeira 
necessidade e dos artigos de 
indispensável consumo popular. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º E' concedida à Comissão 

Federal de Abastecimento e Preços, 
isenção de direitos e mais taxas 
aduaneiras, exclusive a de previdência 
social, para a importação dos gêneros 
alimentícios de primeira necessidade e 
dos artigos de indispensável consumo 
popular que adquirir de acôrdo com o art. 
2º, § 1º, da lei nº 1.522, de 26 de 
dezembro de 1951. 

Art. 2º As disposições desta lei se 
aplicam também às importações já 
feitas. 

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

Câmara dos Deputados, em 27 de 
agôsto de 1953. 

As Comissões de Constituição e 
Justiça de Econômia e de Finanças. 

Rio de Janeiro, em 27 de agôsto de 
1953. 

Senhor Secretário: 
Tenho a honra de enviar a Vossa 

Excelência, a fim de que se digne 
submetê-lo à consideração do Senado 
Federal, o Projeto de Lei número 3.354-
A, de 1953, da Câmara dos Deputados, 
que aprova o têrmo de renovação de 
contrato celebrado entre o Govêrno do 
Território Federal do Guaporé e Alberto 
Josuá. 

Aproveito o ensejo para renovar a 
Vossa Excelência os protestos da 
minha elevada estima e distinta 
consideração. – Ruy Almeida – 1º 
Secretário. 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 74, de 

1953 
 
Aprova o têrmo de renovação de 

contrato celebrado entre o Govêrno do 
Território Federal do Guaporé e Alberto 
Josuá. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º E' aprovado o têrmo  

de renovação de contrato celebrado  
em 12 de dezembro de 1951, entre o 
Govêrno do Território Federal do  
Guaporé e Alberto Josua, para exercer 
 

a função de Técnico Administrador da 
Divisão de Produção, Terras e 
Colonização dêsse Território, com o 
salário mensal de Cr$ 2.580,00 (dois mil 
quinhentos e oitenta cruzeiros). 

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

Câmara dos Deputados, em 27 de 
agôsto de 1953. 

Às Comissões de Constituição e 
Justiça e de Finanças. 

 
Rio de Janeiro, em 27 de agôsto de 

1953. 
Senhor Secretário: 
Tenho a honra de enviar a Vossa 

Excelência, a fim de que se digne 
submetê-lo à consideração do Senado 
Federal, o Projeto de Lei nº 3.383-A, de 
1953, da Câmara dos Deputados, que 
aprova o contrato celebrado entre o 
Departamento dos Correios e Telégrafos 
e a firma Sociedade Teckno Limitada. 

Aproveito o ensejo para renovar a 
Vossa Excelência os protestos da minha 
distinta consideração. – Ruy Almeida, 1º 
Secretário. 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 75, de 

1953 
 
Aprova o contrato celebrado entre o 

Departamento dos Correios e Telégrafos 
e a firma Sociedade Teckno Ltda. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º E' aprovado o contrato 

celebrado, em 25 de julho de 1952, entre 
o Departamento dos Correios e 
Telégrafos e a firma Sociedade Teckno 
Ltda., para construção de uma ponte para 
pedestres, na Estação Transmissora de 
Sarapuí, pela importância de Cr$ 
499.400,00 (quatrocentos e noventa e 
nove mil e quatrocentos cruzeiros). 

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

Às Comissões de Constituição e 
Justiça e de Comunicações. 

São lidos e vão a imprimir os 
seguintes: 

 
PARECERES 

 
PARECERES NS, 930 E 931, DE 1953 

 
Da Comissão de Constituição e 

Justiça sôbre o Projeto de Lei da Câmara 
nº 355, de 1950. 

 
Relator: Sr. Etelvino Lins. 
Pelo Projeto de lei nº 355, de 1950, é 

o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo 
Ministério da Aeronáutica, o crédito 
especial de Cr$ 200.000,00 (duzentos mil 
cruzeiros), para a ereção de um busto do 
saudoso senador Salgado filho na 
estação do Aeropôrto Santo Dumont. 

Dessa verba será destinada a 
quantia de Cr$ 30.000,00 para ser 
aplicada em prêmios aos artistas que 
participarem do concurso de manquettes. 

Ao projeto, que teve início na 
Câmara dos Deputados, foi apresentada, 
por senadores de todos os partidos, a 
seguintes emenda: 

Art. 1º Diga-se: "crédito especial de 
Cr$ 2.000.000,00 (dois milhões de 
cruzeiros) para a ereção de um 
monumento". 

Parágrafo único. Diga-se "Cr$ 
...100.000,00 (cem mil cruzeiros)". 

Trata-se, sem dúvida, da mais justa 
homenagem à memória de um dos 
grandes benfeitores da aviação nacional. 

Pela aprovação do projeto com a 
emenda. 

Sala Ruy Barbosa, em 18 de janeiro 
de 1951. – Waldemar Pedrosa, 
presidente. – EteIvino Lins, Relator. – 
Ferreira de Souza. – Vergniaud 
Wanderley. – Arthur Santos. – Aloysio de 
Carvalho. – Luiz Tinoco. – Ivo d'Aquino. 

 
PARECER Nº 931, DE 1953 

 
Da Comissão de finanças,  

sôbre o Projeto de Lei da Câmara nú- 
 

mero 355, de 1950, que abre o crédito 
especial de Cr$ 200,000,00 para a ereção 
de um busto do Senador Saldado Filho. 

 
Relator: Sr. Cesar Vergueiro. 
Como um paladino que perece num 

combate "à entrance", em defesa da 
causa justa, assim tombou Salgado Filho. 
Desapareceu ferido pelas condições do 
seu próprio elemento, vítima da fatalidade 
sempre suspensa sôbre os 
propugnadores da aviação que lutam 
contra a adversidade dos elementos, 
contra as circunstâncias que rodeiam a 
vida dos homens do ar, a fim de encontrar 
para essa mesma vida os mais altos 
índices de segurança, as condições 
técnicas mais propícias para atenuar os 
perigos da navegação aérea. Morreu 
como aviador, exatamente depois de 
anos e anos de árduo trabalho de 
colaboração profícua à Companhia 
Nacional de Aviação, cujos resultados 
colocaram o Brasil em digna situação no 
quadro das nações possuidoras de alta 
potencialidade aérea e concorreram para 
elevar os padrões técnicos da aviação 
nacional. 

Ministro do Trabalho no Govêrno 
Getúlio Vargas que realizou a legislação 
social, Salgado Filho foi um paradigma do 
homem público. Indicou, guiou, realizou, 
deu exemplo. E sua obra sã, justa e bem 
intencionada, merece amplos aplausos. 

Ministro da Aeronáutica, foi o criador 
dessa pasta; e ali nunca foi mais exato o 
velho refrão "the right man in the right 
place". 

Naquele Ministério coube ao notável 
homem público sulriograndense dar corpo 
e alma à fôrça aérea brasileira, 
aglutinando-a num órgão perfeitamente 
estruturado e perfeitamente autônomo. O 
seu acendrado amor às coisas da aviação 
e sagrou, antes disso, então e depois, 
como um dos mais combativos e 
dedicados realizadores do 
desenvolvimento da aeronáutica 
brasileira. Presidente da Campanha 
Nacional de Aviação, a ela dedicou 
esforços que podem ser considerados 
sobreumanos, testemunhados através de 
centenas de aviões doados a todos os 
organismos aeronáuticos civis do Brasil, 
incentivando, assim em nossa mocidade, 
o interêsse pelas emoções do ar, com o 
objetivo de formar uma verdadeira 
mentalidade aeronáutica no país. 

Dar à aviação o máximo de perfeição 
num país que depende virtualmente dos 
meios de comunicação pelo ar, é torná-la 
um veículo de engrandecimento real da 
nação. O primeiro Ministro da 
Aeronáutica, compreendendo isto, tornou 
o brasileiro familiar com êsse meio 
revolucionário de viajar, 
predestinadamente descoberto por um 
brasileiro. 

Joaquim Pedro Salgado Filho nasceu 
a 2 de julho de 1888 em Pôrto Alegre, 
Estado do Rio Grande do Sul, filho do 
Coronel Joaquim Pedro Salgado e de D. 
Maria José Palmeiro Salgado. Na 
Faculdade de Direito do Rio de Janeiro, 
formou-se em dezembro de 1908. 

Advogado, Jornalista, Delegado 
Auxiliar e Chefe de Polícia do Distrito 
Federal, Deputado Federal, Ministro do 
Trabalho, Ministro interino da Educação e 
Saúde Pública, Ministro do Superior 
Tribunal Militar, Ministro da Aeronáutica e 
Senador da República, engrandeceu a 
sua profissão e honrou todos os altos 
postos que ocupou, conquistando o justo 
conceito de um dos maiores homens 
públicos de seu tempo. 

A homenagem que o projeto objetiva – 
a ereção de um bispo do grande estadista 
no Aeroporto Santos Dumont – é, portanto, 
um ato de justiça, como prova de 
reconhecimento à sua obra imorredoira. 

A Comissão de Finanças do Senado, 
que teve a honra de contar, em seu seio, 
com a presença do imortal brasileiro, 
opina pela aprovação do presente projeto, 
bem assim da emenda nº 1, que eleva a 
importância do crédito para Cr$ 
2.000.000,00. 
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Sala Joaquim Murtinho, em 2 de 

setembro de 1953. – César Vergueiro, 
Presidente ad hoc e Relator. Pinto 
Aleixo – Plínio Pompeu. – Durval 
Cruz. – Alberto Pasqualini. – Walter 
Franco. – Apolônio Sales. – Álvaro 
Adolpho. 

 
PARECERES NS. 932 E 933, DE 

1953 
 
Da Comissão de Constituição e 

Justiça sôbre o Projeto de Lei da Câmara 
nº 330, de 1950. 

 
Relator: Sr. Augusto Meira. 
O Projeto em causa concede 

isenção de direitos para enrtdad 
hidrômetros Kent, em favor da 
Prefeitura de Campo Grande, em 
Mato Grosso. 

Na há a opôr a sua 
constitucionaIidade. 

Sala Ruy Barbosa, 4 de janeiro de 
1951. – Waldemar Pedrosa, Presidente. – 
Augusto Meira, Relator. – Luiz Tinoco. – 
Alfredo Nasser. – Etelvino Lins. – 
Vergniaud Wanderley. 

 
PARECER Nº 933, DE 1953 

 
Da Comissão de Finanças sôbre o 

Projeto de Lei da Câmara número 330, de 
1950. 

 
Relator: Sr. Ferreira de Sousa. 
O presente projeto de lei nº 330, 

de 1950, originário da Câmara dos 
Deputados, concede isenção de 
direitos de importação e taxas 
aduaneiras, exclusive a de 
previdência social, para 550 
(quinhentos e cinqüenta) hidrômetros 
Kent, ingleses, sendo 500 
(quinhentos) do tipo M2190. de 5'8" 
com conexões de 3'4", com mostrador 
a sêco e de leitura retilínea, e 50 
(cinqüenta) do tipo M2 de 1", com 
conexões de 1", a serem importados 
da Inglaterra, destinados à Prefeitura 
Municipal de Campo Grande, Estado 
de Mato Grosso, e adquiridos por 
intermédio de Parson, Grosland & 
Cia. Ltda., nos têrmos da licença de 
importado de nº 18-49, 18.054-29.535 
do Banco do Brasil S. A.. 

Distrito à Comissão de Finanças 
em agôsto de 1951, teve a sua 
tramitação sustada, a fim de aguardar 
o pronunciamento da Câmara dos 
Deputados sôbre o substitutivo 
oferecido pelo Senado ao projeto de 
lei nº 56, de 1950 daquela Casa do 
Congresso Nacional, regulando, de 
maneira ampla e geral, a norma 
contida no art. 31, V, "a" da 
Constituição Federal, que veda à 
União, aos Estados, ao Distrito Federal 
e aos Municípios lançar impostos 
sôbre bens, rendas e serviços uns dos 
outros. 

Tal providência não atingiu 
sòmente êste projeto. Entretanto, como 
o Senado resolveu votar logo o projeto 
de lei nº 93, de 1953 nas mesmas 
condições, não é eqüitativo deixar 
parados os demais. 

O referido substitutivo admite no 
art. 1º, letras "a" e "e", a providência do 
projeto, no sentido de estender a 
imunidade fiscal à importação de 
artigos necessários aos serviços 
públicos, que descrimina, entre os 
quais os de instalação de luz e fôrça 
elétricas com a vantagem de instituir 
um regime especial de fiscalização, por 
forma a não ser lícito àquelas 
entidades importar o que e como 
quiserem ou empregar o material 
importado em fim estranho. 

Conseqüentemente, o projeto deve 
ser aprovado. 

Sala Joaquim Murtinho, 27 de 
agôsto de 1953. – Ivo d'Aquino, 
Presidente. – Ferreira de Souza, 
Relator. Walter Franco. – Álvaro 
Adolpho. – Pinto Aleixo. – Alberto 
Pasqualini – Durval Cruz. – Plínio 
Pompeu. 

PARECERES ns. 934 a 936 de 1953 
Nº 934, de 1953 

 
Da Comissão de Transportes, 

Comunicações e Obras Públicas, sôbre o 
Projeto de Lei da Câmara nº 69, de 1953. 

 
Relator: Sr. Antônio Bayma. 
O Projeto de Lei da Câmara número 

1.909, de 1952, da autoria do ilustre 
Deputado Nelson Parijós, tem como 
objetivo isentar de impostos de 
importação dois conjuntos Diesel Kiel, de 
120 HP e 75 kw e respectivos pertences, 
destinados à reforma do serviço de fôrça 
e luz mantido pela Prefeitura Municipal de 
Cametá, no Estado do Pará. 

Projetos outros de igual natureza e 
visando a mesmos objetivos têm 
merecido a melhor acolhida no Congresso 
Nacional, o qual tem sabido relevar a 
importância que representa para o 
progresso do país o desenvolvimento da 
energia elétrica. 

Importa, por outro lado salientar que, 
como observa o autor do projeto, foi a 
própria União que houve por bem 
fornecer os recursos necessários à 
Prefeitura de Cametá para a reforma do 
material do seu serviço de energia 
elétrica. Êste fato torna perfeitamente 
justa a isenção or apleiteada dos direitos 
de importação sôbre esse mesmo 
material. 

Diante do expôsto, manifestamos 
pela aprovação do projeto. 

Sala das Comissões, em 24 de junho 
de 1953. – Euclydes Vieira, Presidente – 
Antônio Bayma. Relator. – Onofre Gomes. 
– Alencastro Guimarães. 

 
N.º 935, de 1953 

 
Da Comissão de Finanças, sôbre o 

Projeto de Lei da Câmara número 69, de 
1953. 

 
Relator: Sr. Ferreira de Souza. 
O Projeto de Lei nº 69, de 1953 

vindo da Câmara dos Deputados, 
concede isenção de todos os impostos e 
taxas aduaneiras, exclusive a taxa de 
previdência social, para a importação de 
dois conjugados Diesel Kiel, de 120 
cavalos e 75 kw, e respectivos pertences 
feita pela Prefeitura Municipal de Cametá 
e destinados à reforma do serviço de 
fôrça e luz, mantido pela mesma 
Prefeitura. 

Distribuído à Comissão de Finanças, 
teve a sua tramitação sustada, a fim de 
aguardar o pronunciamento da Câmara 
dos Deputados sôbre o substitutivo 
oferecido pelo Senado ao Projeto de Lei 
nº 56, de 1952, daquela Casa do 
Congresso Nacional, regulando, de 
maneira ampla e geral a norma contida no 
artigo 31, V, "a" da Constituição Federal, 
que veda à União, aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios,. lançar 
impostos sôbre bens, rendas e serviços 
uns dos outros. 

Tal providência não atingiu 
sòmente êste projeto. Entretanto, como 
o Senado resolveu votar logo o projeto 
de lei nº 93, de 1953, nas mesmas 
condições, não é eqüitativo deixar 
parados os demais. 

O referido substitutivo admite no 
artigo 1º, letras "a" e "e", a providência 
do projeto, no sentido de estender a 
imunidade fiscal à importação de 
artigos necessários aos serviços 
públicos que discrimina, entre os quais 
os de instalação de luz e fôrça elétricas 
com a vantagem de instituir um regime 
especial de fiscalização por forma a 
não ser lícita àquelas entidades 
importar o que e como quiserem ou 
empregar o material importado em fim 
estranho. 

Conseqüentemente, o projeto deve 
ser aprovado. 

Sala Joaquim Murtinho, 27 de agôsto 
de 1953. – Ivo d'Aquino, Presidente. – 
Ferreira de Souza, Relator. – Walter 
Franco. – Álvaro Adolpho. – Pinto Aleixo. 
– Alberto Pasqualini. – Durval Cruz. – 
Plínio Pompeu. 

PARECERES NS. 936, 937 E 938 DE 1953 
 
Da Comissão de Constituição e 

Justiça sôbre o Projeto de Lei da Câmara 
nº 122-52. 

 
Relator: Sr. Clodomir Cardoso. 
O Projeto nº 122-52 (1.309-B-51, da 

Câmara) concede a  isenção de todos os 
tributos, exclusive a taxa de previdência 
social, que incidam sôbre o material, 
abaixo relacionado, importado para a 
usina hidroelétrica do município de 
Canápolis, Estado de Minas Gerais, pela 
Sociedade Brasileira de Eletricidade 
Siemens e Sebuckest: 

a) parte hidráulica completa: 
b) parte elétrica: gerador e quadro. 
O valor da importação é de 14.000 

(quatorze mil dólares). 
E' constitucional o projeto, sôbre o 

qual deverá se pronunciar a Comissão de 
Finanças. 

Sala Ruy Barbosa, em 15 de julho de 
1952. – Aloysio de Carvalho, Presidente 
em exercício. – Clodomir Cardoso, 
Relator. – Gomes de Oliveira. – Camilo 
Mércio. – João Villasbôas. – Ruy 
Carneiro. – Anísio Jobim. 

 
PARECER Nº 937, DE 1953 

 
Da Comissão de Finanças sôbre o 

Projeto de Lei da Câmara dos Deputados 
nº 122, de 1952. 

 
Relator: Sr. Ferreira de Souza. 
O Projeto de Lei nº 122, de 1952, 

vindo da Câmara dos Deputados, 
concede a isenção de todos os tributos, 
exclusive a taxa de previdência social, 
que incidem sôbre o material, abaixo 
relacionado, importado para a usina 
hidroelétrica do município de Canápoles, 
Estado de Minas Gerais, pela Sociedade 
Brasileira de Eletricidade Siemens e 
Schukcert, no valor de US$ 14.000 
(quatroze mil dólares): 

a) parte hidráulica completa; 
b) parte elétrica: gerador de quadro. 
Como se vê, embora o projeto 

consigne que o material em aprêço se 
destina à instalação de uma usina 
hidroelétrica do município de Canápolis , 
no Estado de Minas Gerais, verifica-se 
que a importação é diretamente feita por 
uma emprêsa comercial – a Sociedade 
Brasileira de Eletricidade Siemens e 
Sebusckest S. A. 

Assim sendo, julga esta Comissão 
indispensável o conhecimento dos têrmos 
do contrato firmado entre a Prefeitura de 
Canápolis e a citada emprêsa de 
eletricidade, sem o que não terá ela 
elementos para saber se a matéria se 
aplica ou não o disposto no art. 31, V, a, 
da Constituição Federal, único 
argumento, no caso, capaz de autorizar a 
aprovação do projeto em foco. 

Nessas condições preliminarmente 
determina que se oficie à mencionada 
Prefeitura solicitando os elementos em 
causa. 

Sala Joaquim Murtinho, em 20 de 
agôsto de 1952. – Ivo d'Aquino, 
Presidente. – Ferreira de Souza, Relator. 
– Alfredo Neves. – Alberto Pasqualini. – 
Walter Franco. – César Vergueiro. –
Apolônio Sales. – Cícero Vasconcelos. 

 
PARECER Nº 938, DE 1953 

 
Da Comissão de Finanças sôbre o 

Projeto de Lei da Câmara dos Deputados 
nº 122, de 1952. 

 
Êste Projeto de Lei da Câmara dos 

Deputados nº 122, de 1952, concede 
isenção de impostos para materiais 
importados para a construção de uma 
usina hidroelétrica do Município de 
Canápolis, no Estado de Minas Gerais. 

A relação dos materiais beneficiados 
pelo projeto consta do seu respectivo 
texto, devidamente especificada. 

Distribuído à Comissão de Finanças 
teve a sua tramitação sustada, a fim  
de aguardar o pronunciamento da 
Câmara dos Deputados sôbre o substitu- 
 

tivo oferecido pelo Senado ao Projeto de 
Lei nº 56, de 1950, daquela Casa do 
Congresso Nacional, regulando de 
maneira ampla e geral a norma contida no 
art. 31, a , da Constituição Federal e aos 
Municípios lançar impostos sôbre bens, 
rendas e serviços uns dos outros. 

Tal providência não atingiu sómente 
êste projeto. Entretanto, como o Senado 
resolveu votar logo o Projeto de Lei nº 93, 
de 1953, nas mesmas condições, não é 
eqüitativo deixar parados os demais. 

O referido substitutivo admite no art. 
1º, letras a e c, a providência do projeto, 
no sentido de estender a imunidade fiscal 
à importação de artigos necessários aos 
serviços públicos que descrimina, entre 
os quais os de instalação de luz e fôrça 
elétricas com a vantagem de instituir um 
regime especial de fiscalização, por forma 
a não ser lícito àquelas entidades 
importar o que e como quiserem ou 
empregar o material importado em fim 
estranho. 

Conseqüentemente o projeto deve 
ser aprovado. 

Sala Joaquim Murtinho, 27 de agôsto 
de 1953. – Ivo d'Aquino, Presidente. – 
Ferreira de Souza, Relator. – Walter 
Franco. – Álvaro Adolpho. – Pinto Aleixo. 
– Durval Cruz. – Alberto Pasqualine. – 
Plínio Pompeu. 

 
PARECER Nº 939, DE 1953 

 
Redação Final do Projeto de Lei da 

Câmara dos Deputados número 186, de 
1953 

 
Relator: Sr. Aloysio de Carvalho. 
A Comissão é de parecer seja 

aceito na mesma redação com que foi 
aprovado pelo Senado (fls. anexas) o 
Projeto de Lei da Câmara dos 
Deputados nº 186, de 1953, 
alterando-se apenas o nome do 
Ministério que em vez de Educação e 
Saúde, passará a ser Educação e 
Cultura. 

Sala da Comissão de Redação em 4 
de setembro de 1953. – Joaquim Pires, 
Presidente em exercício. – Aloysio de 
Carvalho, Relator. – Costa Pereira. – 
Velloso Borges. 

 
PARECER Nº 940, DE 1953 

 
Redação Final do Projeto de Lei da 

Câmara dos Deputados número 155, de 
1953. 

 
Relator: Sr. Velloso Borges. 
A Comissão é de parecer seja 

aceito na mesma redação com que foi 
aprovada pelo Senado (fls. anexas) o 
Projeto de Lei nº 185, de 1953, de 
iniciativa da Câmara dos Deputados, 
alterando-se apenas o nome do 
Ministério que, em vez de Educação e 
Saúde, passará a ser Educação e 
Cultura. 

Sala da Comissão de Redação em 4 
de setembro de 1953. – Joaquim Pires. 
Presidente em exercício – Velloso 
Borges, Relator. – Costa Pereira. – 
Aloysio de Carvalho. 

 
PARECER Nº 941, DE 1953 

 
Redação Final do Projeto de Lei da 

Câmara dos Deputados, número 166, de 
1953. 

 
Relator: Sr. Aloysio de Carvalho. 
A Comissão é de parecer seja 

aceito na mesma redação com que foi 
aprovado pelo Senado (fls. anexas), o 
Projeto de Lei da Câmara dos 
Deputados nº 166, de 1953, 
alterando-se apenas o nome do 
Ministério que em vez de Educação e 
Saúde, passará a ser Educação e 
Cultura. 

Sala da Comissão de Redação 
em 4 de setembro de 1953. – 
Joaquim Pires, Presidente em 
exercício. – Aloysio de Carvalho, 
Relator. – Velloso Borges. – Costa 
Pereira. 
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PARECERES Nos 942 E 943, DE 1953 
 

Nº 942, de 1953 
 
Da Comissão de Constituição e 

Justiça ... sobre o Projeto do Decreto 
Legislativo nº 133, de 1952. 

 
Relator: Sr. Joaquim Pires. 
"Se cotte chaçon vous embêie, il. 

faut ia; recommencer". E' sempre o 
mesmo tema. O Tribunal de Contas 
negando registro a contratos feitos com 
pessoas físicas, por impropriedade de 
classificação da despesa, e o Congresso 
determinando o registro por não 
considerá-las enquadradas na verba 
pessoal de vez que não são partes dos 
quadros a que a lei de Orçamento faz 
especial menção, quadros êsses 
aprovados por leis própria bem diferentes 
das que se referem a elementos 
esporádicos, em tempo restrito, como no 
caso presente em que o ministério da 
aeronáutica contrata, por um ano, os 
serviços da Wolfang Kotenberg para 
desempenhar a função de professor 
assistente de Desenho, no Instituto da 
Aeronáutica. Trata-se, além do mais, de 
estrangeiro não obrigado a naturalizar-se 
brasileiro – condição precípua para fazer 
parte do pessoal da aeronáutica. 

Mais de dez casos idênticos têm sido 
submetidos recentemente ao estudo 
desta Comissão, todos mandados 
registrados pelo Senado, ilegível assim 
a solução da Câmara dos Deputados. 

Somos pela aprovação do projeto de 
Decreto Legislativo nº 133, de 1952, ora 
em aprêço. 

Sala Ruy Barbosa, em 16 de abril de 
1953 – Dário Cardoso, Presidente. – 
Joaquim Pires, Relator. – Waldemar 
Pedrosa. – Gomes de Oliveira. – Camilo 
Mércio. – Luiz Tinoco. – Anísio Jobim. –
Carlos Sabóia. – Attílio Vivacqua. 

 
PARECER Nº 943, DE 1953 

 
Da Comissão de Finanças. sôbre o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 133 de 
1952. 

 
O presente projeto de Decreto 

Legislativo aprova o contrato celebrado, 
em 5 de julho de 1951, entre o Ministério 
da Aeronáutica e Wolfiang Kotenberg, 
para desempenhar, no Instituto 
Tecnológico de Aeronáutica, a função de 
Professor Assistente de Desenho. 

O referido contrato não logrou 
registro no Tribunal de Contas, que 
fundamentou a sua decisão denegatória 
no fato de estar a defesa classificada com 
impropriedade. 

Sem discutir o mérito de tal decisão, 
verifica-se que a cláusula nôna do 
contrato, estabelecendo a vigência do 
mesmo, durante dois anos, a partir da 
data da assinatura (ilegível de junho de 
1951), antes, portanto, do registro do 
Tribunal de Contas, contraria o art. 77. § 
1º, da Constituição, que determina: 

"Os contratos que, por qualquer 
modo, interessarem à receita ou à 
despesa só se reputarão perfeitos depois 
de registrados pelo Tribunal de Contas. A 
recusa do registro suspenderá a 
execução do contrato até que se 
pronuncie o Congresso Nacional". 

Isto posto, a validade do Contrato, ou 
seja a sua execução, passou a depender 
do pronunciamento do Compromisso. 

Ocorre, entretanto, que, tendo a 
ilegível provável ao contrato terminado 
em 10 de junho do corrente ano, o 
pronunciamento favorável do progresso, a 
partir daquela data, não mais aproveita o 
contrato, ora inexistente. 

Assim o presente projeto é 
inoperante, motivo por que opinamos pela 
sua rejeição. 

Sala Joaquim Murtinho, em 2 de 
setembro de 1953. – César Vergueiro, 
Presidente e Relator. – Apolônio Sales. – 
Walter Franco. – Plínio Pompeu. – Veloso 
Borges. – Durval Cruz. – Álvaro Adolpho. 
–Pinto Aleixo. 

O SR. PRESIDENTE: – sobre a 
Mesa um requerimento, que vai ser lido 
pelo Sr. ilegível Secretário. 

É lido, apoiado e enviado à 
Comissão de Relações Exteriores, o 
seguinte. 

 
REQUERIMENTO Nº 295, DE1953 

 
Nos têrmos do art. 49 da 

Constituição e do art. 24 do 
Requerimento, requeiro licença do 
Senado para participar da delegação do 
Brasil à 8ª Sessão da Organização Geral 
das Nações Unidas, a realizar-se 
proximamente em Nova York. 

Sala das Sessões, 8 de setembro de 
1953. – Ferreira de Souza. 

O SR. PRESIDENTE: – No dia do 
corrente, sexta-feira última, após o 
encerramento da seção, foi recebido 
ofício de igual data, do secretário da 
Presidência da República, restituindo 
os autógrafos do projeto de Lei da 
Câmara nº 15º, de 1952, que institui, 
no Ministério da Educação, os 
Prêmios Nacionais de Licenciatura, de 
Ciência e de Arte, visto não se haver 
o Presidente da República 
manifestado sobre a matéria no prazo 
constitucional. 

Na mesma data foi feita, pelo 
Presidente do Senado, a respectiva 
promulgação. 

Continua a hora do expediente. Tem 
a palavra o nobre Senador João 
Vollasboas, primeiro orador inscrito. 

O SR. JOÃO VILLASBOAS (Não foi 
revisto pelo orador): – Sr. Presidente, 
havia-me inscrito com a intenção de 
analisar, perante o Senado, a inquetação 
em que vive o povo brasileiro, 
assoberbado por três crises que de certo 
tempo a esta parte, vêm agitando o país: 
a crise política, a crie econômica e a crise 
moral. 

Sou forçado, entretanto, a 
retardar o meu discurso sôbre êstes 
aspectos da vida nacional, porque se 
faz mais premente ocupar esta hora 
do expediente para tratar de assunto 
ventilado, nesta Casa, na semana 
passada, e que ficaria, assim, 
definitivamente liquidado, não fossem 
os depoimentos e as entrevistas 
publicadas na imprensa desta Capital 
que obrigam os representantes do 
povo no Parlamento a veemente e 
imediato protesto. 

Trata-se, Sr. Presidente, dos 
escandalosos acontecimentos ocorridos 
no vizinho Município de Caxias, no 
Estado do Rio do Janeiro. 

Ninguém pode, neste momento, 
deixar de atribuir a grave 
responsabilidade dos fatos dolorosos ali 
desenrolados ao Senhor Governador do 
Estado do Rio de Janeiro. 

Em época nenhuma em tempo 
algum, através de todas as situações 
políticas por que tem passado o Brasil, 
se contemplou sena tão degradante 
como a verificada naquela noite da 
semana passada no Município de 
Caxias. 

O nobre Senador Vespasiano 
Martins e eu já sofremos, dentro da 
nossa residência, na Capital do meu 
Estado, agressão de um grupo de 
facínoras armados, saindo ambos 
feridos e só não tendo ficado ambos 
mortos dada a reação oferecida, com 
admirável bravura, pelo nobre 2º 
Secretário desta Casa, enfrentando 
de arma em punho os trinta e oito 
assaltantes da nossa casa! 

O SR. ALFREDO NEVES: – Permite 
V. Ex.ª. um aparte? 

O SR. JOÃO VILLASBOAS: –  
Recebo-o com prazer. 

O SR. ALFREDO NEVES: – Mas o 
caso de Caxias é completamente 
diferente que V. Ex.ª acaba de descrever. 

O SR. JOÃO VILLASBOAS: – 
Considero – como bem diz V. Ex.ª – 
inteiramente diferente o caso de Caxias. 

Lá, era um grupo de desordeiros, 
armados às ocultas pelo Chefe de Polícia 
do Estado e por outros elementos do 
govêrno, com assentimento do 
Governador do Estado. 

O SR. ALFREDO NEVES: – No caso 
de Caxias, o Governador do Estado 
atendia ao cumprimento de mandado 
judicial. Não houve, aliás, invasão 
domiciliar. Tratava-se apenas de 
proporcionar à autoridade elementos para 
executar o mandato, dentro dos têrmos 
em que êste estava redigido. 

O SR. JOÃO VILLASBOAS: – Muito 
agradeço o aparte de V. Ex.ª que, 
precisamente, acentua a diferença de duas 
atuações. Lá, como disse, era um bando de 
cangaceiros armados, conforme viemos a 
saber posteriormente, por pessoas ligadas 
diretamente ao Governador do Estado, e o 
Secretário da Segurança Pública – 
acumpliciados com um juiz que não sabe pela 
dignidade de sua toga – escudou-se num 
mandato de busca e apreensão, por tôdas as 
formas e fundamentos ilegal, para invadir a 
casa de um representante da Nação, na 
suposição de que ali se encontrassem 
homiziados criminosos e houvesse armas de 
guerra a apreender! 

É um juiz que não sabe manter a 
dignidade da toga; é um juiz indigno do 
cargo que exerce! 

O SR. ALFREDO NEVES: – Não 
apoiado; é um juiz dos mais dignos do 
Estado do Rio. 

O SR. JOÃO VILLASBOAS: – São 
juízes dêsse jaez que têm desmoralizado 
a justiça, a ponto de, nesta época, falar-
se em revoluções ante os desmandos do 
Poder Judiciário. É verdade que existem 
elementos dignos e respeitáveis, mas 
também há juízes como êsse, que 
maculam a toga e ferem a dignidade do 
Poder Judiciário. 

O SR. ALFREDO NEVES: – Não 
apoiado! 

O SR. JOÃO VILLASBOAS: – Já se 
diz que não basta depor ... 

O SR. ALFREDO NEVES: – É um dos 
juízes mais honrados e ilustres do Estado. 

O SR. JOÃO VILLASBOAS: – os 
membros do Poder Executivo. Não basta 
dissolver o Congresso Nacional, parque, para 
a revolução ser perfeita, deve ir além e acabar, 
também, com o Poder Judiciário! 

Sr. Presidente, por tôda parte levantam-
se vozes, num momento como êste, para 
reclamar a dissolução desse Poder que 
todos nos habituamos a respeitar. 
Infelizmente, juízes como êsse poluem a 
dignidade do Poder a que pertence, sujam e 
maculam a toga que vestem, salpicando da 
lama em que se espojam a de outros 
membros do mesmo Poder. 

O SR. ALFREDO NEVES: – V. Ex.ª 
está fazendo grave injustiça a um magistrado 
que só tem dignificado a magistratura 
fluminense e se apoiou em Carlos 
Maximiliano para lavrar o seu despacho. 

O SR. JOÃO VILLASBOAS: – 
Chegarei lá, para mostrar a V. Ex.ª que essa 
sentença é uma farsa, uma ilegalidade, uma 
monstruosidade contra o Código do 
Processo Penal invocado por êsse juiz! 

O nobre representante que me honra 
com os seus apartes diz ser êsse juiz um 
dos mais dignos magistrados daquêle 
Estado. Tenho, porém, elementos para 
contestar a afirmativa de S. Ex.ª. Também 
conheço membros da magistratura do 
Estado do Rio dos mais dignos, incapazes 
da praticarem ato dessa natureza e 
 

até mesmo de silenciarem a censura ao 
procedimento dêsse Juiz, que está assim, 
pagando sua promoção, feita há porcos 
dias, por merecimento. 

O SR. ALFREDO NEVES: – Não 
apoiado! V. Ex.ª não pode fazer afirmativa 
dessa natureza, contra a qual protesto! O 
Juiz Navega Creton entrou para a 
magistratura do Estado depois de 
brilhantes provas de concurso. Seu nome 
figura na lista tríplice, organizada pelo 
Tribunal de Justiça. Onde o favoritismo? 

O SR. JOÃO VILLASBOAS: – Leu o 
nobre Senador Alfredo Neves, cujo nome 
declino sempre com a máxima simpanhia, 
o despacho ou sentença do triste juiz do 
Município de Caxias; e não me furto ao 
desejo de repetir essa peça, para que 
fique gravada no pensamento e na 
retentiva dos Senhores Senadores e, 
mais uma vez, se propaga, para 
conhecimento do povo brasileiro. 

São os seguintes os têrmos do 
mandado: 

– "O Dr. Delegado de Polícia deste 
Município endereçou a este Juízo o Ofício de 
Fôlhas 2, datado de hoje, no qual pede 
permissão para proceder a uma busca 
domiciliar na residência do Sr. Deputado 
Tenório Cavalcanti, sob o fundamento de 
que; pelos elementos colhidos no inquérito, 
há indícios de que estejam homisiados ali 
alguns ou todos os indivíduos que tomaram 
parte, no assassinato do Dr. Albino Imparato, 
fato ocorrido na noite de 27 para 28 de 
agôsto próximo findo. 

Informam as testemunhas, cujos 
depoimentos acompanham a 
representação, que há um elevado 
número de homens armados e 
municiados na residência do aludido 
Deputado. 

Diz o Código de Processo Penal, no 
art. 240: 

A busca será domiciliar ou pessoal. E 
nos §§ 1º e 2º, bem como nas respectivas 
alíneas, os casos em que se deste proceder 
à busca". E, assim, vemos que ela se dará 
para prender criminosos, apreender armas e 
munições, instrumentos utilizados na prática 
do crime ou destinados a fins delituosos, 
bem como, descobrir objetos necessários à 
prova de infração ou à defesa do réu, além 
de colher elemento de convicção. Ante a 
prova remetida com o ofício do Dr. 
Delegado, se evidencia que há necessidade 
de proceder-se à busca, a fim da ser 
esclarecida a situação". 

Sr. Presidente, o mais, bisonho dos 
cultores do Direito Peal sabe que a busca 
é dada pela autoridade policial no 
exercício da sua função de polícia, ou é 
efetuada por determinação do Juiz, em 
processo que tramita perante êle. Não é 
possível nem admissível ao Juiz 
determinar uma busca a não ser em 
processo sob a sua jurisdição. . 

A busca policial é feita pela 
autoridade policial no cumprimento das 
suas funções, mas não pode essa 
autoridade acobertar-se com um 
mandado policial para que a busca se 
processe. 

O SR. ALFREDO NEVES: – O caso 
era especial. Tratava-se da residência de um 
Deputado Federal, que goza de imunidades 
pessoais. Provavelmente, esta foi a razão 
pela qual a autoridade teve que lançar mão 
de tal recurso para conseguir prender 
indivíduos implicados no assassinato do 
delegado Imparato e que se achavam 
recolhidos à casa dêsse parlamentar. 

O SR. JOÃO VILLASBOAS: – Muito 
agradeço o aparte de V. Ex.ª que, 
entretanto, a ilegível. Dizia que, quando 
se dá denúncia e o processo está "sub 
judice" na apreciação do juiz, a busca 
poderá ser determinada ex-officio ou 
requerimento das partes, como diz o 
artigo 242 do Código do Processo penal. 
No processo as partes são: a  
promotoria pública de um lado e ilegível 
  



Quarta-feira 9 Diário do Congresso Nacional (Seção II) Setembro de 1953 451 
 

do outro. A Polícia não é parte do 
processo. 

O juiz, após pesar as circunstâncias, 
pode determinar a busca que, no caso 
concreto, seria a prisão do criminoso. 

Quais são os criminosos? Foram 
êles indicados no despacho do juiz? 

Nem o podiam ser, porque o juiz só 
determinaria a prisão de indigitados 
criminosos se contra êles tivesse 
expedido mandado de prisão preventiva. 

O que se dá, no caso, é apenas uma 
representação da autoridade policial ao 
juiz de Direito da Comarca, pedindo 
determine uma busca, porque na casa do 
Deputado Tenório Cavalcanti constava 
estarem homisiados delinqüentes. 

Quais eram os delinqüentes? Não os 
precisou a autoridade policial, nem o 
despacho do Juiz. A busca foi 
determinada no vago, para prender quem 
quer que fôsse que a autoridade policial 
encontrasse dentro da residência do 
Deputado Cavalcanti. 

Podia o Juiz de Direito determiná-la? 
Não; não podia. Não se determina a 

prisão de quem quer que seja e o Juiz 
não tem êsse direito, senão no caso de 
reconhecer a necessidade de executar a 
busca preventivamente, mediante prova 
seja na instrução criminal seja por 
solicitação da autoridade policial; mas é 
preciso determinar o delinqüente contra o 
qual se expede o mandado de prisão. A 
busca só pode ser ordenada contra a 
casa de qualquer cidadão, seja êle o mais 
humilde dos particulares, seja o que se 
encontra acobertado pelas imunidades 
parlamentares, para o fim de prender 
determinado delinqüente contra quem 
haja sido expedida ordem de prisão. 

O SR. ALFREDO NEVES: – Nocaso, 
os homisiados eram conhecidos como 
afeitos ao crime, residentes em Caxias e, 
provàvelmente, envolvidos em provas 
indiciais da prática de um delito. 

O SR. JOÃO VILLASBOAS: – V. 
Ex.ª disse muito bem, “provàvelmente”. 
Mas o que não existe é justamente 
qualquer prova que justifique a prisão. Se 
existisse, aí, sim, ela seria examinada 
pelo juiz que decretaria a prisão 
preventiva de quem quer que fôsse, e, em 
seguida, ordenaria a busca na residência 
do parlamentar para prender os 
delinqüentes. 

O que se vê, entretanto, Sr. 
Presidente, é que o despacho, o 
mandado do juiz, foi no sentido de que se 
efetivasse a busca e prisão de 
delinqüentes de quem se tinha notícia 
estarem hospedados na casa do 
Deputado Tenório Cavalcanti. 

O SR. ALFREDO NEVES: – E tanto 
se tratava de indivíduos envolvidos no 
fato delituoso que foi o próprio Deputado 
Tenório Cavalcanti, por intervenção dos 
parlamentares, quem os entregou à 
autoridade policial. 

O SR. JOÃO VILLASBOAS: – Que 
delinqüentes são êsses? 

O SR. ALFREDO NEVES: – Não 
foram citados nominalmente, mas isto não 
exclui a sua existência e, menos ainda, a 
do fato delituoso. 

O SR. JOÃO VILLASBOAS: – Pelas 
declarações do ilustre Presidente da Câmara 
dos Deputados que honrou e dignificou a 
cadeira de Presidente desta Casa... 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – 
Muito bem! 

O SR. JOÃO VILLASBOAS: – 
...sabe o nobre colega Alfredo Neves que 
os homens retirados da casa do 
Deputado Tenório Cavalcanti o foram sob 
o motivo de que eram necessários seus 
depoimentos; não porque fôssem 
criminosos e contra êles houvesse 
mandado de prisão preventiva. Não 
existia e não existe até hoje mandado de 
prisão contra êsses incriminados 
deliqüentes. Como se poderia, Sr. 
Presidente, invadir a casa de um cidadão 
para executar vagamente, prisão de quem 
ali se encontrasse e pudesse acaso ser 
deleqüente? O Governador do Estado do 
Rio se acobertou com esse mandado 
judicial tão esdruxulamente expedido... 

O SR. ALFREDO NEVES: – Não 
apoiado. S. Ex.ª, procurou cumprir uma 
determinação judicial. Nem lhe cabia discutí-Ia. 

O SR. JOÃO VILLASBOAS: – ...e 
tão contrário aos preceitos do Código do 
Processo Penal, para praticar ato 
criminoso, que só não chegou a 
consumar-se, em face da intervenção do 
digno Presidente da Câmara dos 
Deputados, dos Srs. Deputados que, em 
comissão, lá compareceram e sofreram 
desacato da fôrça pública e, bem assim, 
ante a atitude enérgica assumida pelo Sr. 
Ministro da Fazenda que, pessoalmente, 
se dirigiu àquela localidade e presenciou 
os preparativos do drama. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – V. 
Ex.ª dá licença para outro aparte? 
(Assentimento do orador) – Numa 
entrevista dada pelo Sr. Coronel Feio aos 
jornais desta Capital, êle confirma que a 
fôrça pública entraria, de qualquer 
maneira na residência do Deputado 
Tenório Cavalcanti e atiraria mesmo 
sôbre as pessoas da casa. E' uma 
afirmação pública feita em entrevista do 
Coronel Feio. 

O SR. JOÃO VILLASBOAS: – Muito 
agradeço o aparte do nobre representante 
do Distrito Federal. 

Eis, Sr. Presidente, como se armou 
êsse drama sob aparência de legalidade, 
acobertado pelo mandado dêsse Juiz 
delinqüente. Foi em virtude dêle que a Fôrça 
Pública à noite, num pom-poso aparato 
bélico,cercou a residência do Deputado. 

Como são cumpridos os mandados 
judiciais? O Oficial de Justiça do Juízo se 
dirige ao Iugar onde deve ser executada a 
medida e, só quando há reação do visado 
retorna ao Juízo, informando sôbre a 
existência da reação e dos obstáculos 
criados pela parte. Diante disso, o Juiz 
requisita a Fôrça Pública. No caso 
emergente, que vimos? O Governador do 
Estado arrancando do Juiz... 

O SR. ALFREDO NEVES: – Não 
apoiado. O Juiz a que se refere V. Ex.ª, 
quer pelo seu passado, quer pela 
dignidade como exerce a magistratura, 
não se sujeitaria a que lhe arrancassem 
um mandado. 

O SR. JOÃO VILLASBOAS: – ...o 
mandado de busca e apreensão e 
entregando-o ao Secretário de Segurança 
Pública para que o mandasse executar. 
Êste, por sua vez, arma cêrca de 
trezentos homens para invadir à noite o 
município e cercar a residência do 
Deputado. E só não leva a efeito o ato 
criminoso planejado, porque o Senhor 
Tenório Cavalcanti tem a habilidade de 
atrair para dentro de sua residência o 
delegado de polícia executor da medida. 
A fôrça distribuída ao redor da casa 
aguardava apenas o decorrer de horas e 
minutos para romper fôgo contra a 
moradia do Deputado, sacrificando não só 
êle, como as pessoas de sua família e 
bem assim a autoridade que lá se 
encontrava como refem. 

Nesse intervalo houve a intervenção da 
Câmara dos Deputados, pelo seu ilustre 
Presidente, pela digna Comissão de seus 
membros que S. Ex.ª ali mandara em seu 
nome e, posteriormente, pela própria 
presença no local do eminente Presidente 
daquela Casa e do Sr. Ministro da Fazenda. 

A atitude tão louvável, tão digna, do 
ilustre Sr. Nereu Ramos, nesta hora 
recebe os aplausos unânimes da nossa 
Pátria e merece ser exaltada por todos os 
homens de consciência cívica e que 
amam sinceramente a democracia. 

Sr. Presidente, nêste momento, em 
que todos aplaudem o gesto nobre, de 
altivez, de S. Ex.ª e do ilustre Ministro 
Osvaldo Aranha; em que todos 
reconhecem a bravura com que se houve 
a Comissão parlamentar que para ali se 
dirigiu, antes da chegada dêsses dois 
titulares, o Secretário de Segurança 
Pública do Estado do Rio de Janeiro, vem 
a público, em entrevista nos jornais, 
atacar violentamente a personalidade do 
Sr. Nereu Ramos, que está muito alta, 
muito longe, para ser atingida pelos 
salpicos da sua baba peçonhenta 

Afirma, S. Sa., com a coragem que 
só a impunidade gera, que a intervenção 
do Presidente da Câmara dos 
Deputados, desrespeitando o mandado 
judicial criou embaraço à ação da 
Justiça. 

Sr. Presidente, para o Secretário de 
Segurança do Estado do Rio de Janeiro, 
ou para o seu Governador – que o 
conserva no cargo, apesar de todos 
êsses confessados desmandos, 
acumpliciando-se, assim, com seu 
subordinado – o embaraço à ação 
judicial constituiu no impedir-se que a 
Fôrça Pública fluminense 
ensanguentasse mais uma vez a cidade 
de Caxias, sacrificando, dentro do seu 
lar, o Deputado Tenório Cavalcanti, 
espôsa e filhos. 

O SR ALFREDO NAVES:  – Isto 
vai à conta da imaginação de V. 
Ex.ª. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Não 
é imaginação, nobre Sr. Senador; é o que 
afirma o Secretário da Segurança Pública 
nas suas declarações. 

Acaba de ser referido pelo meu 
ilustre colega de bancada, Senador 
Hamilton Nogueira, representante do 
Distrito Federal que se não fosse a 
oposição daquela autoridade legislativa, a 
Polícia do Estado do Rio romperia fogo 
contra a casa do Deputado. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – 
Perfeitamente. E' o que consta da 
entrevista dada a "O Globo" pelo Coronel 
Agenor Barcelos Feio. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Não 
penetraria ali para prendê-lo ou deter 
pessoas porventura homisiadas; não 
usaria dos meios tão comuns na Polícia 
do Distrito Federal, como a aplicação do 
gás lacrimogênio, para facilitar a incursão. 
Não. A metralha haveria de ensanguentar 
aquela lar. E os que nobremente 
intervieram no caso, evitando que mais 
uma vez a nossa História fôsse maculada 
por uma rajada de sangue, devotados à 
Constituição, à Lei e à Democracia, êsses 
é que são acusados de perturbadores da 
ordem! 

Sr. Presidente, desta tribuna, lavro o 
meu sincero e veemente protesto contra o 
criminoso procedimento das autoridades 
do Estado do Rio, a começar pelo 
Governador até o último beleguim de 
Caxias, e, ao mesmo tempo, estendo 
meus aplausos à atitude digna, corajosa e 
decidida do ilustre Presidente da Câmara 
dos Deputados, Sr. Nereu Ramos (Muito 
.bem; muito bem) 

 
Durante o discurso do Sr. João 

Villasbôas o Sr. Café Filho, deixa a 
cadeira da Presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Marcondes Filho. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Continua a 

hora do expediente. 
Tem a palavra o nobre Senador 

Gomes de Oliveira, segundo orador 
inscrito. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: (não 
foi revisto pelo orador): – Sr. 
Presidente, comemorou-se ontem, nesta 
Capital, aliás em todo o País, entre as 
mais entusiásticas manifestações de 
regosijo, a data aniversária da nossa 
Independência. A propósito, na "Hora da 
Independência" realizada no Ministério 
da Educação e Saúde, o Sr. Presidente 
da República proferiu discurso que 
merece ser transcrito nos "Anais do 
Senado", tal a elevação dos conceitos 
emitidos. 

Disse o Sr. Getúlio Vargas: 
"Não basta cultuarmos os herois  

e os estadistas que evocamos nesta 
 data inspiradora, como figuras tutelares 
da Nação. Temos de lhes seguir o 
exemplo. Da sua obra deriva para nós a 
mais alta das responsabilidades – a de 
justificar perante os outros povos, pela 
civilização criada através do trabalho, o 
precioso bem que usufruimos, com o 
nosso viver de homens livres, na posse 
de imenso território, pleno de riquezas. 
Construindo para o futuro é que 
 

dignificaremos no presente a herança 
inestimável do passado. 

O Brasil anseia pela redenção 
econômica, imprescindível 
complemento de sua independência 
política. Urge congraçar todos os 
esforços para essa difícil mas 
promissora conquista. Que não se 
desviem para dissidios estéreis, nem 
esmoreçam nos pessimismos 
entorpecedores, as energias de que 
tanto precisamos para icentivar 
iniciativas, desenvolver as técnicas, 
abrir novos horizontes ao fecundo 
labor. Só pelo intensivo aproveitamento 
e pela valorização integral dos nossos 
recursos, num clima de confiança e de 
estímulo, superaremos as dificuldades 
que decorrem do nosso vertiginoso e 
desordenado progresso. Muitas das 
próprias deficiencias que nos afligem 
constituem sinais indisfarçáveis da 
nossa vitalidade. Resultam do 
crescimento do país, das suas 
industriais, das suas cidades. Essa 
prodigiosa aceleração de ritmo da 
existência nacional acumulou, em 
apenas alguns anos, graves e 
complexos problemas que demorariam 
décadas, ou talvez séculos, para surgir 
noutras terras de lenta evolução. 

Assim, a crise que atravessamos 
não é a de um corpo debilitado, mas a 
de um jovem organismo que se 
agiganta. Pagamos em provações 
atuais o preço da prosperidade 
vindoura. Propiciar o seu advento, por 
amplas medidas, planejadas para 
efeitos pertos e duradouros, tem sido a 
preocupação dominante do Govêrno, 
que prefere servir aos reclamos 
verdadeiros do país, às suas 
necessidades fundamentais, a 
satisfazer a impaciência dos que, 
frívola ou tendenciosamente, pleiteiam 
soluções efêmeras e cuganosas, de 
caráter imediatista. 

Rendo a minha homenagem ao 
estoicismo do povo simples e humilde 
que, embora o mais sacrificado pelas 
agruras da hora presente, sabe 
compreender que não pode operar-se por 
um milagre repentino a obra de aparelhar 
o país para a nova fase do seu 
desenvolvimento. 

Empenhado nessa tarefa, que 
exige perseverança, desprendimento e 
coesão das forças nacionais, o 
Govêrno não faz uma política de 
classes, mesmo quando procura 
atenuar as injustiças e as 
desigualdades sociais. Também não 
faz uma política de partidos ou de 
religiões, porque vê o Brasil como uma 
unidade, uma soma dos esforços de 
todos. 

Assim devemos cooperar, de ânimo 
superior, nestes dias de árdua preparação 
para a nossa grandeza futura. 

Não ajudam a Nação os que dela se 
aproveitam para o lucro fácil, nem servem 
ao Govêrno os que dêle se utilizam para 
as conveniências egoístas. 

Saberemos coibir a ganância e a 
especulação, como não acobertaremos 
a corrupção e o favoritismo. Onde quer 
que repontem, puniremos os culpados, 
sem temer àqueles que, ao impulso de 
rancores e explorações facciosas, 
cuidam de atirar as pedras do 
escândalo. 

Anunciei que governaria de portas 
abertas, voltado de olhos e ouvidos para 
o povo. O Govêrno aprecia, portanto, as 
críticas da imprensa, como uma forma de 
colaboração e as denúncias da opinião 
pública, como um sinal de vitalidade 
democrática. E' preciso entretanto 
assinalar que não estão construindo para 
o Brasil, nem servindo aos seus 
interêsses, os que espalham a suspeição 
e a desconfiança, os que procuram 
desacreditar as nossas instituições, os 
que na depravação da linguagem tentam 
subverter o princípio da autoridade, os 
que perturbam a paz e a tranquillidade de 
que necessitamos para trabalhar e 
produzir. 
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Sofre mais a essência do regime 

do que as pessoas investidas do 
poder político com as campanhas de 
ilegível a defesa da democracia, como 
processo para a ilegível e a 
malevolência. 

A fonte legítima do poder é a 
vontade do povo, expressa nas ilegível 
se ilegível os aventureiros da política 
ilegível os profissionais da desordem: já 
passou a época em que o veredicto 
popular era ilegível pelo recurso ilegível 
das atas falsas ou violentado pelos 
golpes de força. 

No grande dia de hoje recebi da 
população da Capital da República 
as demonstrações mais carinhosas 
de afeto e de entusiasmo, que 
profundamente me comoveram e me 
alentaram. Não eram as 
manifestações dos ilegível e bem 
vividos, mas as do povo anônimo 
das ruas, daquele que luta para 
sobreviver e que sua o suor de 
sangue de todos os dias. Se Cristo 
nos disse que devemos amar ao 
próximo, também nos devemos  
aproximar daqueles que mais sofrem 
e merece o nosso amor. 

Se a lição aos anos vividos no 
serviço da Pátria me assegura 
serenidade ante as incompreensões, 
as injustiças e os ultrajes, ilegível 
entretanto, que se procure dificultar 
o trabalho construtivo do país e 
comprometer a confiança do povo 
nos seus dirigentes, quando mais do 
que nunca, se impõe a união 
nacional. 

Foi essa coesão de espírito e de 
fôrças que nos permitiu debelar as 
maiores crises da nossa formação. A 
unidade é o signo da nossa história. 

Inspiremos-nos hoje no exemplo 
dos gloriosos fundadores da Nação, 
para que não nos falte, como a êles não 
faltou, a consciência de que nenhum 
motivo de competição partidária, 
nenhum repressentimento pessoal deve 
sobrepor-se aos sagrados interêsses do 
Brasil”. 

Essas, Sr. Presidente, as 
palavras com que o Chefe da Nação 
enalteceu a grande data nacional e 
exaltou o espírito de solidariedade 
entre os brasileiros, para o 
engrandecimento do País. (Muito 
bem! Muito bem!). 

O SR. PRESIDENTE:  – Tem a 
palavra o nobre Senador Apolônio 
Sales, terceiro orador inscrito. 
(Pausa). 

Não se achando presente S. 
Ex.ª, dou a palavra ao nobre 
Senador Mozart Lago, quarto orador 
inscrito. 

O SR. MOZART LAGO: – Sr. 
Presidente, desisto da palavra, visto faltar 
pouco tempo para o término da hora do 
expediente. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a 
palavra o nobre Senador Djair Brindeiro, 
quinto orador inscrito. 

O SR. DJAIR BRINDEIRO (lê o 
seguinte discurso): – Senhor 
Presidente, quero chamar a atenção 
do Senado, em cujo seio figuram 
ilustres profissionais da Medicina, os 
quais integram cêrca de um quinto 
dos nobres membros desta Casa, 
assunto da mais conspícua 
importância, do qual depende, em 
grande parte, a solução de magnos 
problemas de Saúde Pública em 
nosso País. 

O SR. PRESIDENTE (fazendo 
soar os tímpanos): – Permito-me 
comunicar ao nobre orador que faltam 
dois minutos para o término do 
expediente. 

O SR. ALFREDO NEVES  
(pela ordem): – Sr. Presidente,  
requeiro a V. Ex.ª consulte a Casa  
sôbre se concede a prorrogação da 
 

hora do expediente, a fim de que o nobre 
Senador Djair Brindeiro conclua seu 
discurso. 

O SR. PRESIDENTE: – O nobre 
Senador Alfredo Neves requer a 
prorrogação da hora do expediente, nos 
termos da Regimento. 

Os Srs. Senadores que a concedem, 
queiram permanecer sentados.(Pausa) 

Esta concedida. 
Continua com a palavra o nobre 

senador Djair Brindeiro. 
O SR. DJAIR BRINDEIRO: – Sr. 

Presidente, agradeço ao nobre Senador 
Alfredo Neves o requerimento, e ao 
Senado, a delicadeza de permitir que 
continue minha oração. 

Na minha qualidade de delegado da 
secular Sociedade de Medicina de 
Pernambuco junto à Associação 
Brasileira de Medicina a que estão 
filiadas também a Sociedade Médico 
Cirúrgica do Pará, a Sociedade de 
Medicina e Cirurgia do Maranhão, a 
Associação Piauhiense de Medicina, o 
Centro Médico Cearense, a Sociedade 
de Medicina e Cirurgia do Rio Grande do 
Norte, a Associação Médica Paraibana, 
a Sociedade de Medicina de Alagoas, a 
Associação Médica de Sergipe, a 
Associação Baiana de Medicina, a 
Sociedade Espiritosantense de Medicina 
e Cirurgia, a Associação Médica do 
Distrito Federal, a Associação Paulista 
de Medicina, a Associação Médica do 
Paraná, a Associação Catarinense de 
Medicina, a Associação Médica de 
Goiás, a Associação Médica de Minas 
Gerais e a Sociedade Médica de Pôrto 
Alegre, em cujos quadros sociais se 
agrupam mais de 10.000 médicos; 
como elemento duma classe tão 
numerosa, que, por seus títulos, ocupa 
uma posição de excepcional relevo 
dentre as demais, alugando se, na 
hierarquia dos valores as culminâncias 
atingidas pelas mais nobitantes 
profissões, chegando quase as 
prerrogativas do sacerdócio, não 
poderia, Sr. Presidente, deixar de 
aproveitar o curto tempo de mandato 
parlamentar que a Providência me 
outorgou para executar algo em 
benefício da carreira que abracei e que 
exerço com todo o meu entusiasmo, 
carinho e ardor. 

Dar-me-ei por satisfeito e super-
abundantemente compensado dos 
sacrifícios de tôda sorte que a minha 
vinda a esta Alta Câmara me vem 
proporcionando, se puder concorrer 
dalgum modo para o alevantamento 
moral, cultural e econômico da classe 
médica, cujos destinos me veem 
ocupando e preocupando de longa data, 
desde os tempos da Faculdade, quando à 
frente do Diretório Acadêmico e da 
querida Sociedade de Internos dos 
Hospitais do Recife. 

Conduzido à Presidência do 
Sindicato dos Médicos de Pernambuco 
em 1951, tive a oportunidade de 
promover com os meus diletos 
companheiros de Diretoria, os Rrs. João 
Marques de Sá e Jair Afonso de Melo, o 
soerguimento daquela associação 
classista, sendo expressivo índice do que 
ali realisâmos o aumento do número de 
sócios que passou de 60 para cerca de 
300 ao findar o período da nossa 
investidura, que ocorreu no início do 
presente ano. 

É assim credenciado que ergo a 
minha voz para fazer um apelo ao 
Parlamento e ao Govêrno no sentido de 
darem uma solução justa e razoável à 
questão em que se acham empenhados 
os profissionais de nível universitário 
superior, particularmente os médicos. 

Êste apelo, Sr. Presidente, partindo 
de um representante de Pernambuco, 
reveste-se de peculiar significação, pois a 
um dos seus filhos mais cultos e  
mais nobres deve o Brasil a inicia- 
 

tiva da fundação dos cursos médicos no 
País. 

Outros Estados teem, sem dúvida, 
dado à nossa Pátria vultos eminentes nos 
diversos setores da Medicina, da Cirurgia 
e da Higiene, mas cabe a Pernambuco a 
glória de ter sido o berço onde nasceu 
José Coreria Picanço, natural de Goiana, 
que estudou no Recife, em Coimbra e 
em Montpellier, formado em Ciências 
Médicas e que vindo com outros sábios 
na comitiva de D. João VI, sugeriu àquele 
Estadista Rei a criação dos Colégios 
Médico-Cirúrgicos do Rio e da Baía, 
ocorrida no ano de 18084. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – 
Estou ouvindo com grande prazer o 
discurso de V. Ex.ª, que tem todo o meu 
apôio e acredito o de todos os Senadores 
médicos desta Casa. Quando foi votado 
pela Câmara dos Vereadores desta 
cidade o aumento de vencimentos dos 
médicos da Prefeitura do Distrito Federal, 
tive oportunidade de defender êsse ponto 
de vista, combatendo o veto que, naquela 
ocasião, fôra oposto pelo então Prefeito. 
Considero uma injustiça essa divisão da 
classe médica em dois grupos: um, que 
recebe de acôrdo com a dignidade da 
profissão nesta hora tão difícil; outro, em 
grande parte – principalmente daqueles 
que servem à União e às autarquias – 
percebendo vencimentos inferiores aos 
dos contínuos de qualquer casa de 
representação popular. Estou, portanto, 
de acôrdo com V. Ex.ª no apêlo feito ao 
Congresso Nacional. O meu nobre colega 
deve dirigir-se especialmente à Câmara 
dos Deputados solicitando seja 
apresentada a votação do projeto, que é, 
justo. Estou certo de que, vindo ao 
Senado aqui será aprovado incontinente. 

O SR. DJAIR BRINDEIRO: – 
Agradeço o aparte de V. Exa. 

Vou prosseguir no meu discurso. 
Ainda não compreendi, em face dos 

documentos históricos, porque se 
comemorou em 1932 o centenário da 
fundação dos cursos médicos na nossa 
terra, nem porque se não tem posto no 
merecido destaque com a devida justiça 
a figura do grande Rei Estadista D. João 
VI do qual se pode dizer, sem nenhum 
exagero, que foi, entre nós, o pioneiro 
no setor da administração pública, da 
mesma forma que o insuperável Mauá o 
foi nos negócios da iniciativa privada, 
pois ambos projetaram ou realizaram o 
que este País possui de grandioso em 
obras do progresso material, tendo 
neste sentido esboçado ou executado 
parcialmente um plano de verdadeiros 
forjadores da nossa civilização, restando 
aos seus sucessores apenas alterar 
uma ou outra minucia, alargar um ou 
outro empreendimento, porque o 
essencial eles fizeram nos respectivos 
campos de ação e dentro das 
possibilidades da época em que 
viveram. 

Escuso-me Sr. Presidente, da 
digressão que acabo de cometer, 
compelido por irresistível associação de 
idéias e volto ao assunto que me trouxe a 
esta tribuna. 

Não há ocasião mais oportuna para 
se adotar uma política compreensiva e 
justa relativamente aos vários problemas 
que afligem a classe médica do que esta, 
em que, criado o Ministério da Saúde, 
fica, ipso facto, reconhecida, sem 
sombra de dúvida, pelo Legislativo e pelo 
Executivo a importância das tarefas a 
serem cumpridas pelos profissionais da 
Medicina através das suas atividades na 
nova Secretaria de Estado. 

O Sr. Presidente da República já 
conhece o pensamento e os anseios dos 
médicos do Brasil, por intermédio do 
memorial que a Associação Médica 
Brasileira encaminhou ás mãos de S. 
Exa. e do qual peço venia ao Senado 
para Ier alguns tópicos afim de  
que os meus nobres pares se capaci- 
 

tem da situação da classe médica e do 
que ela pleiteia. 

"1 – Cêrca de 78% da classe médica 
brasileira, isto é, 14.300 médicos prestam 
serviços a entidades oficiais, paraestatais 
ou autárquicas. No Distrito Federal esta 
percentagem deve ser maior. 

2 – O número de pessoas que 
recebem assistência médica nos Institutos 
e Caixas tem crescido constantemente: 

 
Em 1930............................. 157.486 
Em 1940............................. 2.010.947 
Em 1950............................. 3.414.813 

 
A expansão de serviços médicos 

prestados por outras organizações 
assistenciais tem sido enorme, como se 
deduz por alguns dados relativos ao 
Distrito Federal: 

Pessoas atendidas em 1947: 
Prefeitura: 925.000. 
S.E.S.C.: 22.840. 
S.A.M.D.U.: 104.199. 
Pessoas atendidas em 1951: 
1.140.000 – 186.044 – 163.105. 
O resultado é uma correspondente 

diminuição da clínica particular. 
3 – Estudos feitos pelo Instituto de 

Administração da Universidade de São 
Paulo, sôbre as carreiras universitárias 
superiores, chegaram aos seguintes 
resultados: 

Classificação das carreiras de Me vei 
universitdrto superior 

 
Médico ........................... 550 pontos 
Engenheiro .................... 484 pontos 
Advogado ....................... 450 pontos 
Veterinário ..................... 441 pontos 
Dentista .......................... 316 pontos 
Farmacêutico ................. 308 pontos 
Topógrafo ...................... 238 pontos 
Contador ........................ 144 pontos 
Educ. Sanit. ................... 134 pontos 
Educador ....................... 120 pontos 

 
Para esta classificação foram 

levados em conta a Formação 
Profissional, a Responsabilidade e as 
Condições de Trabalho das referidas 
classes. 

4 – Apesar de ser a 1ª classificada 
na parte relativa ao seu trabalho e 
formação profissional, a classe médica 
está em 8º lugar quanto a remuneração 
media (Cr$ 5.222,00 mensais) dos 
funcionários públicos civis ! 

5 – Os dados oficiais publicados pelo 
IBGE, relativos aos Institutos e Caixas 
mostram: a) Os gastos com a assistência 
médica tem diminuido em relação a 
despesa total nos anos de 1948 e 1950; 
b) Os referidos gastos perfizeram apenas 
3,5% da Receita daqueles órgãos e não 
12%, como foi estabelecido pelo 
Ministério do Trabalho; c) O custo total da 
assistência médico-hospitalar foi de Cr$ 
80,00 |anc| associado ou Cr$ 6,60 |mês| 
associado; d) Os gastos com hanorários 
médicos foram: Cr$ 42,00 |ano| associado 
ou Cr$ 3,50 |mês| associado! 

6 – As referidas organizações 
citadas prestam um inestimável serviço 
aos seus associados, tendo hospitais, 
ambulatórias e laboratórios de primeira 
ordem; apesar disso gastam com os 
elementos básicos dessa assistência 
tanto quanto um seu associado gastaria 
engraxando seu sapato uma vez por mês! 

7 – Inquérito feito entre os médicos 
demonstrou que um profissional com 3 
dependentes, necessita atualmente Cr$ 
16.000,00 por mês para manter um 
padrão de vida decente; isto corresponde 
a uma remuneração de Cr$ 80,00 por 
hora de trabalho. 

8 – Os vencimentos atuais dos 
médicos funcionários públicos civis, 
autárquicos e paraestatais, correspondem 
a Cr$ 40,00 por hora de trabalho, em 
media; isto significa que estão recebendo 
apenas a metade do necessário a sua 
manutenção. 
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Aí estão, Sr. Presidente, as mais. 
impressionantes informações a 
respeito das reais e precárias 
condições de vida da classe médica 
brasileira. Classe que sempre prestou 
ao País os mais relevantes serviços e 
cujo espírito associativo remonta a 
1829, quando se fundou a Academia 
Nacional de Medicina, atualmente 
dirigida pela competência e fidalguia do 
Professor Alvaro Cumplido de Santana 
e hoje como ontem albergando no seio 
as mais representativas e ilustres 
personalidades das nossas letras 
médicas. 

Até bem pouco as agremiações 
médicas da nossa terra viviam 
isoladas umas das outras e tinham 
por escopo quasi exclusivo o estudo, 
o aprimoramento dos conhecimentos 
técnicos dos seus associados, a 
discussão de temas especializados, 
numa palavra, dedicavam-se a 
finalidades culturais e científicas, 
embora, eventual e raramente 
pudessem funcionar como órgãos de 
defesa da classe. No segundo 
quartel deste século, por-m, a 
criação e o desenvolvimento dos 
Institutos de Previdência Social e a 
consequente injusta e unilateral 
socialização da Medicina, 
determinaram, como reação natural 
contra este novo estado de cousas, 
a idéia da fundação duma sociedade 
médica de âmbito nacional que 
congregasse tôda classe e que pelo 
vulto do seu quadro social tivesse 
força para estudar, coordenar e 
apresentar, com unidade de vistas, 
as reivindicações dos médicos, tanto 
no seu aspecto econômico quanto no 
do seu aperfeiçoamento científico 
cultural e do exercício da profissão 
dentro dos superiores princípios da 
moral. Surgiu, assim, em janeiro de 
1951, a Associação Médica 
Brasileira, que adotou séde e fôro a 
cidade de São Paulo e que desde os 
seus primórdios vem sendo presidida 
pelo Professôr Alípio Correia Neto, 
cujos dotes morais e intelectuais o 
têm indicado consecutivamente para 
aquele alto posto. A Associação 
Médica Brasileira vem encarando 
com uma soberba visão de conjunto 
os problemas da classe, 
descortinando-se entre as multiplas 
realizações a elaboração de um 
Código de Ética Profissional, cuja 
observância elevará o médico no 
conceito dos seus concidadãos e, 
sobretudo, o colocará a altura de se 
desincumbir cristã e integralmente 
da sua nobilíssima missão. 

Posta a questão nestes têrmos, 
estou convencido de que a luta 
empreendida pela classe será 
vitoriosa. Não creio, Sr. Presidente, 
que os poderes públicos da nossa 
Pátria neguem aos médicos aquêle 
mínimo de base econômica 
necessária para que possam viver 
dignamente e trabalhar com sossego 
e honestidade podendo oferecer, 
destarte, ao Povo uma melhor 
assistência à sua saúde, com o que 
lucrará sobremaneira a Nação. É com 
este alto objetivo e não com intuitos e 
interêsses pessoais ou de grupo, que 
renovo ao Govêrno, isto é, aos nobres 
Deputados e Senadores e ao Exmo. 
Sr. Presidente da República aquêle 
apêlo formulado pela Associação 
Médica Brasileira em favor dos 
médicos cujas, vantagens e cujos 
benefícios recairão menos sôbre os 
próprios médicos do que sôbre o Povo 
e a Nação. (Muito bem! muito bem!). 

 
Durante o discurso do Sr. Djair 

Brindeiro o Sr. Marcondes Filho, deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Alfredo Neves e posteriormente 
pelo Senhor Café Filho. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Veio à Mesa 

um requerimento, que vai ser lido. 

E' lido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO Nº 296, DE 1953 
 
De acôrdo com o artigo 126, letra B, 

do Regimento Interno, requeiro 
transcrição em nossos anais do discurso 
pronunciado pelo Dr. Milton Campos, por 
ocasião da "Festa do Homem Livre". 

Sala das Sessões, em 8 de setembro 
de 1953. – Bernardes Filho. 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação 
o requerimento. 

O SR. BERNARDES FILHO (para 
encaminhar a votação) (lê o seguinte 
discurso): – Sr. Presidente, no jantar 
oferecido ao Sr. José Eduardo de Macedo 
Soares, jornalistas que seus amigos e 
admiradores tomaram para símbolo do 
"Homem Livre", e nesta qualidade, 
merecidamente o homenagearam, o Sr. 
Milton Campos pronunciou um discurso 
primoroso no qual externou conceitos 
profundamente exatos sôbre a atualidade 
brasileira. 

Todo o discurso é uma peça de rara 
oportunidade pelas verdades que encerra, 
além de anunciadas com raro senso de 
equilíbrio. 

Afastado, politicamente, de S. Ex.ª 
desde que as seções mineiras dos 
nossos Partidos não puderam entender-
se sôbre a sucessão presidencial no meu 
Estado, não me considero, por isso, 
inibido de render-lhe neste ensejo a 
minha homenagem pelo seu notável e 
oportuno discurso. 

Os conceitos que enunciou são 
daqueles, que, pelo seu conteudo 
merecem e devem figurar nos "Anais" do 
Congresso. 

Êste o motivo do meu requerimento 
que, espero, tenha a aprovação do 
plenário. (Muito bem; muito bem.) 

O SR. PRESIDENTE: – Os 
Senhores que aprovam o requerimento do 
nobre Senador Bernardes Filho, queiram 
permanecer sentados. (Pausa) 

Está aprovado. 
Comparecem mais os Srs. 

Senadores: 
Vivaldo Lima. 
 

Alvaro Adolpho. 
 

Arêa Leão. 
 

Joaquim Pires. 
 

Ferreira de Souza. 
 

Velloso Borges. 
 

Novaes Filho. 
 

Cícero de Vasconcelos. 
 

Durval Cruz. 
 

Pinto Aleixo. 
 

Attílio Vivacqua. 
 

Pereira Pinto. 
 

Alencastro Guimarães. 
 

Hamilton Nogueira. 
 

Mozart Lago. 
 

Alberto Pasqualini – (16). 
 

Deixaram de comparecer os 
Senhores Senadores: 

Waldemar Pedrosa. 
 

Magalhães Barata. 
 

Carlos Saboya. 
 

Georgino Avelino. 
 

Assis Chateaubriand. 
 

Apolônio Sales. 
 

Ismar de Góes. 
 

Júlio Leite. 
 

Landulpho Alves. 
 

Sá Tinoco. 
 

Cesar Vergueiro. 
 

Euclydez Vieira. 
 

Mário Motta. 
 

Othon Mäder. 
 

Flávio Guimarães. 
 

Roberto Glasser. 
 

Francisco Gallotti. 
 

Alfredo Simch – (18) 
O SR PRESIDENTE: – Está finda a 

prorrogação do expediente. 

Passa-se à: 
 

ORDEM DO DIA 
 

O SR. PRESIDENTE: – Primeira 
discussão do Projeto de Reforma 
Constitucional nº 1, que acrescenta 
dispositivos ao Art. 4 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias. 

Vou submeter a votos o 
requerimento do nobre Senador Ezechias 
da Rocha em que pede inversão da 
Ordem do Dia. 

E' lido e aprovado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO Nº 297, DE 1953 
 

Nos têrmos do art. 125, letra i, do 
Regimento Interno, requeiro inversão da 
Ordem do Dia, a fim de ser apreciado em 
último lugar o Projeto de Reforma 
Constitucional número 1, de 1953. 

Sala das Sessões, em 8 de setembro 
de 1953. – Ezechias da Rocha. 

 
Votação, em discussão única, do 

Projeto de Lei da Câmara dos Deputados 
nº 331, de 1952, que autoriza o Poder 
Executivo a emitir, pelo Ministério da 
Viação e Obras Públicas – Departamento 
Geral dos Correios e Telégrafos – uma 
série de selos postais comemorativos do 
cinqüentenário da fundação do Colégio 
Interno de São José e do vigésimo 
aniversário da criação do Colégio Externo 
de São José. Pareceres favoráveis ao 
projeto e às 3 emendas de Plenário: da 
Comissão de Constituição e Justiça (nº 
442, de 1953); da Comissão de Educação 
e Cultura (ns. 129 e 881, de 1953); da 
Comissão de Transportes, Comunicações 
e Obras Públicas (números 130 e 882, de 
1953); da Comissão de Finanças 
(números 131 e 883, de 1953). 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em votação 

as emendas. 
Os Senhores Senadores que as 

aprovam queiram permanecer sentados. 
(Pausa). 

São aprovadas as seguintes: 
 

EMENDA Nº 1 
 

Acrescente-se o seguinte artigo 
depois do atual artigo 4º do Projeto: 

"Art. – E' o Poder Executivo 
autorizado a emitir, pelo Ministério de 
Viação e Obras Públicas – Departamento 
dos Correios e Telégrafos – duas séries 
de sêlos postais, sôbre motivos de 
navegação marítima e fluvial. 

§ 1º – Constituirão a primeira série 
oito peças, simbolizando os seguintes 
tipos de embarcação: caravela (do 
descobrimento); piroga jangada; saveiro; 
navio-gaiola; navio mercante; navio 
escola e navio de guerra. 

§ 2º – A segunda série a sair 
alternadamente com a primeira, será 
composta de quatro peças, reproduzindo 
a efigie ou passagem da vida de João das 
Bottas, Lord ilegível Marcílio Dias e 
Almirante Tamandaré. 

 
EMENDA Nº 2 

 
Redija-se assim o atual artigo 2º, do 

Projeto que passará a ser o 
antepenúltimo artigo com o número que 
lhe couber: 

Art. – A fim de assegurar-se ampla e 
eficaz divulgação destas comemorações, 
as séries de selos postais referidos nos 
artigos antecedentes serão destinados 
aos serviços postais comum e aéreo. 

 
EMENDA Nº 3 

 
Redija-se assim o atual artigo 3º do 

Projeto, que passará a ser o penúltimo 
artigo com a numeração que lhe couber: 

"Art. Ficarão a critério do órgão 
competente a quantidade da impressão 
dos selos postais referidos no artigos 
anteriores e as respectivas taxas, 
observada a orientação seguida  
pelo Departamento dos Correios e Te- 
 

O SR. PRESIDENTE: – légrafos, em 
casos similares. 

Em votação o Projeto assim 
emendado. 

Os Senhores Senadores que o 
aprovam queiram permanecer sentados. 
(Pausa). 

E' aprovado o seguinte: 
 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

 
Nº 331 – 1952 

 
Autoriza o Poder Executivo à emitir, 

pelo Ministério da Viação e Obras 
Públicas – Departamento Geral dos 
Correios e Telégrafos – uma série de 
selos postais comemorativos do 
cinqüentenário da fundação do Colégio 
Interno de São José e do vigésimo quinto 
aniversário da criação do Colégio Externo 
de São Jose. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º E' o Poder Executivo 

autorizado a emitir pelo Ministério da 
Viação e Obras Públicas – Departamento 
Geral dos Correios e Telegrafos – uma 
série de selos postais comemorativos do 
cinquentenário da fundação do Colégio 
Interno de São José e do vigésimo quinto 
aniversário da criação do Colegio Externo 
de São José, ambos instalados no Distrito 
Federal e dirigidos pela Congregação dos 
Irmãos Maristas. 

Art. 2º A fim de proporcionar ampla e 
eficaz divulgação destas comemorações, 
a série de selos postais, referida na Art. 1º 
será destinada aos serviços postais 
comum e aéreo. 

Art. 3º Ficarão a critério do órgão 
competente a quantidade da impressão 
dos selos postais e as respectivas taxas 
observada a orientação segund pelo 
Departamento dos Correios e Telégrafos 
em casos similares. 

Art. 4º Da impressão constará o 
retrato do padre José Bento Marcelino 
Champagnat, fundador, com a legenda 
característica da comemoração referente 
a cada um dos Colégios. 

Art. 5º Esta lei entrará em vigor na 
data de sua publicação. 

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

À Comissão de Redação. 
 
Discussão única do Projeto de Lei da 

Câmara dos Deputados de nº 161, de 
1950, que autoriza a abertura, pelo 
Ministério da Fazenda, do crédito especial 
de Cr$ 554.495,80, para ocorrer às 
despesas com o fornecimento de notas de 
papel moeda. Pareceres: da Comissão de 
Constituição e Justiça, nº 892, de 1953, 
pela constitucionalidade; da Comissão de 
Finanças, nº 893, de 1953, pela rejeição. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em 

discussão. 
Não havendo quem peça a palavra 

encerro a discussão. (Pausa). 
Encerrada. 
Os Srs. Senadores que aprovam o 

Projeto, queiram permanecer sentados. 
(Pausa). 

E' rejeitado o seguinte: 
 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

 
Nº 161, de 1950 

 
Autoriza a abertura, pelo Ministério 

da Fazenda, do crédito especial de Cr$ 
554.495,80, para ocorrer às despesas 
com o fornecimento de notas de papel 
moeda. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º E' o Poder Executivo autorizado 

a abrir, pelo Ministério da Fazenda, o 
crédito especial de Cr$ 554.495,80 
(quinhentos e cinquenta e quatro mil, 
quatrocentos e noventa e cinco cruzeiros e 
oitenta centavos) para atender à despesa 
(Serviços e Encargos) decorrente do 
contrato celebrado com a firma Thomas de 
ilegível Company, Limited, de Londres. 
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Inglaterra, relativo ao fornecimento de 
notas de papel-moeda. 

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na 
data de sua publicação. 

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

O SR. PRESIDENTE: – Será feita a 
devida comunicação à Câmara dos 
Deputados. 

 
Discussão única do Projeto de Lei 

da Câmara dos Deputados nº 301, de 
1952, que modifica o art. 2º do Decreto 
Lei nº 8.249, de 29 de novembro de 
1945 (que ilegível sôbre a situação 
jurídica dos empregados das emprêsas 
incorporadas ao patrimônio da União). 
Pareceres: da Comissão de Constituição 
e Justiça, pela constitucionalidade (sob 
nº 792, de 1953); da Comissão de 
Legislação Social, oferecendo 
substitutivo (nº 793, de 1953). 

 
O SR. PRESIDENTE: – Sobre a 

mesa um requerimento que vai ser 
lido. 

E' lido e aprovado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO Nº 298, DE 1953 
 

Nos têrmos do art. 154, letra a, do 
Regimento Interno, requeiro a volta do 
Projeto de Lei da Câmara dos Deputados 
nº 301, de 1952, à Comissão de 
Constituição e Justiça, a fim de que se 
pronuncie sôbre o substitutivo que lhe foi 
oferecido. 

Sala das sessões, 8 de setembro de 
1953. – Joaquim Pires. 

O SR. PRESIDENTE: – O Projeto 
vai à Comissão de Constituição e 
Justiça. 

 
Discussão única do Projeto de 

Lei da Câmara dos Deputados nº 
139, de 1953, que determina a 
reserva de 3% sôbre o valor das 
contribuições de previdência 
arrecadadas pelos Institutos e 
Caixas de Aposentadoria e Pensões, 
para prestação de assistência 
alimentar aos seus associados. 
(Incluido em Ordem do Dia em 
virtude de dispensa de interstício, 
concedida na sessão de 4-9-53, a 
requerimento do Sr. Senador Mozart 
Lago). Pareceres favoráveis: da 
Comissão de Constituição e Justiça, 
sob nº 903, de 1953; da Comissão 
de Legislação Social, sob nº 904, de 
1953; da Comissão de Finanças, sob 
nº 905, de 1953. 

 
O SR. JOÃO VILLASBÔAS (pela 

ordem): – Sr. Presidente, requeiro 
adiamento da discussão do projeto, por 4 
dias. A respeito, enviarei requerimento à 
Mesa. 

Vem à mesa é lido e aprovado o 
seguinte: 

 
REQUERIMENTO Nº 299, DE 1953 

 
Requeiro adiamento da discussão 

do Projeto de Lei da Câmara nº 139, 
de 1953, para a sessão de 14 do 
corrente. 

Sala das Sessões, 8 de setembro de 
1953. – João Villasbôas. 

O SR. PRESIDENTE:  – O 
Projeto de Lei da Câmara dos 
Deputados nº 139, de 1953, será 
incluído na Ordem do Dia da sessão 
de 14 do corrente. 

 
Discussão única do Projeto de 

Lei da Câmara dos Deputados 
número 160, de 1953, que autoriza 
 o Poder Executivo a abrir,  
pelo Ministério da Educação, o 
crédito especial de Cr$ 27.890,00, 
para atender ao pagamento de 
honorários aos professores 
integrantes de comissões 
examinadores. Pareceres favoráveis: 
da Comissão de Constituição e Jus- 
 

tiça (nº 807, de 1953); da Comissão de 
Finanças (nº 808, de 1953). 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão. 
Não havendo quem peça a palavra 

vou encerrá-la (Pausa). 
Encerrada. 
Os Srs. Senadores que o aprovam 

queiram permanecer sentados. (Pausa). 
E' aprovado o seguinte: 
 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
 

Nº 160, de 1953 
 
Autoriza o Poder Executivo a abrir, 

pelo Ministério da Educação e Saúde o 
crédito especial de Cr$ 27.890,00, para 
atender ao pagamento de honorários aos 
professores integrantes de comissões 
examinadores. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º E' o Poder Executivo autorizado 

a abrir, pelo Ministério da Educação e Saúde 
o crédito especial de Cr$ 27.890,00 (vinte e 
sete mil, oitocentos e noventa cruzeiros) para 
atender ao pagamento de honorários, como 
integrantes de comissões examinadoras, no 
exercício de 1951 aos seguintes 
professores do Colégio Pedro I – Iuternato: 

 
 Cr$ 
George Sumner 
(Professor Catedrático, 
padrão O)........................... 3.050,00 
Honorário de Sousa 
Silvestre (Professor 
Catedrático, padrão O)....... 3.490,00 
Vandick Londres da 
Nóbrega (Professor 
Catedrático, padrão O)....... 3.050,00 
Quintino do Vale 
(Professor Catedrático, 
padrão O)........................... 3.050,00 
Cândido Jucá Filho 
(Professor Catedrático, 
padrão O)........................... 3.050,00 
Oscar Przewodowski 
(Professor Catedrático, 
padrão O)........................... 3.050,00 
Alvaro de Barros Lins 
(Professor, referência 
29)... 3.050,00 
Aldimir de São Paulo 
(Professor, referência 
29)... 3.050,00 
Ziliah de Morais Martins 
(Professor, referência 
29)... 3.050,00 

Total........................ 27.890,00 
 
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na 

data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

À Comissão de Redação. 
 
Discussão única do Projeto de Lei da 

Câmara dos Deputados número 209, de 
1953, que autoriza o Poder Executivo a 
abrir, pelo Ministério da Agricultura, o 
crédito especial de Cr$ 1.000.000,00, 
para atender às despesas com a 
realização da III Festa Nacional do Trigo. 
Parecer favorável, sob número 876, de 
1953, da Comissão de Finanças. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão. 
Não havendo quem faça uso da 

palavra, encerrarei a discussão (Pausa) 
Encerrada. 
Os Srs. Senadores que aprovam o Projeto 

queiram permanecer sentados (Pausa). 
E' aprovado o seguinte: 
 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

 
Nº 209, de 1953 

 
Autoriza o Poder Executivo a abrir, 

pelo Ministério da Agricultura, o crédito 
especial de Cr$ 1.000.000.00, para 
atender às despesas com a realização da 
II Festa Nacional do Trigo. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º E' o Poder Executivo 

autorizado, a abrir pelo Ministério  
da agricultura, o crédito especial de 
 

Cr$ 1.000.000,00 (um milhão de 
cruzeiros), para atender às despesas com 
a III Festa Nacional do Trigo a realizar-se 
em Erechim, Estado do Rio Grande do 
Sul, de 27 a 30 de novembro de 1953. 

A sanção. 
 
Discussão unica do Projeto de 

Lei da Câmara dos Deputados nº 
214, de 1953, que autoriza o Poder 
Executivo a abrir, pelo Ministério da 
Agricultura, o crédito especial de Cr$ 
500.000,00 como auxílio à realização 
do Primeiro Congresso Nacional do 
Algodão. Incluido em Ordem do Dia, 
em virtude de dispensa de 
interstício, concedida na sessão de 4 
de setembro de 1953, a 
requerimento do Sr. Senador 
Euclides Vieira). Parecer favorável 
sob número 925, de 1953, da 
Comissão de Finanças. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em 

discussão. 
Não havendo quem faça uso da 

palavra, encerrarei a discussão. (Pausa). 
Encerrada. 
Os Srs. Senadores que aprovam o 

Projeto queiram permanecer sentados. 
(Pausa). 

E' aprovado o seguinte: 
 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
 

Nº 214, de 1953 
 
Autoriza o Poder Executivo a abrir, 

pelo Ministério da Agricultura, o crédito 
especial de Cr$ 500.000,00, como auxílio 
à realização do I Congresso Nacional do 
Algodão. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º E' o Poder Executivo 

autorizado a abrir, pelo Ministério da 
Agricultura, o crédito especial de Cr$ 
500.000,00 (quinhentos mil cruzeiros), 
como auxílio à realização do I Congresso 
Nacional do Algodão, nos dias 15 a 23 de 
agôsto de 1953, sob o patrocínio do 
Govêrno do Estado de São Paulo, no 
Município de Rancharia, naquele Estado. 

Art. 2º A Prefeitura Municipal de 
Rancharia, entidade patrocinadora do 
Congresso, dentro de 60 (sessenta) dias, 
a contar da data do encerramento do 
conclave, submeterá à consideração do 
Ministério da Agricultura, para sua 
apreciação e orientação, no que concerne 
às medidas e providências sugeridas 
pelos representantes da lavoura e da 
indústria cotonícula em todo o país, 
completo memorial a respeito de todos os 
assuntos ali ventilados, notadamente o 
cultivo do algodão e processos 
tecnológicos para seu beneficiamento, 
política econômica, indústria e comércio, 
depesa dos interêsses dos plantadores, 
enfardadores, cooperativas e sindicatos 
patronais e de empregados. 

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

À sanção. 
 
Discussão única do Projeto de 

Decreto Legislativo nº 32, de 1952, 
originário da Câmara dos Deputados, que 
aprova o têxto da Convenção nº 92, 
relativa ao alojamento da tripulação a 
bordo, adotado em Genebra. Pareceres 
favoráveis: da Comissão de Constituição 
e Justiça, nº 1.251, de 1952; da Comissão 
de Relações Exteriores, nº 1.252, de 
1952; da Comissão de Transportes, 
Comunicações e Obras Públicas, nº 786, 
de 1953. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em 

discussão. 
Se nenhum Sr. Senador pedir a 

palavra encerrarei a discussão. (Pausa). 
Encerrada. 
Os Srs. Senadores que aprovam o 

Projeto queiram permanecer sentados. 
(Pausa). 

E' aprovado o seguinte: 
 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
 

Nº 32, DE 1952 
 
Aprova o texto da Convenção nº 

92, relativa ao alojamento da 
tripulação a bordo, adotada em 
Genebra. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º E aprovado o texto da 

Convenção nº 92, relativa ao 
alojamento da tripulação a bordo, 
adotada em Genebra por ocasião da 
32ª Sessão da Conferência 
Internacional do Trabalho. 

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

A Comissão de Redação. 
 
Segunda discussão do Projeto de Lei 

do Senado nº 19, de 1952, que altera a 
Lei nº 1.164, de 24 de junho de 1950, que 
instituiu o Código Eleitoral. Pareceres (1ª 
discussão), proferidos pela Comissão de 
Constituição e Justiça nº 383, de 1953, 
pela constitucionalidade, salvo quanto aos 
arts. 184 e 185 (já rejeitados em 
discussão preliminar), nº 591, de 1953, 
favorável. 

 
O SR. MOZART LAGO (pela 

ordem) (não foi revisto pelo orador): – 
Sr. Presidente, desejando requerer 
adiamento da segunda discussão do 
Projeto de Lei do Senado nº 19, de 1952, 
solicito de V. Ex.ª informar-me se a 
proposição ora em debate sofreu 
adiamento requerido por algum dos 
membros desta Casa. 

O SR. PRESIDENTE: – Informo ao 
nobre Senador pelo Distrito Federal, que 
o Projeto teve a discussão adiada no 
primeiro turno. Não assim no segundo. A 
Mesa pode, portanto, acolher o 
requerimento de adiamento de V. Ex.ª 
que é perfeitamente regimental. 

Vem à Mesa, é lido e aprovado o 
seguinte: 

 
REQUERIMENTO Nº 300, DE 1953 

 
Requeiro adiamento da discussão e 

votação do Projeto de Lei do Senado nº 
19, de 1952, para a sessão do dia 16 do 
corrente. 

Sala das Sessões, em 8 de setembro 
de 1953. – Mozart Lago. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em virtude 

do requerimento do Sr. do Senado nº 19 
de 1952, será incluído Senador Mozart 
Lago o projeto de lei na Ordem do Dia de 
16 do corrente. 

 
Discussão única do Projeto de 

Resolução nº 10, de 1952, que 
dispõe sôbre a aposentadoria de 
funcionário do Senado qune conte 
35 anos de serviço público. 
Pareceres: da Comissão de 
Constituição e Justiça, sob nº 1.405, 
de 1952, favorável ao projeto e à 
emende nº 1; da Comissão Diretora, 
sob nº 877, de 1953, favorável ao 
projeto e propondo subemenda à 
emenda nº 1; da Comissão de 
Finanças, sob nº 878, de 1953, 
favorável ao projeto, contrário à 
emenda nº 1 e respectiva 
subemenda e oferecendo as 
emendas números 2 e 3. 

 
O SR. PRESIDENTE:  – Veio à 

Mesa um requerimento que vai ser 
lido. 

E' lido e aprovado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO Nº 301, DE 1953 
 
Requeiro seja o Projeto nº 10, de 

1952, com os Pareceres que já recebeu 
remetido à apreciação da Comissão  
de Serviço público Civil, a cujo exame 
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foram ter outros relativos à mesma 
matéria. 
 

Justificação 
 
O presente requerimento tem sua 

explicação na matéria de que trata o 
Projeto de Resolução nº 10, de 1952. Se 
nele se cogita da aplicação de alguns 
dispositivos do Estatuto dos Funcionários 
Públicos Civis da União aos funcionários 
do Senado, afigura-se de tôda 
conveniência ser o mesmo submetido à 
apreciação da Comissão de Serviço 
Público Civil. Aliás, outro Projeto de 
Resolução, emanado da Comissão 
Diretora e relativo a assunto idêntico foi 
mandato àquela Comissão, que, assim, 
deve já se achar habilitada a julgar da 
conveniência ou não do presente. 

Excusado, pois, aduzir outras 
considerações em favor do requerimento. 

S. S., em 8 de setembro de 1953. – 
Levindo Coelho. 

O SR. PRESIDENTE: – Em virtude 
da resolução do Senado, o projeto vai à 
Comissão de Serviço Público Civil. 

 
Discussão única do Parecer número 

897, de 1953, da Comissão de Redação, 
oferecendo redação final ao Projeto de 
Decreto Legislativo nº 75, de 1952, que 
aprova o ato do Tribunal de Contas 
denegatório de registro ao contrato 
celebrado entre a Diretoria de Obras e 
Fortificações do Exército e a firma 
Cavalcanti, Junqueira S. A. para a 
execução de obras no edifício de 
apartamentos para oficiais, à praça 
General Tibúrcio, n. 83, Distrito Federal. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em 

discussão. 
Não havendo quem peça a palavra 

encerrarei a discussão (Pausa) 
Os Srs. Senadores que aprovam o 

parecer queiram permanecer sentados 
(Pausa) 

É aprovado o seguinte: 
 

PARECER 
 

Nº 897, de 1953 
 

Comissão de Redação 
 

Redação final do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 75, de 1952. 

 
Relator: Sr. Waldemar Pedrosa. 
A Comissão apresenta a redação 

final (fl. anexa) do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 75, de 1952, de iniciativa 
da Câmara dos Deputados, e uma 
retificação, no art. 1º, constante de 
troca do mês de setembro para 
dezembro, visto ter havido engano no 
texto, como se verifica pela 
documentação anexa. 

Sala da Comissão de Redação, em 
28 de agôsto de 1953. – Joaquim Pires – 
Presidente em exercício – Waldemar 
Pedrosa – Relator – Aloysio de Carvalho 
– Costa Pereira. 

 
ANEXO AO PARECER Nº 897, DE 1953 

 
Faço saber que o Congresso 

Nacional decreta nos têrmos do art. 77 § 
1º, da Constituição, e eu promulgo o 
seguinte: 

 
DECRETO LEGISLATIVO 

 
Nº – 1953  

 
Art. 1º É aprovada a decisão por 

que o Tribunal de Contas, em sessão 
realizada em 30 de dezembro de 1949, 
denegou registro ao contrato celebrado 
a 7 do mesmo mês dêsse ano, entre a 
Diretoria de Obras e Fortificações do 
Exército e a firma Cavalcanti, Junqueira 
S. A., para execução de obras no 
edificio de apartamentos para oficiais, 
na Praça General Tibúrcio n. 85, Distrito 
Federal. 

Art. 2º Êste projeto de Decreto 
legislativo entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

O SR. PRESIDENTE: – O Projeto 
cujo parecer acaba de ser aprovado vai a 
promulgação. 

 
Discussão única do Parecer 

número 899, de 1953, da Comissão 
de Redação, oferecendo redação 
final do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 109, de 1952, que 
aprova o têrmo de ajuste celebrado 
entre o Departamento Nacional de 
Portos, Rios e Canais, do Ministério 
da Viação e Obras Públicas, e a 
firma M. S. Lino & Cia. Ltda., para 
execução dos serviços de reparação 
da cábrea "Victor". 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em 

discussão. 
Não havendo quem peça a palavra 

declaro-a encerrada. 
Os Srs. Senadores que aprovam o 

Parecer queiram permanecer sentados 
(Pausa) 

É aprovado o seguinte: 
 

PARECER 
 

Nº 899, de 1953 
 

Comissão de Redação 
 

Redação final do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 109, de 1952. 

 
Relator: Sr. Costa Pereira. 
A Comissão apresenta a 

redação final (fl. anexa do Projeto de 
Decreto Legislativo nº 109, de 1952, 
de iniciativa da Câmara dos 
Deputados. 

Sala da Comissão de Redação, em 
28 de agôsto de 1953. – Joaquim Pires, 
Presidente em exercício – Costa Pereira, 
Relator – Waldemar Pedrosa – Aloysio de 
Carvalho. 

 
ANEXO AO PARECER Nº 899, DE 1953 

 
Redação final do Projeto de Decreto 

Legislativo da Câmara número 109, de 
1952. 

 
Faço saber que o Congresso 

Nacional decreta nos têrmos do art. 77, § 
1º, da Constituição, e eu promulgo o 
seguinte: 

 
DECRETO LEGISLATIVO 

 
Nº ... de 1953 

 
Art. 1º É aprovado o têrmo de 

ajuste celebrado, em 30 de maio de 
1951, entre o Departamento 
Nacional de Portos, Rios e Canais, 
do Ministério da Viação e Obras 
Públicas, e a firma M. S. Lino & Cia. 
Ltda., para reparação da cábrea 
"Victor", no montante de Cr$ 
520.200,00 (quinhentos e vinte mil e 
duzentos cruzeiros). 

Art. 2º Êste decreto legislativo 
entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

O SR. PRESIDENTE: – O Projeto 
cujo parecer acaba de ser aprovado vai à 
promulgação. 

 
Discussão única do Parecer 

número 900, de 1953, da Comissão 
da Redação, oferecendo redação 
final ao Projeto de Lei da Câmara 
dos Deputados nº 379, de 1952, que 
autoriza o Poder Executivo a mandar 
coligir e editar, em volumes, todos 
os trabalhos do Doutor Epitácio da 
Silva Pessoa e dá outras 
providencias. 

O SR. PRESIDENTE: – Em 
discussão. 

Não havendo quem faça uso da pa 
lavra, encerro a discussão. (Pausa). 

Encerrada. 
Os Srs. Senadores que aprovam o 

parecer queiram permanecer sentados. (Pausa). 
E' aprovado o seguinte: 
 

PARECER 
 

Nº 900, de 1953 
 

Comissão de Redação 
 

Redação final do Projeto de Lei nº 
379, de 1952. 

 
Relator: Sr. Costa Pereira. 
A Comissão apresenta a redação final 

(fl. anexa) do Projeto de Lei nº 379, de 
1952, de iniciativa da Câmera dos 
Deputados, e considera, como de redação, 
a emenda da Comissão de Finanças. 

Sala da Comissão de Redação, em 
28 de agôsto de 1953. – Joaquim Pires, 
Presidente em exercício. – Costa Pereira, 
Relator. – Aloysio de Carvalho. 

 
ANEXO AO PARECER Nº 900, DE 1953 

 
Redação final do Projeto de Lei da 

Câmara nº 379, de 1952. 
 
Art. 1º E' o Poder Executivo autorizado a 

mandar coligir e editar, em volumes, sob a 
designação de obras completas, todos os 
trabalhos do Doutor Epitácio da Silva Pessoa. 

Art. 2º A impressão a que se refere o art. 1º 
deverá ser feita no prazo de 5 (cinco) anos. 

Art. 3º O Orçamento da União 
consignará, no Anexo do Ministério da 
Educação e Cultura, anualmente, a partir de 
1954 até 1956 o crédito de Cr$ 815.297,40 
(oitocentos e quinze mil, duzentos e noventa 
e sete cruzeiros e quarenta centavos) para 
execução do disposto nesta Lei. 

Art. 4º E' o Poder Executivo 
autorizado a abrir, pelo Ministério da 
Educação e Cultura, o crédito especial de 
Cr$ 815.297,40 (oitocentos e quinze mil, 
duzentos e noventa e sete cruzeiros e 
quarenta centavos) para atender à 
despesa decorrente da impressão de que 
trata a presente Lei. 

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

O SR. PRESIDENTE: – O Projeto cujo 
parecer acaba de ser aprovado vai à sanção. 

 
Discussão única do Parecer número 

901, de 1953, da Comissão de Redação, 
oferecendo redação final à emenda do 
Senado ao Projeto de Decreto Legislativo nº 
68, de 1952, que reforma a decisão do 
Tribunal de Contas que recusou registro ao 
contrato celebrado entre o Departamento 
dos Correios e Telégrafos e Wolney 
Frederico Dantas, para desempenhar a 
função de Engenheiro Especializado em 
Pesquisas Tecnológicas. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão. 
Se não houver quem faça uso da 

palavra, encerro a discussão. (Pausa). 
Encerrada. 
Os Srs. Senadores que aprovam o 

Parecer queiram permanecer sentados. 
(Pausa). 

E' aprovado o seguinte: 
 

PARECER 
 

Nº 901, de 1953 
 

Comissão de Redação 
 
Redação final da emenda do Senado ao 

Projeto de Decreto Legislativo nº 68, de 1952. 
 
Relator: Sr. Aloysio de Carvalho. 
A Comissão apresenta a redação final  

(fls. anexas) da emenda do Senado ao Projeto 
de Decreto Legislativo nº 68, de 1952, de 
iniciativa da Câmara dos Deputados, e sugere 
ainda, em emenda de redação que ofe- 
 

rece, seja alterada a emenda do projeto. 
Sala da Comissão de Redação, em 

28 de agôsto de 1953. – Joaquim Pires, 
Presidente em exercício. – Aloysio de 
Carvalho, Relator. – Costa Pereira. 

 
ANEXO AO PARECER. Nº 901, DE 1953 

 
Redação Final da Emenda do 

Senado ao Projeto de Decreto Legislativo 
da Câmara nº 68, de 1952. 

 
Ao art. 1º (Emenda nº 1) 
Onde se diz: 
"reformada" 
diga-se: 
"mantida" 
 

EMENDA DE REDAÇÃO 
 

Dê-se à emenda do projeto a 
seguinte redação: 

"Projeto de Decreto Legislativo da 
Câmara nº 68, de 1952, que mantém a 
decisão por que o Tribunal de Contas 
recusou registro ao contrato celebrado 
entre o Departamento dos Correios e 
Telégrafos e Wolney Frederico Dantas 
Hupsel, para desempenhar a função de 
Engenheiro Especializado em Pesquisas 
Tecnológicas". 

O SR. PRESIDENTE: – O Projeto 
cujo parecer acaba de ser aprovado vai à 
Câmara dos Deputados. 

De conformidade com o disposto no 
art. 39 § 1º do Regimento Comum, 
designo o Sr. Senador Camilo Mercio, 
por ter sido o relator da matéria na 
Comissão de Constituição e Justiça, 
para acompanhar na Câmara dos 
Deputados o estudo da emenda do 
Senado ao Projeto de Decreto 
Legislativo nº 68, de 1952, que reforma 
a decisão do Tribunal de Contas que 
recusou registro ao contrato celebrado 
entre o Departamento dos Correios e 
Telégrafos e Wolney Frederico Dantas, 
para desempenhar a função de 
Engenheiro Especializado em Pesquisas 
Tecnológicas. 

 
Primeira discussão do Projeto de 

Reforma Constitucional nº 1, de 1953, que 
apresenta dispositivos ao art. 4º do Ato 
das Disposições Constitucionais 
Transitórias. Parecer favorável, sob nº 
611, de 1953, da Comissão de Reforma 
Constitucional. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Vai ser feita 

a chamada, para verificação do quorum 
regimental. 

(Procede-se à chamada) 
Respondem à chamada os Senhores 

Senadores: 
Anisio Jobim. 
 

Prisco dos Santos. 
 

Alvaro Adolpho. 
 

Joaquim Pires. 
 

Onofre Gomes. 
 

Kerginaldo Cavalcanti. 
 

Ruy Carneiro. 
 

Novaes Filho. 
 

Djair Brindeiro. 
 

Ezechias da Rocha. 
 

Cícero de Vasconcelos. 
 

Durval Cruz. 
 

Pinto Aleixo. 
 

Carlos Lindemberg. 
 

Luiz Tinoco. 
 

Alfredo Neves. 
 

Mello Vianna. 
 

Levindo Coelho. 
 

Costa Pereira. 
 

João Villasbôas (20). 
O SR. PRESIDENTE: – 

Responderam à chamada 20 Senhores 
Senadores. 

Não há número para discussão de 
matéria constitucional. 
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Está esgotada a matéria 

constante do avulso da Ordem 
do Dia. 

Tem a palavra o nobre 
Senador Ruy Carneiro, primeiro 
orador inscrito. 

O Sr. Ruy Carneiro 
pronuncia discurso que será 
publicado depois. 

Vem à Mesa e é lido o 
seguinte 

 
REQUERIMENTO Nº 362, DE 

1953 
 

Nos têrmos do art. 37 § 3º e 
do artigo 126, letra d, do 
Regimento Interno, requeiro 
que, ouvida a Câmara dos 
Deputados, seja constituída 
uma comissão mista, composta 
de sete senadores e sete 
deputados, de preferência das 
representações dos Estados do 
Nordeste e do Mato Grosso, a 
fim de estudar o problema da 
assistência aos trabalhadores 
nordestinos, ou de outra 
procedência, empregados na 
extração da borracha 
matogrossense e elaborar 
projeto de lei regulador da 
ilegível. 

Ata das Sessões em 8 de 
setembro de 1953 – Ruy 
Carneiro. 

O SR PRESIDENTE: – O 
requerimento fica sôbre a mesa, 
a ilegível de ser considerado 
na hora do expediente da 
próxima sessão. 

Não havendo mais quem 
peça a palavra, vou levantar a 
sessão designando para a de 
amanhã, a seguinte Ordem do 
Dia. 

 
ORDEM DO DIA 

 
Primeira discussão do Projeto 

de Reforma Constitucional nº 1, 
de 1953, que acrescenta 
dispositivos ao artigo 4º, do Ato 
das Disposições Constitucionais 
Transitórias. (Parecer favorável, 
sob nº 611, de 1953, da 
Comissão de Reforma 
Constitucional). 

Discussão única do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 3  
de 1952, originário da Câmara 
dos Deputados, que mantém  
a decisão do tribunal de Contas 
denegatória de registro ao 
contrato celebrado entre  
o Ministério da Educação  
e Pedro Werneck Corrêa. 
 

e Castro, para locação do salão 
número 101, do ilegível a 
Avenida Rio Branco nº 277. 
(Pareceres: nº 864, de 1953, da 
Comissão de Constituição e 
Justiça, oferecendo substitutivo; 
nº 865, de 1953, da Comissão 
de Finanças, favorável ao 
projeto e contrário ao 
substitutivo). 

Discussão única do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 70, de 
1952, originário da Câmara dos 
Deputados, que reforma a 
decisão do Tribunal de Contas 
que autoriza o registro do 
contrato celebrado entre o 
Govêrno Federal e o Govêrno 
do Estado de Minas Gerais, 
para aproveitamento 
progressivo da energia 
hidráulica da Cachoeira Pai 
Joaquim, situada no rio 
Araguari, Estado de Minas 
Gerais. (Pareceres favoráveis: 
da Comissão de Constituição e 
Justiça, sob nº 888, de 1953; da 
Comissão de Finanças sob nº 
839, de 1953. 

Discussão única do Projeto 
do Decreto Legislativo nº 118, 
de 1952, originário da Câmara 
dos Deputados, que mantem a 
decisão do Tribunal e Contas 
denegatória de registro ao 
têrmo de contrato celebrado 
entre o Ministério da Agricultura 
e a Escola Fluminense de 
Medicina Veterinária. 
(Pareceres favoráveis: da 
Comissão de  
Constituição e Justiça, sob nº 
856, de 1953; da Comissão de 
Finanças, sob nº 867, de 1953). 

Discussão única do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 22, de 
1953, originário da Câmara dos 
Deputados, que aprova o têrmo 
de renovação do contrato 
celebrado entre o Govêrno do 
Território Federal do Guaporé e 
Raimundo Evangelista dos 
Santos, para exercer a função 
de mecânico especializado na 
Divisã ode Obras. (Pareceres: 
da Comissão de Constituição e 
Justiça, sob nº 864, de 1953, 
pela constitucionalidade; da 
Comissão de Finanças, sob nº 
885, de 1953, pela rejeição). 

Discussão única do Parecer  
nº 913, de 1953, da Comissão  
de Redação, oferecendo redação 
final à emenda do Senado ao 
Projeto de Lei da Câmara nº  
158, de 1952, que dispõe sôbre 
vantagens concedidas aos militares 
 

que servem nas guarnições de 
Içá, Vila Bittencourt, Tabatinga, 
Cucuí, Príncipe da Beira e 
Clevelândia). 

Encerra-se a sessão às 17 
horas. 

 

outras formas de liberdade que 
seria ocioso enumerar. 

Num mundo, onde as 
liberdades civis e os direitos do 
homem ilegível e afundam em 
tantos paises, nós outros, 
brasileiros, podemos delas e 
deles agora falar enfaticamente. 
Dentro das nossas fronteiras a 
liberdade e os direitos têm hoje, 
um prestígio inconfundível. Lá 
fora, a pessoa humana poderá 
andar, aqui e acolá 
momentâneamente escarnecida 
e humilhada. Aqui dentro ela se 
move na amplitude dos sonhos 
mais azuis dos que viveram 
para afirmá-la e defendê-la. 

Os princípios contidos na 
"Magna Carta de 1215, na 
"Petição de Direitos Carta" de 
1215, na "Petição de Direitos" 
de 1626, no "Habeas Corpus 
de 1679 no "BiIl de Direitos" 
de 1689 na Declaração dos 
Direitos do Homem da 
Revolução Francesa na 
Inconfidência Mineira de 1783 
e na Revolução dos 
pernambucanos destacados 
de 1817 são um fato, no Brasil 
dos nossos dias. 

Se perdemos a liberdade em 
1937, por motivos de rixas 
intestinas recuperamo-la em 1945 
e não estamos mais disposto a 
vela perecer. O tesouro vale, 
hoje, pelo amor com que é 
preciosamente guardado. 

E' um desafogo pensar que 
não há mais brasileiros em tutela 
e que temos um Código de 
Direitos, que me permite falar 
como o estou fazendo neste 
momento; petulante, agressivo e 
enfático. A constituição que nos 
rege é uma quente emanação da 
soberania, em voz de uma fria 
carta outorgada 

O regime republicano está 
afiançada em nosso país, por 
instituições da independência 
deste Senado escudo e 
trincheira da dignidade da 
democracia e das quatro 
liberdades rooseveltianas. 

Agora uma advertência; que 
o homem livre nacional não 
toscaneje nem durma. 
Democracia liberdade e direitos 
só os preservam os democratas 
de olhos esbugalhados em 
estado permanente de alarma 
em guarda contra os inimigos 
internos e externos que os 
rondam para vê-los sucumbidos 
amanhã. (Muito bem; muito bem) 

DISCURSO PRONUNCIADO 
PELO SR. SENADOR ASSIS 
CHATEAUBRIAND NA SESSÃO 
DE 4 DE SETEMBRO DE 1953. 

 
O SR. ASSIS 

CHATEAUBRIAND: – Sr. 
Presidente, agradeço Aos nobres 
colegas, senadores Mozart Lago e 
João VillasBoas, a preferência que 
ambos me concederam para poder 
articular essas breves palavras 
acerca do homem livre, no dia de 
hoje. 

O tema da liberdade 
individual sendo bíblico, é tão 
velho quanto o mundo. Que é o 
gesto impaciente de Adão a 
desobedecer, no paraíso, a 
recomendação do Senhor de 
não comer o fruto da Árvore do 
Bem e do Mal, senão o poder 
da vontade em busca de sua 
liberdade individual? 

A evolução das sociedades, 
que procuram na perfeição dos 
seus indices morais, o caminho da 
felicidade, tem produzido uma 
consagração categórica da 
existência e da preservação dos 
direitos civis e políticos do cidadão. 

Onde há convivência social 
existe sem dúvida, direitos 
fundamentais do homem livre, 
apoiados pelo sentimento de 
liberdade de que derivam esses 
mesmos direitos. 

No Dia do Homem Livre, 
encarnado na maravilhosa 
personalidade desse mosqueteiro 
da Guanabara, que é o jornalista 
José Eduardo de Macedo Soares... 

O SR. APOLÔNIO SALES: 
– Muito bem. 

O SR. ASSIS 
CHATEAUBRIAND: – 
Experimento um grave orgulho ao 
falar da tempera dos direitos 
políticos e civis da minha pátria, 
direitos que correspondem á vida 
do homem livre, e às multiplas 
formas de liberdade, pelas quais 
êle se afirma e a sua sociedade 
se estabiliza e se dignifica; 
liberdade de palavra, liberdade de 
expressão, ou seja de religião, de 
reunião, de associação, de 
propriedade de nacionalidade, 
 de sufragio, de trabalho de 
educação e não sei mais quantas 
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ANO VIII – N° 174 CAPITAL FEDERAL QUINTA-FEIRA, 10 DE SETEMBRO DE 1953 
 

SENADO FEDERAL 
 
Relação das Comissões 

 
Diretora 

 
Presidente – Marcondes 

Filho. 
1º Secretário – Alfredo 

Neves. 
2º Secretário – Vespasiano 

Martins. 
3º Secretário – Francisco 

Gallotti. 
4º Secretário – Ezechias da 

Rocha. 
1º Suplente – Costa Pereira. 
2º Suplente – Prisco dos 

Santos. 
Secretário – Júlio Barbosa 

Diretor Geral da Secretaria do 
Senado 

 
Comissões Permanentes 

 
Finanças 

 
1 – Ivo d’Aquino – 

Presidente. 
2 – Ismar de Góis – Vice 

Presidente. 
3 – Alberto Pasquailini. 
4 – Alvaro Adolfo, 
5 – Apolônio Sales, 
6 – Carlos Lindenberg. 
7 – Cesar Vergueiro. 
8 – Domingos Velasco 
9 – Durval Cruz. 
10 – Ferreira de Souza. 
11 – Pinto Aleixo. 
12 – Plínio Pompeu. 
13 – Veloso Borges. 
14 – Vitorino Freire. 
15 – Walter Franco. 
Secretário – Evandro 

Vianna Diretor de Orçamento. 
Reuniões as quartas e 

sextas-feiras às 16 horas. 
 

Constituição e Justiça 
 

Dário Cardoso – Presidente 
Aloysio de Carvalho – Vice-

Presidente. 
Anisio Jobim 
Attilio Vivacqua. 
Camilo Mércio. 
Ferreira de Souza 
Gomes de Oliveira 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta nos têrmos do art. 
77, parágrafo 1º, da Constituição Federal, e eu promulgo o seguinte 

 
DECRETO LEGISLATIVO 

 
Nº 64, de 1953 

 
Art. 1º – E’ aprovado o contrato celebrado, em 14 de Dezembro 

de 1951, entre o Departamento dos Correios e Telégrafos e a firma 
Importadora Técnica Rio Mar Ltda., para construir um pavilhão 
destinado às Oficinas de Reparo dos carros daquêle Departamento. 

Art. 2º – Êste decreto legislativo entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Senado Federal, em 9 de Setembro de 1953 
João Café Filho 

Presidente do Senado Federal 

Serviço Público Civil 
 
Prisco dos Santos – 

Presidente. 
Luiz Tinoco – Vice-Presidente. 
Vivaldo Lima. 
Mozart Lago. 
Costa Pereira 
Secretário –– Franklin Palmeira 
Reuniões, às quartas-feiras, às 

14 horas. 
 

Economia 
 
Pereira Pinto – Presidente. 
Landulfo Alves – Vice-

Presidente. 
Sa Tinoco. 
Assis Chateaubriand.  
Júlio Leite. 
Euclydes Vieira. 
Plínio Pompeu. 
Secretário – Aroldo Moreira. 
Reuniões às quintas-feiras. 
 

Segurança Nacional 
 

Pinto Aleixo – Presidente. 
Onofre Gomes – Vice-

Presidente. - 
Ismar de Góes. 
Magalhães Barata. 
Silvio Curvo. 
Walter Franco. 
Robert Glasser – Substituído 

pelo Senador Carlos Lindemberg. 
Secretário – ilegível Veiga de 

Castro 
Reuniões às segundas-feiras. 
 

Legislação Social 
 
1 – Carlos Gomes de Oliveira – 

Presidente 
2 – Luiz Tinoco – Vice-

Presidente 
3 – ilegível 
4 – Ruy Carneiro. 
5 – Cícero de Vasconcelos 
6 – ilegível 
7 – Kerginaldo Cavalcanti. 
Secretário – Pedro de Carvalho 
ilegível 
Auxiliar – Carmen Lúcia de  
ilegível 
Reuniões as segundas-feiras, 

às ilegível horas. 

Joaquim Pires. 
Olavo Oliveira (**) 
Waldemir Pedrosa 
(**) Substituído pelo Senador 

Carlo Saboya. 
Secretário – Luiz Carlos 

ilegível da Fonseca 
Auxiliar – Marília Pinto 

Amando. 
Reuniões ás quintas-feiras, às 

9,10 horas 
 

Educação e Cultura 
 

1 – Flávio Guimarães – 
Presidente 

2 – Cícero de Vasconcelos – 
Vice Presidente. 

3 – Arêa Leão 
4 – Hamilton Nogueira. 
5 – Levindo Coelho 
Secretário – João Alfredo 

Ravasco de Andrade 
Auxiliares – Carmen Lúcia de 

Holanda Cavalcanti 
Reuniões ás quartas-feiras, às 

16 horas 
 

Redação 
 

1 – Joaquim Pires – Presidente 
2 – Aloyslo de Carvalho – Vice-

Presidente. 
3 - Waldemar Pedrosa. 
4 – Velloso Borges. 
5 – Costa Pereira. 
Secretário – Glória Fernandina 

Quintela. 
Auxiliar – Nathercia Sá Leitão. 
Reuniões ás sextas-feiras, às 

16 horas. 

Relações Exteriores 
 
Mello Vianna – Presidente. 
Hamilton Nogueira – Vice-

Presidente. 
Bernardes Filho. 
Djair Brindeiro. 
Ferreira de Souza. 
Georgino Avelino. 
Novaes Filho. 
Secretário – Lauro Portella. 
Auxiliar - Eurico Jacy Auler. 
 

Saúde Publica 
 
Levindo Coelho – 

Presidente. 
Alfredo Smich – Vice-

Presidente. 
Ferreira de Souza. 
Prisco Santos. 
Vivaldo Lima 
Durval Cruz. 
Secretário - Aurea de Barros 

Rego 
Reuniões às quintas-feiras, 

às 16 horas. 
 
ilegível,Comunicações 

e Obras Públicas 
 
Euclides Vieira – Presidente. 
Onofre Gomes – Vice-

Presidente 
Alencastro Guimarães 
Othon Mäder 
ilegível 
Secretário – Francisco 

Soares Arruda. 
Reuniões as quartas-feiras, 

às 16 horas 
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Comissões Especiais 
 
Especial para emitir parecer sôbre o 

Projeto do Reforma Constitucional n° 2, 
de 1949 

 
Aloysio de Carvalho – Presidente. 
Dário Cardoso. 
Francisco Gallotti. 
Anísio Jobim. 
Camilo Mércio. 
Carlos Lindemberg. 
Antônio Bavma. 
Bernardes Filho. 
Marcondes Filho. 
Olavo Oliveira. 
Domingos Velasco. 
João Villasbôas. 
Secretário – Aurea de Barro Rêgo. 
 
Especial de Investigação sôbre as 

condições materiais das Instalações da 
Justiça do Distrito Federal e órgãos 
relacionados. 

 
Mello Vianna – Presidente. 
Alencastro Guimarães – Relator. 
Attílio Vivacqua. 
Camilo Mércio. 
João Villasboas. 
Secretário – Ivan Palmeira. 
Auxiliar – Elza C Schroeder 
 

Parlamentar de Inquérito sôbre o cimento 
 
Francisco Gallotti – Presidente. 
Mozart Lago – Vice-Presidente. 
Julio Leite 
Landulpho Alves. 
Mario Motta 
Secretário – Lauro Portella 
 

Especial de Reforma do Código de 
Processo Civil 

 
1– João Villasboas – Presidente. 
2– Attilio Vivacqua – Vice-
Presidente. 
3– Dário Cardoso – Relator. 
Secretário – João da Silva ilegível 
Auxiliar – Carmen Lúcia de Holanda 

Cavalcante 
Reuniões às sextas-feiras, às 16 

horas. 
 

Espacial de Revisão do Código 
Comercial. 

 
1– Alexandre Marcondes Filho-

Presidente 
2– ..................................................... 
3– ilegível de Souza – Relator. 
4– Attilio Vivacqua. 
5– Vitorino Freire. 
Secretário– João Alfredo Ravasco de 

Andrade 
 

Especial para Estudo da  concessão dos 
Direitos Civis à Mulher Brasileira 
 
Mozart Lago –Presidente. 
Álvaro Adolpho –- Vice Presidente 
João Villasbôas. 
Gomes de Oliveira. 
Attilio Vivacqua. 
Domingos Velasco. 
Victorino Freire. 
 

EXPEDIENTE 
 

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL 
 

DIRETOR GERAL 
 

ALBERTO DE BRITO PEREIRA 
 

CHEFE DO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES CHEFE DA SEÇÃO DE REDAÇÃO 
MURILO FERREIRA ALVES HELMUT HAMACHER 

 
DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

 
Impresso nas Oficina do Departamento de Imprensa Nacional 

 
AVENIDA RODRIGUES ALVES.1 

 
ASSINATURAS 

REPARTIÇÕES E PARTICULARES FUNCIONÁRIOS 
Capital e Interior Capital e Interior 

Semestre.............................. Cr$ 50,00 Semestre.............................. Cr$ 39,00 
Ano....................................... Cr$ 96,00 Ano....................................... Cr$ 76,00 

Exterior   Exterior   
Ano....................................... Cr$ 136,00 Ano....................................... Cr$ 108,00 
    

 

 
As assinaturas dos órgãos oficiais começam e terminam em qualquer dia do 

exercício em que forem registradas. 
O registro de assinaturas é feito à vista do comprovante do recebimento.  
Os cheques e vales postais deverão ser emitidos em favor do tesoureiro do 

Departamento de Imprensa Nacional. 
Os suplementos às edições dos órgãos oficiais serão fornecidos aos 

assinantes somente mediante solicitação 
O custo do número atrasado será acrescido de Cr$ 0,10 a exercício decorrido, 
cobrar-se-ão mais Cr$ 0,60. 
 

pública o Anexo n° 5 – Departamento 
Administrativo do Serviço Público, o Anexo 
n° 6 – Estado Maior das Fôrças Armadas, o 
Anexo n° 10 – Conselho Nacional de Águas 
e Energia Elétrica, o Anexo n° 11 – Conselho 
Nacional de Economia, o Anexo n° 12 – 
Conselho de Imigração e Colonização, o 
Anexo n° 14 – Conselho de Segurança 
Nacional do Projeto de Lei da Câmara n° 
227 de 1953, que estima a Receita e fixa a 
Despesa da União para o exercício 
financeiro de 1954; o Projeto de Lei da 
Câmara n° 233 de 1953, que autoriza  
o Poder Executivo a abrir ao Departamento 
Administrativo do Serviço Público, o crédito 
especial de Cr$ 30.000,00 para atender ao 
pagamento de salário-família; 

– ao Sr. Ferreira de Sousa, o Projeto 
de Lei da Câmara n° 54 de 1953, que 
concede pensão mensal de Cr$ 4.000,00 
à viúva e filhas solteiras do professor 
Arduino Fontes Bolivar; 

– ao Sr. Pinto Aleixo, o Projeto de 
Lei da Câmera n° 38 de 1953, que altera 
a Lei n° 1.147, de 25 de junho de 1950, 
que estabelece medidas de amparo e 
assistência aos ex-combatentes; o 
Projeto de Lei da Câmara n° 232 de 
1953, que autoriza o Poder Executivo a 
abrir ao Ministério da Guerra o crédito 
especial de Cr$ 1.000.000,00 para 
atender ao pagamento das primeiras 
despesas relativas à remodelação do 
Panteon existente sob o Monumento do 
Duque de Caxias; 

– ao Sr. Plínio Pompeu, o Projeto de 
Lei da Câmara n° 213 de 1953, que 
autoriza o Poder Executivo a abrir ao 
Ministério da Educação e Saúde, os 
créditos especiais de Cr$ 10.000.000,00, 
Cr$ 10.000.000,00, Cr$ 1.000.000,00 e 
Cr$ 2.000.000,00 para auxiliar, 
respectivamente, a construção da sede 
do Museu de Arte Moderna, do Teatro 
Castro Alves, da Escola de Belas Artes 
de Pelotas e do Museu Mariano Procópio; 

– ao Sr. Walter Franco, o Projeto de Lei 
da Câmara no 234 de 1953, que autoriza o 
Poder Executivo a abrir ao Ministério das 
Relações Exteriores, o crédito especial de 
Cr$ 1.000.000,00 para atender às despesas 
com a realização, no Brasil, ilegível Período 
de Sessões da Comissão Econômica para a 
América Latina. 

Dando início ao estudo da matéria 
constante de pauta, o Sr. Presidente 
concede a palavra ao Sr. Alberto 
Pasqualini para emitir parecer sôbre o 
Projeto de Lei da Câmara número 52 de 
1951, que cria novos órgãos da Justiça 
do Trabalho e dá outras providências, e 
que volve à, Comissão em virtude de 4 
sub-emendas oferecidas em plenário ao 
substitutivo que, em reunião anterior fôra 
apresentado nesta Comissão. 

Manifesta-se o relator contrário às 
referidas sub-emendas, tendo a 
Comissão aprovado o parecer. 

Torna à Comissão por motivo de 
emendas o Projeto de Lei da Câmara n.o 
62 de 1952, que reajusta as dividas das  
dos seringalistas financiadas pelo Banco 
de Crédito da Borracha. 

O Sr. Alvaro Adolfo, relator, oferece 
parecer contrário às emendas de ns. 1 e 
2 e favorável à sub-emenda à emenda n° 
1, que manda substituir no art. 1° do 
projeto a expressão: "a conter de 30 de 
julho de 1951" pela outra: "a contar de 
vigência desta lei". 

Considera o relator esta sub-emenda 
corno uma verdadeira emenda aditiva no 
art. 1° do projeto, e que de modo mais 
consentâneo vem atender nos objetivos 
do mesmo. 

Em discussão a matéria, declara-se 
o Sr. Apolônio Sales favorável ao 
substitutivo oferecido pela Comissão de 
Constituição e Justiça. 

Em seguida, o Sr. Walter Franco se 
manifesta igualmente favorável ao aludido 
substitutivo, a cuja leitura pro- 
 

 
Especial de Inquérito sôbre  os Jogos de 

Azar 

 

1 – Ismar de Góes – Presidente 

2 – Prisco dos Santos – Vice-
Presidente. 

3 – Kerginaldo Cavalcanti – Relator 
Geral 

4– Vivaldo Lima. 

3– Novaes Filho. 

Secretário – Ninon Borges Saão 

Secretário – J. A. Ravasco ilegível 

 

Comissão Especial para emitir 
parecer sôbre o Projeto de Reforma 
Constitucional número 1. de 1953 

 

Mello Vianna – Presidente. 

Joaquim Pires – Vice-Presidente 

Attílio Vivacqua – Relator. 

Dario Cardoso. 

Aloysio de Carvalho. 

Anisio Jobim. 

Camilo Mércio. 

Luiz Tinoco. 

Waldemar Pedrosa.  

Carlos Saboya. 

Gomes de Oliveira. 

Ferreira de Souza. 

Mozart Lago. 

Hamilton Nogueira. 

Alencastro Guimarães 

Secretário – Luiz Carlos Vieira da 
Fonseca. 

 
ATAS DAS COMISSÕES 

 
Comissão de Finanças 

 
24ª REUNIÃO, EM 2 DE SETEMBRO 

DE 1953 
 
Às 17 horas e 30 minutos, sob a 

presidência do Sr. Cesar Vergueiro, 
presentes os Srs. Alberto Pasqualini, 
Alvaro Adolfo, Apolônio Sales, Durval 
Cruz, Ferreira de Souza, Pinto Aleixo, 
Plinio Pompeu, Veloso Borges e Walter 
Franco, reúne-se a Comissão de 
Finanças. Deixam de comparecer, com 
causa justificada, os Srs. Carlos 
Lindenberg, Domingos Velasco, Ismar de 
Góis, Ivo d'Aquino e Vitorino Freire. 

É aprovada, sem alteração, a ata da 
reunião anterior. 

Expediente: 
– Oficio do Sr. Presidente do Senado, 

transmitindo as informações prestadas 
pelo Sr. Ministro da Fazenda acêrca do 
Projeto de Lei da Câmara no 309 de 1950, 
que dispensa do recolhimento dos 
Depósitos Compulsórios, Depósitos de 
Garantia e Certificado de Equipamento, os 
contribuintes que tenham processos de 
lançamento pendentes de decisão. 

O Sr. Presidente determina a juntada 
dos referidos documentos ao projeto em 
apreço. 

Distribuição: 
O Sr. Presidente faz a seguinte 

distribuição: 
– ao Sr. Álvaro Adolfo, o Projeto de 

Lei da Câmara n° 53 de 1953, que altera o 
Plano Salte e dispõe sôbre a sua 
execução; o Projeto de Lei da Câmara n° 
53 de 1953, que autoriza o Poder 
Executivo a emitir pelo Ministério da 
Viação e Obras Públicas – Departamento 
dos Correios e Telégrafos – uma série de 
selos postais comemorativos do 
centenário da emancipação política do 
Paraná, e dá outras providências: 

– no Sr. Domingos Velasco, o  
Anexo n° 4 – Presidência da Re- 
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cede, focalizando especialmente questão dos 
lucros os quais, no seu entender, devem 
reverter a quem realmente os produzem, isto 
é, aos seringalistas. 

Da matéria pede e obtem vista o senhor 
Ferreira de  
Souza. 

A seguir, oferece o sr. Alvaro Adolpho 
parecer favorável ao Projeto de Decreto 
Legislativo nº 40, de 1953, que aprova  
}o contrato celebrado entre o Departamento 
dos Correios e Telégramos e a firma 
companhia predial Taubaté, Estado de São 
Paulo. 

A Comissão aprova o parecer. 
Em continuação, lê o sr. Apolônio  

Sales parecer favorável ao Projeto de Lei  
da Câmara nº 214, de 1953, que autoriza  
o Poder Executivo a abrir ao Ministério  
da Agricultura, o crédito especial de  
Cr$ 500.000,00 como auxílio à realização do 
1º Congresso Nacional de Algodão. 

O parecer é aprovado pela Comissão. 
Com a palavra, dá o Sr. César 

Verqueiro parecer favorável ao Projeto de 
Decreto Legislativo nº 133, de 1952, que 
aprova o contrato celebrado entre o 
Ministério da Aeronáutica e Walfang 
Kotemberg. 

A comissão aprova o parecer. 
O Sr. Ferreira de Souza que havia 

pedido vista do Projeto de Lei da Câmara nº 
355, de 1950, que autoriza o Poder Executivo 
a abrir ao Ministério da Aeronáutica, o crédito 
especial de cr$ 200.000,00 para a creção de 
um busto ao Senador Salgado Filho, devolve 
o mesmo sem nada objetar. 

O parecer favorável do relator,  
}senhor César Vergueiro, é aprovado pela 
Comissão. 

Quanto ao Projeto de Lei da Câmara  
nº 57, de 1951, que concede isenção  
de direitos de importação e taxas aduaneiras 
para máquinas e materiais destinados à S.  
A. Indústrias Votorantin, de São Paulo, 
declara o Sr. Ferreira de Souza, em  
seu parecer contrário que o projeto perdeu a 
sua oportunidade, uma vez que a matéria  
já foi regulada por lei. Assim, esclarece  
o relator “A empresa postulante J – S.A. 
Indústrias Votorantin de São Paulo – já tem  
a seu favor as isenções fiscais que a lei 
concede com igualdade, a tôdas as 
emprêsas do ramo poderá gozar dêsses 
favores, tôda vez que satisfaça as condições 
ali estabelecidas”. 

O parecer é aprovado pela Comissão. 
Relata, a seguir, o Sr. Pinto Aleixo com 

pareceres favoráveis: 
– O projeto de Decreto Legislativo  

nº 6, de 1953, que autoriza o Poder executivo 
a assinar com os Governos dos Estados  
da Bahia e de Minas Gerais, um convênio 
para o aproveitamento de potenciais 
hidráulicos; 

– o Projeto de Lei da Câmara número 
57, de 1953, que autoriza o poder executivo e 
abrir ao Ministério da Guerra, o crédito 
especial de,....... cr$ 80.714,90 para ressarcir 
os prejuízos sofridos por oficiais e praças 
reformados pensionistas e asilados. 

A comissão aprova os pereceres. 
Prosseguindo, emite o Sr. Plínio 

Pompeu pareceres favoráveis, com emenda 
de redação: 

– ao Projeto de Lei da Câmara número 
187, de 1953, que autoriza o Poder Executivo 
a abrir ao Ministério da Educação e Saúde, o 
crédito de Cr$ 700.000,00 para completar o 
pagamento de subvenção anual ao Instituto 
Histórico e Geográfico Brasileiro: 

– ao Projeto de Lei da Câmara número 
198, de 1953, que concede, por intermédio 
do Ministério da Educação e Saúde, o auxílio 
anual de Cr$ 1.500.000,00 à Policlínica geral 
do Rio de Janeiro. 

Os pareceres são ambos aprovados 
pela comissão. 

Finalmente, apresenta o Sr. Velloso 
Borges parecer favorável ao Projeto  
de Lei de Câmara nº 122, de 1953,  
que estende aos auditores da 1ª Entrância  
e aos advogados da Justiça Militar  
ilegível à gratificação adicional por 
 

tempo de serviço, previsto no art. 13, § 2º da 
lei nº 116, de 15 de outubro de 1947. 

A Comissão aprova o parecer. 
Nada mais havendo a tratar, o Senhor 

Presidente encerra a reunião lavrando eu, 
Evandro Mendes Vianna, Diretor de 
Orçamento, a presente ata que, uma vez 
aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente. 

 
Recebem emendas perante a Mesa 

 
HOJE 

 
Projeto de Lei da Câmara nº 227 de 

1953. 
Anexo nº 4 – Presidência da República; 
Anexo nº 5 – Departamento 

Administrativo do Serviço Público. 
Anexo nº 6 – Estado Maior das forças 

Armadas; 
Anexo nº 10 – Conselho Nacional de 

Águas e Energia Elétrica; 
Anexo nº 11 – Conselho Nacional de 

Economia. 
Anexo nº 12 – Conselho de Imigração e 

Colonização; 
Anexo nº 14 – Conselho de Segurança 

Nacional. 
 

119ª SESSÃO EM 10 DE SETEMBRO DE 
1953 

 
Oradores inscritos para o Expediente 
 
1º Sen. Ezechias da Rocha. 
2º Sen. Ruy Carneiro. 
3º Sen. Assis Chateaubriand. 
4º Sen. Pereira Pinto. 
5.° Sen. Mello Vianna (Expediente) e  

1°.após a Ordem do Dia). 
6.° Sen. Domingos Velasco (Expediente 

e 2º após Ordem do Dia). 
 
ATA DA 118ª SESSÃO EM 9 DE 

SETEMBRO DE 1953 
 

PRESIDÊNCIA DOS SRS MARCONDES 
FILHO, CAFÉ FILHO E ALFREDO NEVES 

 
As 14,30 toras comparecem os 

Senhores Senadores: 
 
Anisio Jobim. 
Prisco dos Santos. 
Álvaro Adolpho. 
Ares Leão. 
Mathias Olympio. 
Joaquim Pires. 
Onofre Gomes. 
Plínio Pompeu. 
Assis Chateabriand. 
Apolonio Sales. 
Novaes Filho. 
Ezechias da Rocha. 
Cícero de Vasconcelos. 
Aloysio de Carvalho. 
Pinto Aleixo. 
Carlos Lindemberg. 
Luis Tinoco. 
Attilio Vivacqua. 
Alfredo Neves. 
Hamilton Nogueira. 
Mozart Lago. 
Bernardes Filho. 
Levindo Coelho. 
Marcondes Filho 
Dario Cardoso. 
Costa Pereira. 
Mario Motta. 
João Villasboas. 
Vespasiano Martins. 
Gomes de Oliveira. 
Ivo d'Aquino. 
Camilo Mércio (32). 
 
O SR. PRESIDENTE 
Acham-se presentes 32 srs Senadores. 

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

 
O Sr. 2º Secretário: 
Procede à leitura da ata da sessão 

anterior, que mostra a discussão, é sem 
debate aprovada. 

 

O Sr.1º Secretário: 
Lê o seguinte. 
 

Expediente 
 
Ofícios: 
– das seguintes Câmaras Municipais, 

manifestando-se solidárias com o 
movimento no sentido livre intercâmbio do 
Brasil com todos os países do mundo; 

de Cangussà, R. G. do Sul, de 25 de 
agôsto de 1953: 

de Uruguaiana, R. G, do Sul, de 4 de 
setembro de 1953: 

– da Câmara Municipal de 
Cangussú, Rio Grande do Sul, de 25 de 
agosto de 1953, expressando o apoio 
daquela casa ao movimento no sentido de 
que aos municípios seja atribuída uma 
quota de 10% do imposto de consumo, 
repartida de acôrdo com as respectivas 
populações; 

– do Prefeito Municipal de Araucária, 
Paraná, de 27-8-1953, encaminhando 
relatório e quadro demonstrativo da quota-
parte do imposto de renda recebida 
durante o exercício de 1952; 

– do Diretório Central dos 
Estudantes, de Juiz de Fora, datado de 27 
de agosto de 1953, manifestando-se 
favorável à criação da Universidade de 
Juiz de Fora e contrário à da Universidade 
do trabalho; 

– do Sr. Secretário da Presidência da 
Republica, devolvendo autógrafos do 
projeto de Lei da Câmara número 391-53, 
em vista de, sôbre os mesmos, não se 
haver manifestado o Senador Presidente 
da República no prazo constitucional. 

A promulgação, 
– da Confederação Nacional dos 

Trabalhadores na Indústria, 
encaminhando cópia no memorial dirigido 
ao Sr. Presidente da República, que 
objetiva salvarguardar o princípio da 
liberdade sindical. 

Telegramas: 
– do Presidente da Câmara dos 

Vereadores de Bagé, R. G. Sul, de 13-8-
1953, formulando apêlo no sentido da 
rápida aprovação do projeto que ilegivel 
sôbre a faixa de fronteiras; 

– da Presidente do Centro 
Acadêmico da Escola de Enfermagem de 
Porto Alegre, de 13-3-1953, manifestando-
se contrária a projeto, em curso no 
senado, que altera a Lei número 775. 

São lidos e vão imprimir os seguinte: 
 

Pareceres 
 
Parecer nº 944, de 1953 
 
Da comissão de Finanças, sôbre o 

Projeto de Decreto Legislativo, n° 40 de 
1953, que aprova o contrato celebrado 
entre o Departamento dos Correios e 
Telégrafos e a firma Cia. Predial 
deTaubaté, Estado de São Paulo. 

 
Relator: Sr. Álvaro Adolfo 
 
1. O Tribunal de Contas recusou 

registro ao contrato celebrado entre a 
união, pelo Departamento dos Correios e 
Telégrafos, e a firma Companhia Predial 
de Taubaté, Estado de São Paulo, para 
construção de um prédio. destinado à 
estação postal e telegráfica daquela 
cidade, em terreno doado pela prefeitura 
municipal, por ter de correr a despesa 
pelo exercício de 1950 e o contrato só  
ter sido publicado no Diário Oficial a 8  
de janeiro de 1951: por infringir a cláusula 
15ª o art. 77 da Constituição, quanto  
ao registro prévio; não ter amparo legal  
a despesa que resultaria da clausula 
referente à honorários de advogado  
em favor da parte que tivesse de ir a  
juízo por inadimplemento; por infringirem 
o art. 43 da lei de falências as  
cláusulas 11ª item 1º e 12,  
dispondo aquêle dispositivo legal que os 
contratos bilaterais não se resolvem pela 
 

falência e podem ser executados pelo 
sindico a,se for conveniente a massa. 

Na Câmara dos Deputados a douta 
Comissão de Tomada de Contas, tomando 
conhecimento desses fundamentos, 
entendeu, entretanto, que contrato devia 
ser aprovado, para não prejudicar o 
serviço público, tanto mais que se trata da 
repetição de casos freqüentes submetidos 
à deliberação do Congresso, em que êste 
tem decidido aprovar o ato impugnado por 
aquêle Tribunal, em iguais circunstâncias. 

Realmente, o Departamento dos 
Correios e Telégrafos tem firmado uma 
grande série de contratos de construção 
de agências postais e telegráficas e 
outras obras constantes do Plano Postal e 
Telegráfico aprovado por lei e atendidas 
por dotação global dos orçamentos 
anuais, dentro dos quantitativos 
estabelecidos para a execução daquêle 
plano, com execução fora do exercício. 
Entende aquêle Departamento que não 
estão sujeitos esses contratos em virtude 
do art. 13 do Decreto-Lei nº 8 308, de 6 de 
dezembro de 1945, que faculta o registro 
a posteriori, bem como que, tratando se 
da execução do Plano com dotação global 
que pode ser aplicada fora do exercício, 
uma vez empenhada a verba destinada á 
execução da obra compreendida no 
mesmo plano, não há porque anular o 
contrato que, firmado a 12 de dezembro 
de 1950, foi publicado no Diário Oficial em 
janeiro do exercício seguinte. 

Apesar da relevância das 
impugnações do Tribunal de Contas às 
clausulas contratuais referentes 
honorários de advogados e ao vencimento 
do contrato na sua eventualidade de 
ilegivel da firma construtora, entendemos 
que o contrato deve ser aprovado, tanto 
mais quanto, da abundante documentação 
fotográfica e fotoscópica constante do 
processo anexo ao projeto, encaminhado 
pelo Tribunal de Contas ao Congresso, se 
vê que a obra está praticamente 
concluída. 

2. Somos, por isso, pela aprovação 
do projeto. 

Sala das Comissões, em 2 de setembro 
de 1953, – César Vergueiro, Presidente – 
Alvaro Adolpho, Relator – Veloso Borges. – 
Walter Franco. – Apolonio Sales. – Pinto 
Aleixo – Plínio Pompeu – Durval Cruz. 

 
Pareceres ns. 945 e 946de 1953 
 
Da Comissão de Constituição e 

Justiça, sôbre o Projeto de Lei da Câmara 
nº 35, de 1950, que concede ao estado de 
Minas Gerais isenção de direitos de 
importação e taxas aduaneiras, exclusive 
a de previdência social, para os materiais 
importados pela Rádio Inconfidência, que 
específica. 

 
Relator: Sr Joaquim Pires 
 
A Câmara dos Srs. Deputados pelo 

oficio nº 114 do corrente ano encaminhou ao 
Senado o Projeto de Lei nº 690-B, de 1949, 
de iniciativa daquela casa do parlamento 
nacional. 

O projeto em apreço tem por finalidade 
isentar de direitos de importação e de taxas 
aduaneiras com exclusão da de previdência 
social, o material importado pelo Estado de 
Minas para serviços que lhe são próprios. A 
ilegivel solicitada é em favor daquêle Estado, 
muito embora se diga ser importado pela 
Rádio Inconfidência. 

No Império um deputado certa vez, em 
caso semelhante propôs que fosse ilegivel 
uma lei mandando que fôssem cumpridas as 
leis existentes porque ilegivel o que há é que 
embora em vigor algumas delas o Inspetor da 
Alfândega, o conferente aduaneiro com o 
beneplácito do Ministro do ilegível se arroga 
o direito de não ilegível os mesmos 
cumprimento. 

A Constituição Federal vigente em  
seu artigo si dispõe; a União, aos  
Estados, ao Distrito Federal e aos Muni- 
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cípios é vedado: V lançar impostos sobre; A) 
bens, rendas e serviços uns dos outros. 

A dúvida vem da interpretação dada 
ao parágrafo único do citado artigo  
que diz: "Os serviços públicos "concedidos" 
não gozam de isenção tributária salvo" – 
"quando a União a instituir por lei  
especial". Resta saber se a Rádio 
Inconfidência é ou não uma empresa 
concessionária de serviço público  
ou si é como parece um serviço 
propriamente estadual. Nesta última 
hipótese a meu ver o projeto não teria 
propósito, mas como não temos uma lei 
interpretativa dêsse texto constitucional  
que diàriamente vem suscitando 
controvérsias opino pela aprovação  
do projeto tal como foi redigido pela 
Câmara. 

Sala Ruy Barbosa, em 27 de março de 
1950. – Waldemar Pedrosa, Presidente. – 
Joaquim Pires, Relator, – Arthur Santos. – 
Etelvino Lins – Ferreira de Souza. – 
Vergniaud Wanderley. – Attílio Vivacqua. 

 
PARECER 

 
Nº 946, DE 1953 

 
Da Comissão de Finanças sôbre o 

projeto de Lei da Câmara dos Deputados nº 
35, de 1950, que concede isenção de direitos 
de importação e taxas aduaneiras, exclusive 
a de previdência social, para os materiais que 
especifica, importados pelo Estado de Minas 
Gerais. 

 
Relator: Sr. Ferreira de Souza 

 
O projeto de Lei nº 35, de 1950, vindo 

da Câmara dos Deputados, concede isenção 
de direitos de importação e taxas aduaneiras, 
exclusive a de previdência social, para os 
materiais importados pela Rádio 
Inconfidência de propridade do Estado de 
Minas Gerais. 

Distribuído à Comissão de Finanças, 
teve a sua tramitação sustada, a  
fim de aguardar o pronunciamento  
da Câmara dos Deputados sôbre o 
substitutivo oferecido pelo Senado ao 
projeto de Lei nº 56, de 1950, daquela Casa 
do Congresso Nacional, regulando, de 
maneira ampla e geral, a norma contida no 
artigo 31, V, a da Constituição Federal, que 
veda à União, aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios lançar impostos 
sôbre bens, rendas e serviços uns dos 
outros. 

Tal providência não atingiu  
sòmente êste projeto. Entretanto, como o 
Senado resolveu votar logo o projeto  
de Lei nº 93, de 1953, nas mesmas 
condições, não é equitativo deixar parados 
os demais. 

O referido substitutivo admite no  
art. 1º, letras a a e, a providência do 
projeto, no sentido de estender a imunidade 
fiscal à importação de artigos necessários 
aos serviços públicos, que descrimina  
entre os quais os de instalação de luz e 
fôrça elétricas com a vantagem de  
instituir um regime especial de fiscalização, 
por forma a não ser lícito àquelas entidades 
importar o que e como quizerem ou 
empregar o material importado era fim 
estranho. 

Conseqüentemente, o projeto deve, ser 
aprovado. 

Sala Joaquim Murtinho, 27 de ilegível 
de 1953. – Ivo d'Aquino, Presidente –Ferreira 
de Souza, Relator, – Walter Franco. – Álvaro 
Adolpho. – Pinto Aleixo. – Durval Cruz. – 
Alberto Pasqualini. – Plínio Pompeu. 

 
PARECERES NS. 947 E 948, DE 1953 

 
Da Comissão de Constituição e  

Justiça sôbre o Projeto de Lei da  
Câmara nº 52, de 1951, que cria novos 
órgãos da justiça do Trabalho, e dá outras 
providências. 

 
Relator: Sr. Attílio Vivacqua. 
 
Volta o Projeto a esta Comissão a fim 

de que ela se pronuncie sôbre o Substitutivo 
do Senador Alberto Pasqualini, aceito pela 
Comissão de Finanças e a subemenda do 
Senador Mozari Lago. 

Nesta oportunidade foram apresentadas 
subemendas pelos senadores João Villasbôas e 
Aloysio de Carvalho e pelo Relator. 

A Comissão, no parecer nº 485-51, já se 
manifestou sôbre a constitucionalidade e às 
subemendas acima referidas, adotadas por 
êste órgão. 

Caberá à Comissão de Trabalho e 
Previdência Social dizer sôbre a 
conveniência dessas proposições. 

Sala Ruy Barbosa em 7 de agôsto de 
1952, – Aloysio de Carvalho Filho Presidente 
em exercício. – Attilio Vivacqua, Relator, – 
Anísio Jobim, – Clodomir Cardoso. – Carlos 
Gomes de Oliveira. – João Villasbôas. – 
Joaquim Pires. – Camilo Mercio. 

Subemenda nº 2 à emenda nº 1 
(Substitutivo). 

Acrescente-se ao art. 1º a seguinte 
alínea: 

– Cidade de Cachoeiro do Itapemirim, 
no Estado do Espírito Santo. 

 
Justificação 

 
Cachoeiro do Itapemirim e os demais 

municípios que constituem a Comarca do 
mesmo nome, destacam-se como importante 
centro industrial do país e figuram entre 
nossas mais desenvolvidas e progressistas 
regiões agrícolas. A criação de uma Junta de 
Conciliação e Julgamento impõe-se há muito, 
em face do grande número de emprêsas e a 
numerosa massa de trabalhadores. 

Sala Ruy Barbosa, 7 de agôsto de 1952. 
– Senador Attilio Vivacqua. 

A Comissão aprovou a presente 
subemenda. 

Em 7 de agôsto de 1952. – Aloysio de 
Carvalho, Presidente em exercício. 

Subemenda nº 3 à emenda nº 1 
(Substitutivo) 

Acrescente-se, como convier: 
"e Cachoeira, no Estado da Bahia". 
 

Justificação 
 
Urge a necessidade de uma Junta que 

atenda mais prontamente aos interêsse da 
larga região da indústria baiana do fumo, de 
que Cachoeira e centro. 

Sala Ruy Barbosa, 7 de agôsto de 052 – 
Senador Aloysio de Carvalho. 

A Comissão aprovou a presente 
subemenda. 

Em 7 de agôsto de 1952 – Aloysio 
Carvalho Filho, Presidente em exercício. 

 
SUBEMENDA Nº 4 À EMENDA Nº 1 

 
(Substitutivo) 

 
Ao projeto de Lei da Câmara nº 52, de 

1951. 
Acrescenta-se ao artigo 1º a seguinte 

letra: 
c) Corumbá e Campo Grande, no 

ilegível de Mato Grosso. 
 

Justificação 
 
O Estado de Mato Grosso só conta com 

uma Junta de Conciliação e Julgamento, 
com sede em Cuiabá. 

Os municípios de Corumbá e Campo 
Grande, onde se congrega o maior numero de 
emprêsas industriais, com milhares de operários, 
ainda não dispõem dêsse órgão da Justiça do 
Trabalho, embora existam mais de oito 
delegacias de Institutos de Aposentadoria e 
Pensões em cada uma daquelas cidades. 

Sala Ruy Barbosa, em 7 de agôsto de 
1952, – João Villasbôas. 

A Comissão aprovou a presente 
subemenda em 7-8-52. – Aloysio de 
Carvalho, Presidente em exercício. 

 
PARECER 

 
Nº ilegível, DE 1953 

 
Da Comissão de Finanças, sôbre as 

subemendas oferecidas no Projeto de Lei da 
Câmara nº 52, de 1951, que cria novos órgãos 
da Justiça do Trabalho, e dá outras providências. 

 
Relator: Senador Alberto Pasqualini. 
 
A Comissão de Finanças opina pela 

rejeição das subemendas ns. 1, 2, 3 e 4. 

Sala Joaquim Murtinho, 2 de setembro 
de 1953. – Cesar Vergueiro, Presidente ad–
hoc. – Alberto Pasqualini, Relator. – Álvaro 
Adolpho. – Apolônio Salles. – Walter Franco, 
– Veloso Borges, – Plínio Pompeu. – Pinto 
Aleixo. 

 
PARECERES NS. 949 e 950, DE 1953 

 
Nº 949, DE 1953 

 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 57, de 
1951. 

 
Relator: Sr. Vergniaud Wanderley. 
 
Sob o ponto de vista constitucional, 

nada temos a alegar contra o projeto de lei 
da Câmara dos Deputados, que concede 
isenção de direitos de importação e taxas 
aduaneiras para máquinas e materiais, 
destinados à S. A. Indústrias Votorantin, de 
São Paulo. 

Sala Ruy Barbosa, em 16 de abril de 
1951, – Dario Cardoso, Presidente – 
Vergniaud Wanderley, Relator. – Aloysio de 
Carvalho, – Camilo Mércio. – Carlos Gomes. 
– Clodomir Cardoso. 

 
Nº 950, DE 1953 

 
Da Comissão de Finanças, sôbre o 

Projeto de Lei da Câmara numero 57, de 
1951. 

 
Relator: Sr. Ferreira de Souza. 
 
O projeto de lei nº 57, de 1951, ilegível 

da Câmara dos Deputados, concede isenção 
de direitos de importação e taxas aduaneiras, 
exclusive a taxa de previdência social, para 
maquinas materiais destinados ao 
reaparelhamento da fábrica de cimento de 
propriedade da S. A. Indústrias Votorantin, 
localizada em Sorocaba, Estado de São 
Paulo. 

Trata-se de medida visando a beneficiar 
a indústria nacional de cimento, atividade 
básica de nossa economia. 

Já estavam no Senado êste e o 
projeto de lei da Câmara dos Deputados nº 
74, de 1951, por sua vez concedendo 
isenção dos mesmos tributos, pelo  
prazo de três anos, à Companhia  
Cimento Brasileiro, com sede em  
Pôrto Alegre, Estado do Rio Grande  
do Sul, para material que especifica, 
quando esta Comissão se pronunciou sôbre 
o projeto de lei da Câmara dos Deputados 
nº 244, de 1951, que autorizava o Poder 
Executivo a conceder facilidades públicas 
aos que instalarem fábricas de cimento no 
país. 

Os três projetos coincidem sob o seu 
aspecto substancial. Todos visam á 
concessão de favores fiscais para a 
instalação ou ampliação de fábricas de 
cimento. Referindo-se os dois primeiros (ns. 
57 e 74 de 1951) a determinados 
empréstimos, e isto, por falta de uma lei 
geral regulando a matéria, era natural que 
esta Comissão desse preferência, como 
efetivamente aconteceu, ao terceiro, ou 
seja, ao de nº 244, de 1951, que adotava 
essa providência, ao qual apresentou  
oito emendas, tôdas elas aprovadas pelo 
Senado. 

Em face disso, deliberou a Comissão  
de Finanças que os dois outros  
projetos tivessem a sua tramitação sustada, 
a fim de aguardar o pronunciamento da 
Câmara dos Deputados sôbre as referidas 
emendas. 

A Câmara dos Deputados aprovou 
ilegível pelo Senado e o referido projeto foi 
convertido na lei nº 1.942, de 12 de agôsto de 
1953, que regulamenta de maneira ampla e 
geral a concessão de benefícios à industria 
nacional de cimento. 

Como ocorreu com o projeto nº 7, de 
1951, relatado perante esta Comissão na 
sessão anterior, a presente proposição 
perdeu toda sua oportunidade, por visar 
também a regular um caso individual. 

A emprêsa postulante – S. A. Industria 
Votorantim de São Paulo – a tem a seu 
favor as isenções fiscais que a lei,  
com igualdade, a tôdas as empresas  
do ramo e poderá gozar dêsses favores, toda 
vez que satisfaça as condições ali 
estabelecidas. 

Conseqüentemente, essa Comissão 
de Finanças opina pela rejeição do projeto, 
a exemplo do que fêz com o de nº 74,  
de 1951. 

Sala Joaquim Murtinho, em 2 de 
setembro de 1953. – Cesar Vergueiro, 
Presidente ad-hoc, – Ferreira de Souza, 
Relator – Walter Franco. – Álvaro Adolpho. – 
Durval Cruz –Veloso Borges. – Plínio 
Pompeu. – Apolonio Salles. 

 
PARECER Nº 951, DE 1953 

 
Redação final do projeto de Lei da 

Câmara dos Deputados nº 154, de 1953. 
 
Relator: Sr. Veloso Borges. 
 
A Comissão apresenta a redação  

final (fl. anexa) do Projeto de Lei nº 154, de 
1953, de iniciativa da Câmara dos 
Deputados. 

Sala da Comissão de Redação, em 4 de 
setembro de 1953. – Joaquim Pires, 
Presidente em exercício. – Veloso Borges. 
Relator. – Aloysio de Carvalho. – Costa 
Pereira. 

 
ANEXO AO PARECER Nº 951, DE 1953 

 
Redação final do Projeto de Lei da 

Câmara dos Deputados nº 155 de 1953. 
 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º E' o Poder Executivo autorizado 

a abrir, pelo Ministério da Viação e Obras 
Públicas – Departamento Nacional de 
Estradas de Ferro, Estrada de Ferro de Goiás 
– o crédito especial até a importância de Cr$ 
4.836.450.00 (quatro milhões oitocentos e 
trinta e seis mil quatrocentos e cinqüenta 
cruzeiros). 

Art. 2º O crédito especial, estipulado no 
Art. 1º, é destinado a indenizar o Estado de 
Goiás pelo valor dos imóveis, sedes do 
Quartel General e dos Alojamentos Hospital e 
Enfermaria, Almoxarifado, instalações 
esportivas e mais dependências da Policia 
Militar daquele Estado, atingidos, em 
Goiânia, pelo traçado da Estrada de Ferro 
Goiás. 

Suspenso 
Parágrafo único. A indenização será 

feita mediante avaliação, processada na 
forma da lei. 

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

 
PARECERES NS. 952 E 953, DE 1953 

 
Nº 952, DE 1953 

 
Da Comissão de Serviço Público Civil, 

sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 122, de 
1953. 

 
Relator: Sr. Costa Pereira. 
 
O Projeto de Lei da Câmara nº 122, de 

1953, ora submetido á apreciação  
da Comissão de Serviço Público Civil,  
atribui aos auditores de 1ª entrância  
e aos advogada de ofício da Justiça  
Militar as vantagens de que trata o Art. 13 § 
2º da Lei nº 116, de 15 de outubro de 1947 
(acréscimo de vencimentos por tempo de 
serviço). 

Resulta a proposição de Mensagem  
do Superior Tribunal Militar, nos  
têrmos do Art. 97 nº II da Constituição, 
onde se prescreve que aos tribunais 
compete: 

"elaborar seus regulamentos internos 
e organizar os serviços auxiliares, 
provendo-lhes os cargos na forma da lei, e 
bem assim prover n i Poder Legislativo 
competente a criação ou a extinção de 
cargos e ativação dos respectivos 
vencimentos". 

Nesse documento se assinala que  
os auditores de 1ª entrância são  
os únicos magistrados da Justiça Militar 
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que não têm acréscimo de vencimentos por 
tempo de serviço, achando-se em idêntica 
situação os seus advogados de ofício, visto 
que os da Justiça do Distrito Federal, hoje 
denominados defensores públicos, já 
obtiveram essa vantagem. 

De fato, a Lei nº 21, de 15 de fevereiro 
de 1947, que dispõe sôbre os vencimentos 
dos magistrados do Distrito Federal e dos 
Territórios, concede-lhes a adicional em 
apreço nas seguintes proporções: de 25% 
aos que contarem mais de dez anos de 
serviço no respectivo tribunal ou na 
respectiva entrância, ou mais de vinte anos 
de serviço público; e de 15% aos que 
contarem mais de oito anos de função no 
tribunal ou na entrância, ou mais de quinze 
anos de serviço público. 

Pela lei nº 116, de 15 de outubro de 
1947 (§ 2º do Art. 1º) foi estendido o 
acréscimo em causa aos membros do 
Ministério Público do Distrito Federal e 
Territórios nas mesmas proporções, isto é, 
de 25 e 15 por cento, respectivamente, 
quando contarem mais de dez anos de 
serviço na classe ou mais de vinte de 
serviço público,e ao completarem mais de 
oito anos de serviço na classe ou mais de 
quinze de serviço público. 

Essa lei 116, em seu art. 1º, 
assegurou ao Procurador Geral igualdade 
de vencimentos com os 
desembargadores; aos curadores, com os 
juizes de direito; aos promotores públicos, 
com os juizes substitutos. Ficaram ai 
aquinhoados os promotores, ao passo 
que na lei nº 21, de 15-2-47, acima citada, 
não se cogitou dos auditores, embora 
sendo magistrados, mais sim, apenas, 
dos desembargadores, juizes de direito e 
juizes substitutos. 

Tal omissão criou uma desigualdade 
injustificável, chocante com o mais 
comesinho espírito de justiça pois os 
auditores ficaram em situação de 
inferioridade, em matéria de 
remuneração, ao lado dos promotores 
que junto a êles funcionam. É como se, 
na Justiça civil, os juizes de direito 
percebessem vencimentos menores que 
os dos promotores. 

Quanto aos advogados de ofício da 
Justiça Militar, também não se explica 
que deixam de auferir a vantagem 
atribuída aos defensores públicos, seus 
colegas da Justiça do Distrito Federal, 
uma vez que uns e outros têm encargos 
análogos e idênticas responsabilidades 
funcionais. 

As razões expostas levam a 
Comissão de Serviço Público Civil a opinar 
pela aprovação do Projeto de Lei da 
Câmara nº 122-53, considerando o sentido 
de reparação e de equidade que êle 
evidentemente encerra. 

Sala das Comissões, em de junho de 
1953. – Prisco dos Santos, Presidente – 
Costa Pereira, Relator. – Mozart Lago – 
Luiz Tínoco. – Vivaldo Lima. 

 
PARECER 

 
Nº 953, de 1953 

 
Da Comissão de Finanças, sôbre o 

Projeto de Lei  da Câmara nº 122, de 1953. 
 

Relator: Sr. Veloso Borges. 
O presente projeto concede aos 

auditores de 1ª Entrância e aos advogados 
da Justiça Militar a gratificação do adicional 
por tempo de serviço que prevista no § 2º 
do Art 13 da Lei nº 116, de 15 de outubro 
de 1947, isto é, 25% sôbre os vencimentos 
do cargo, quando contarem mais de dez 
anos de serviço na respectiva classe ou 
mais de vinte anos de serviço público, e 
15% quando contarem mais de oito anos 
na classe ou mais de quinze anos de 
serviço publico. 

Conforme salientou o Presidente do 
Superior Tribunal Militar, ao solicitar a 
providência à Câmara dos Deputados, 
os Auditores de 1ª Entrância e  
os Advogados da Justiça Militar são  
os únicos membros do Judiciário 
 

e do Ministério Público que ainda não 
gosam do beneficio da gratificação 
adicional por tempo de serviço. 

Cumpre lembrar, ainda, que a Lei nº 
1.711, de 28 de outubro de 1952 no seu 
art. 146, concedeu a todos funcionários 
públicos civis da União o direito àquela 
vantagem. 

O projeto encerra, assim, um ato de 
justiça. 

Nestas condições, opinamos pêla 
sua aprovação. 

Sala Joaquim Murtinho, 2 de 
setembro de 1953. – Cesar Vergueiro. 
Presidente ad-hoc. – VeIoso Borges 
Relator. – Pinto Aleixo. – Plínio Pompeu, 
– Walter Franco. – Apolonio Sales. – 
Alvaro Adolpho. – Ferreira de Souza. 

O SR. PRESIDENTE: – Pelo nobre 
Senador Aloysio de Carvalho foi enviado 
à Mesa um Projeto de Resolução que vai 
ser lido pelo Sr. 1º Secretário. 

E’ lido e apoiado o seguinte: 
 

Projeto de Resolução nº 22 de 1953 
 

Modifica o artigo 52 e o parágrafo 
único do artigo 166 do Regimento Interno 
do Senado. 

 
Art. 1º O artigo 52 do Regimento 

interno passará a vigorar com o seguinte 
texto: 

Art. 52 Perante as comissões só 
os seus componentes poderão 
apresentar emendas às ilegível a elas 
distribuídas, salvo, na Comissão de 
Finanças, a proposição do Orçamento 
da República. 

Art. 2º O parágrafo único do artigo 
166 do Regimento Interno passará a 
vigorar com o seguinte texto: 

Art. 166. 
Parágrafo único. Findo o prazo, 

estabelecido, as emendas, sempre 
justificadas por escrito, serão numeradas 
na ordem de numeração, publicadas e 
remetidas e a Comissão de Finanças, que 
emitirá simultâneamente parecer sôbre 
elas, sôbre as que lhe tenham sido 
apresentadas diretamente por qualquer 
Senador e sôbre a proposição, 
oferecendo, por sua vez, as emendas que 
julgar necessárias. 

Art. 3º As alterações constantes na 
presente resolução aplicam-se, na sessão 
legislativa em curso, aos anexos da 
Proposição do Orçamento ainda 
dependentes de aprovação do plenário, 
na forma do artigo 167 do Regimento 
Interno. 

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

 
Justificação 

 
Não seria pensamento da 

Comissão que elaborou o atual 
Regimento Interno introduzir 
modificações na tramitação especial do 
Orçamento, senão quanto ao prazo 
inicial de emendas, reduzido para três 
sessões (art. 166), mantida, assim, no 
parágrafo único dêsse artigo, a 
referência a emendas "apresentadas 
diretamente a Comissão de Finanças. 

Inserta, porém através do artigo 52, 
a regra de que "perante as comissões só 
os seus componentes poderão apresentar 
emendas às proposições a elas 
distribuídas", dir-se-á que aquelas 
emendas referidas no parágrafo único do 
artigo 166 ficam obrigadas à norma do 
artigo 52, igualando-se destarte a 
tramitação do orçamento à. tramitação de 
qualquer projeto de lei, sem embargo de 
ilegível separadamente, em título próprio 
(Tit- VIII – arts, 165 a 169). 

Mas a elaboração legislativa 
orçamentária deve fugir, quanto possível 
nos padrões comuns, exatamente pelo 
culto e pela peculiaridade dos interêsses 
de ordem pública que a ela ilegível 
assegurada, assim, a qualquer Senador a 
mais ampla colaboração por emendas, 
em mais de uma fase. 

O propósito do presente projeto de 
resolução é esclarecer por forma 
definitiva o Regimento, neste passo. 

Sala das Sessões, 9 de setembro 
de 1953. – Aloysio de Carvalho. – 
AIfredo Neves. – Hamilton Nogueira. – 
Kerginaldo CavaIcanti. 

O SR. PRESIDENTE: – Veio à 
Mesa um requerimento, que vai ser lido 

É lido e aprovado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO Nº 303, DE 1953 
 

Requeiro a devolução ao 
Governador do Estado de Mato Grosso 
dos autos de medição e marcação das 
terras denominadas Patagônia, que 
acompanharam ofício nº S-19, de 1947, 
juntando-se-lhe o avulso 
correspondente ao Parecer da 
Comissão de Constituição e Justiça nº 
577, de 1947, aprovado na sessão de 
24 de dezembro daquele ano. 

Sala das Sessões do Senado 
Federal em 9 de setembro de 1953. – 
Senador João Vilasboas. 

O SR. PRESIDENTE: – Comunico 
aos Srs. Senadores que a Presidência 
desta Casa recebeu do Presidente  
do Senado do Peru o seguinte 
telegrama: 

"Honro-me em comunicar a V, Ex.ª 
que o Senado do Peru, na sessão de 
hoje, prestou homenagem a República 
do Brasil, pelo motivo de celebração do 
aniversario pátrio dêsse nobre país 
irmão, unido ao nosso por 
indestrutíveis vínculos e ideais 
democráticos comuns. Formulando 
votos pela sua crescente grandeza e 
bem estar, renovo, na oportunidade, as 
expressões de minha alta 
consideração. (As) Julio de La Piedra, 
Presidente do Senado". 

Continua a hora do expediente. 
Tem a palavra o nobre Senador 

Gomes de Oliveira, primeiro orador 
inscrito. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA 
(não foi revisto pelo orador):  – Sr. 
Presidente, já estavam escritas essas 
linhas quando aqui ouvimos o Sr. 
Ministro da Fazenda e esperei, 
ilegível pelo seu discurso para 
conferir com ele as minhas assertivas, 
sôbre o momento econômico que 
estamos atravessando: Tive a 
satisfação, ilegível de verificar que 
não era preciso alterar o que havia 
escrito. Para honra minha, bastava-
me fortalecer os pontos de vista, em 
que me havia colocado, com os 
elementos que o Sr. Ministro da 
Fazenda trouxe ao conhecido do 
Senado. (Lendo). 

Já nesta tribuna, Sr Presidente, 
tenho examinado os vários aspectos 
das dificuldades que assoberbam o 
país. Mas, parece que chegamos a um 
ponto agudo dessas dificuldades e 
cumpre encará-las em tôda a sua 
extensão. 

É inegável que padecemos de 
uma crise que assume aspectos gerais, 
abrangendo o campo econômico e 
financeiro, com repercussões no 
campo social e moral. 

Numa expansão em que o ritmo da 
produção nacional passou de 1940 a 
1950 – segundo os elementos aqui 
trazidos pelo Sr. Ministro Osvaldo 
Aranha – em média anual de 15 para 
14. por cento, em que o movimento de 
crédito bancário passou de oito bilhões 
e oitocentos milhões em ilegível para 
cêrca de cento e dois bilhões; em que 
o montante do ilegível que era de 
pouco mais de cinco bilhões, subiu a 
mais de quarenta bilhões, ilegível 
realizada, ilegível de ilegível públicas 
aplicadas ilegível e sim ilegível que 
tivesse em vista atender ao problema 
do maior número, da massa da 
população, criando os tais pontos de 
estrangulamento da economia em que 
se ilegível determinados setores da 
 

vida nacional; numa expansão assim 
desordenada, em que os bens de uso 
também aumentaram de preço, com 
desvalorização da moeda, não será de 
estranhar que estejamos sofrendo tais 
crises, em que os aspectos sociais nas 
greves aí presentes, constituem aspecto 
mais palpável. 

E o desequilíbrio entre a vida rural e a 
vida urbana terá sido fator preponderante 
nas nossas dificuldades. Caminhamos para 
uma crescente industrialização nas 
cidades, elevando aqui a nível de vida, 
como é natural, numa civilização industrial, 
mesmo incipiente. 

Enquanto isso, nos campos, o nível 
continuava a ser o de uma civilização 
agropecuária, de padrão rotineiro.  

É o que o Sr. Ministro Osvaldo Aranha 
confirma quando nos mostra que de cento e 
trinta e três bilhões e quatrocentos milhões 
de cruzeiros de investimentos privados, 
setenta e cinco bilhões e duzentos milhões 
foram aplicados pelo menos em sua grande 
parte – na aquisição de máquinas, de certo, 
para indústrias e cinquenta e um bilhões com 
novas construções urbanas, já se vê. 

Não era de estranhar pois, o êxodo 
das populações rurais que, aliás, se tem 
verificado em tôda a parte, mais 
acentuadamente, porém, entre povos de 
fraca estrutura econômica. 

Acontece ainda que, país de extensão 
territorial ampla e por aproveitar, 
caminhamos desordenadamente, em 
busca de terras virgens, por mais distintas 
que sejam, sem contar com os embaraços 
que dai adviram, distinta que sejam, sem 
contar com os embaraços que dai adviram, 
a começar pelo problema dos transportes. 

E sob êste aspecto se há de observar 
ainda que ficamos na ponta dos trilhos que 
haviamos assentado alguns ilegível atrás, 
contentando-nos com abrir estradas de 
rodagem; e nelas passamos a fazer 
transporte sem medir distâncias, em 
caminhões movidos a gasolina, afora as 
divisas em ouro que são assim consumidas. 

Outras causas influem sem dúvida, no 
preço dos nossos produtos de consumo 
interno e de exportação, como os 
processos rotineiros, a especulação e 
mesmo a taxa cambial. 

Mas nas dificuldades de transporte 
essa causa primeira do esclarecimento que 
torna gravosos os nossos produtos, isto e, 
de custo acima das cotações do mercado 
internacional, e que sejamos levados a 
importar de países longínquos como a 
Holanda, gêneros de alimentação e mais 
baratos do que os produzidos no país. 

Assim, enquanto diminuaram ou 
estacionaram as vendas para o exterior, 
reduzindo-se divisas, aumentaram as 
exigências da nossa industria em face de 
recuperação ou aperfeiçoamento, pois, 
uma vez iniciada, ainda que precariamente, 
não só se torna imperativo mantermos o 
seu rítmo, como porque é preciso dar 
serviço a uma massa de trabalhadores 
que, nos escritórios ou nas fábricas, já 
estão nelas integrados. 

Chegaríamos assim a uma enorme 
desproporção entre o que poderemos 
vender e o que precisamos comprar no 
estrangeiro. caindo no desequilíbrio da 
balança comercial, com atrasados que 
subiram a centenas de milhões de dólares 
– podemos dizer mesmo a mais de um 
bilhão de dólares – quando abrimos a 
válvula das importações, e só as estamos 
reduzindo a duras apenas com um controle 
drástico nas importações. 

Só, portanto, a contenção dos impulsos 
individualistas, com medidas o poder público, 
disciplinadoras das portações, podermos 
manter certo equilibrio. 

A licença, prévia, com os seus 
inconveniêntes do arbítrio e dai, para  o 
abuso, ou a taxação dentro de um critério 
de prioridade, se fazem pois necessários. 

E aqui tocamos noutro ponto de 
covenientes do arbítrio e dai para crise 
econômica – é o da intervenção do Estado 
na vida econômica Certos êrros ou excesso 
têm provocado prevenção contra tais inter- 
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venções, com invocação do velho 
liberalismo econômico para a solução dos 
nossos problemas. 

Não vemos, porém, como podem o 
Poder Público alhear-se da vida 
econômica. Só êle tem a visão 
panorâmica indispensável às soluções, 
não para proveito de uns poucos, mas de 
tôda a coletividade, da Nação enfim. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: 
– Permite V. Ex.ª um aparte? 
(Assentimento do orador) – Erros, todos 
cometem, seja no regime da iniciativa 
privada, seja no do intervencionismo 
estatal. O que ocorre é que existem 
atividades que eu chamaria de caráter 
excepcional e que hoje já não podem ser 
enfrentadas exclusivamente pela iniciativa 
privada. O Estado é chamado a 
desenvolver papel preponderante. Êsse 
fato, porém, não elide de forma alguma a 
capacidade que têm os indivíduos e as 
emprêsas de contribuir com seu esforço e 
sua competência no desenvolvimento da 
vida, econômica do país. O equivoco a 
desfazer é o de que nós, que advogamos 
certa intervenção do Estado, queremos, 
como isso afastar completamente a 
iniciativa privada, e capitalismo privado. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – 
Vera V. Ex.ª no decorrer do meu discurso, 
que quanto a êsse ponto, estamos de 
pleno acôrdo. 

E se e indiscutível o primado do 
interesse coletivo sôbre o particular, não 
há como deixar de conferir ao Estado, 
através de leis, já se ve, 
democraticamente elaboradas, funções 
que lhe permitam orientar as soluções ou 
dá-las êle próprio, onde a sua ação direta 
seja reclamada. 

Já temos expressado aqui, como 
ilegível aliás, do Partido Trabalhista, que 
as atividades básicas devem ser 
exercidas pelo Estado. 

Assim, a exploração dos minérios a 
dos combustíveis, da eletricidade, das 
industrias siderúrgicas e os serviços de 
assistência, não poderia ser objeto de 
exploração particular, não só porque pela 
sua magnitude dão margem a trustes 
monopolísticos, como porque e, por isso 
mesmo, são fontes de lucros que 
encarecem o custo de vida nas origens do 
processo industrial atividades básicas que 
são de tôda vida econômica de um povo. 

Tudo o mais deve ser deixado a 
ilegível particular, mas ainda assim sob 
as vistas do Poder Público não só para os 
estímulos que mereça como para a 
orientação, dentro de ilegível ou 
previsões econômicos que melhor 
convenham a coletividade, usando de 
poderes que no de tributação tem o seu 
melhor instrumento. 

Nem outra é a posição em que se 
coloca o Ministro Osvaldo Aranha, 
quando examinando o panorama da 
economia nacional, abrange não só os 
aspectos de âmbito público, como o do 
particular pois o crédito bancário as 
reservas técnicas das companhias de 
seguro não de ser aplicados dentro de um 
objetivo prefixado de interêsse geral, para 
a solução de problemas reclamados pela 
coletividade. 

Assim como não se compreende que 
uma cidade cresça sem planos diretores, 
ou urbanísticos, também não poderemos 
ilegível admitir que a vida econômica se 
processe ao léu, como tem acontecido e 
de que padecemos as conseqüências. 

Não é possível, pois permìtir que as 
divisas produzidas por exportações 
insuficientes, ainda sejam consumidas em 
importações de somenos importância 
para o desenvolvimento da nossa 
economia, como quinquilharias e artigos 
de luxo mais rendosos e na dúvida, 
porque têm consumo entre os que mais 
ganham e podem ilegível. 

Foi o que vimos em 1946 e 1947 
depois da cessação do regime de licença 
prévia, em começo de 1946. 

Nem se compreende que nas  
cidades os bancos ou instituições  
oficiais liberalizem dinheiro para atividade  
de especulação ou construção de  
palácios ou apartamentos de luxo... 

O SR. ASSIS CHATEUBRIAND: – 
Apoiado. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – 
...quando o problema diz exclusivamente 
com a produção de bens de consumo e 
habitações para a massa a começar pelas 
classes médias e pobres  

E como admitir-se que, numa hora 
de crise e econômica e mesmo quando 
tanto há, que fazer para moradia das 
classes trabalhadoras, se consinta, por 
exemplo, na demolição de prédios em 
perfeitas condições de habitabilidade, 
como o do antigo Pálace Hotel, nesta 
capital, isto é, na destruição de valores 
sociais ainda que para, em seu lugar, 
construir-se outro prédio de mais 
amplitude? 

O SR. ASSIS CHATEUBRIAND: – 
V.Ex.ª tem carradas de razão. Rio de 
Janeiro e São Paulo são as únicas 
grandes cidades onde se praticam atos 
dessa requintada demência. 

O SR GOMES DE OLIVEIRA: – 
Muito grato pelo aparte de V. Ex.ª. 
Invoquei êsse fator porque está aos olhos 
de todos. Vimos o que custou aos 
pedreiros derrubar o prédio do Pálace 
Hotel, quando há por ai uma quantidade 
de prédios que estão merecendo a 
picareta. 

O SR. ASSIS CHATEUBRIAND: – 
Destruir êsse maravilhoso edifício de 
pedra, uma jóia da família Guinle, é uma 
vergonha! 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – E 
isso quando em tôrno ou próximo tantos 
outros prédios, edificações de menor 
porte e mais antigas, reclamam picareta 
renovadora. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – Permite V Ex.ª um 
aparte? (Assentimento do orador) já que 
V. Ex.ª fala em prédios a minha memória 
foi despertada para os Cr$ 
380.000.000,00 entregues à Fundação da 
Casa Popular. Até esta data não sei de 
nada realizado. Desejaria saber alguma 
coisa a êsse respeito. Dizem que o Sr. 
Jorge de Matos é um administrador 
excepcional. Estou muito curioso quanto 
ao emprêgo dêsse, dinheiro. Sei que 
êsses Cr$ 280.000.000.00 fôram dados 
pelo Tesouro e já se encontram 
recolhidos aos cofres daquela repartição. 
Certamente o Sr. Jorge de Matos há de 
ter recebido as dotações orçamentárias 
resultantes da percentagem atribuída à 
Fundação da Casa Popular. Casas,. não 
vejo; mas ouço falar em planos como 
planos não são geralmente casas onde 
entram indivíduos para habitar, estou 
muito curioso por que daí surja alguma 
coisa. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – O 
assunto foge um pouco do meu discurso 
mas posso declarar a V. Ex.ª que sei... 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: 
–  Como V. Ex.ª estivesse falando em 
prédio, em habitações, em crises de 
prédios interferi no discurso de V. Ex.ª para 
saber se dali não virá alguma coisa. 

O SR GOMES DE OLIVEIRA: –...que 
a fundação da Casa Popular está 
construindo lotes de casas em todo o país. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – Lotes de casas em todo 
o país... Quero vêr tal acontecimento 
concretizado. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – 
Não vou discutir com V. Ex.ª para não 
perder o fio do meu discurso... 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – Queira desculpar. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – 
...mas muito me honrará o aparte que o 
nobre colega se dignar oferecer-me. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – V. Ex.ª é quem me 
honra com suas palavras. Há algum 
tempo, mandei um requerimento de 
informações à Mesa a respeito dêsse 
assunto. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – 
Práticas como essa anti-econômicas e 
prejudiciais, lembram aquela outra tão 
comum nós, de se deixarem incultas 
terras em redor das cidades isto é, dos 
centros de consumo, para a aven- 
 

tura em terras distantes, de 
comunicações precárias, ainda que 
virgens. 

Evidentemente que, ninguém age 
dêsse modo por capricho ou por gôsto, 
mas por fôrça das circunstâncias em que 
o interêsse individual de quem possui 
terras na zona rural, em tôrno às cidades 
ou terreno na Avenida Rio Branco, 
embora com edificações precárias, em 
que êsse interêsse, dizíamos, predomina 
sôbre as exigências públicas. 

Em nome dessa liberdade, de velho 
sentido individualista, procura-se, ainda, e 
consegue-se, importar Cadillacs de 
centenas de milhares de cruzeiros, 
consome-se em passeios e viagens 
desnecessárias um oceano de 
combustível liquido, quando não temos 
caminhões ou tratores suficientes, nem 
máquinas bastantes ao reclamo das 
indústrias. 

Também no âmbito da ação 
governamental, não haveremos de aplicar 
as rendas públicas senão em obras ou 
empreendimentos que interessam ao 
maior número, ou melhor aos 
trabalhadores – aos que vivem de 
ordenados, nas fábricas, nos portos, nos 
campos, nos escritórios e mesmo os 
pequenos comerciantes ou industriais e 
lavradores que, vivendo de sua iniciativa 
particular, são ainda vítimas dos 
detentores do poder econômico, sujeitos 
ao capital dos bancos e das grandes 
emprêsas. 

Não pretendemos socializar a 
miséria, como se tem dito, com ironia, das 
idéias que pregamos. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – Queremos socializar a 
riqueza, meu caro colega. 

O SR GOMES DE OLIVEIRA: – 
...mas poderemos faze-lo quanto a 
benefícios e bem estar. 

E só o conseguiremos 
estabelecendo rumos, dentro de um 
critério de essencialidade, para aplicação, 
não só dos dinheiros públicos, mas 
também dos de particulares. 

E a essencialidade está, sobretudo, 
naquilo que diga com interêsse da massa 
das populações, pois que o luxo, as 
coisas suntuárias, custam sempre o suor 
dos trabalhadores. 

Nem é sôbre outras coisas que recai 
o valor das emissões que barateiam o 
dinheiro, quando não forem elas 
aplicadas ao aumento de bens ou na 
execução de serviços que a elas 
beneficiem. 

Nem os empréstimos bancários 
podem corrigir ou servir ao 
desenvolvimento do país, e satisfazer aos 
reclamos da economia, se atenderem a 
solicitações de um comércio de 
especulação e aventureiro, como temos 
visto na pais, durante e depois da última 
guerra. 

Foi-se o tempo em que, uma cidade 
onde não havia nada para as classes 
trabalhadoras, urbanas ou campesinas, 
nem escolas, e muito menos hospitais, se 
transplantava para aqui, em símile, a Opera 
de París, com seu teatro custosíssimo, ou 
em Manaus se construia, um suntuoso 
Teatro para gáudio de uma minoria de 
granfinos habituados a viajar para a Europa 
à custa do café e da borracha que só a eles 
beneficiava pois os trabalhadores haviam 
de cansar-se a prêço de miséria, para que 
sempre mais pudessem outros viajar e 
gozar. 

E são êsses hábitos de uma elite 
habituada a gastar, que inspiram muitas 
das nossas realizações ou serviços. 

Não se podia compreender, por isso 
que, por exemplo, um Ministério da 
Fazenda do Brasil, não fôsse um palácio 
semelhante aos da City ou WALL Street, 
de países ricos e supercapitalizados, 
como a Inglaterra ou os Estados Unidos e 
palácios em que os mármores e os 
espaços perdidos, nos corredores e nos 
salões dos diretores. fôssem expressão 
de uma grandeza que, infelizmente, não 
temos, porque a começar pelas demais 
repartições do Ministério no interior do 
país somos de uma indigência chocante. 

Também em nossos serviços 
diplomáticos não haveríamos de instalar 
nossas Embaixadas senão em 
edificações custosas que compramos 
nalgumas capitais do mundo a bom pêso 
de ouro. 

É que a vaidade ou a estultice de 
uma elite dominante e mal acostumada 
nos seus hábitos particulares, não 
compreendia que éramos e ainda somos 
país que não pode ostentar nem 
emparelhar, como se pretendeu fazer, 
com os mais ricos países do mundo. 

Daí vem aquêle contraste que, há 
dias, o Senador Assis Chateaubriand 
salientava aqui, entre a nossa 
representação no estrangeiro, ostentosa 
nos ordenados que percebe e na sua 
instalação, e a da índia, despretensiosa 
e modesta. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: 
– Permite ainda V Ex.ª um aparte? 
(Assentimento do orador) – Se nós, no 
estrangeiro, tivéssemos embaixadas, 
representações ou coisa que o valha 
pobres e insignificantes, é possível se 
viesse dizer aqui que o Brasil era país 
atrazado, miserável, que nem sequer sabia 
honrar-se, porque não disporia de 
instalações à altura de sua respeitabilidade. 
Receba, portanto, êste meu aparte como 
restrição ao ponto de vista do eminente 
Senador Assis Chateaubriand 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – 
Nem por isso a Embaixada da Índia está 
se diminuindo no conceito internacional: 
antes se faz respeitada, porque 
demonstra esfôrço do govêrno pelo 
progresso do seu povo – uma população 
que, como a nossa, luta com o atrazo e 
a pobreza. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – Poderíamos melhorar, 
se os ricos não quisessem ser tão ricos, 
se os ladrões não fôssem tão ladrões e 
as facilidades não existissem. V. Ex.ª 
sabe como tantos se locupletam no 
Brasil. 

Se deixassem mais um pouco para 
o povo, talvez a situação não fôsse 
essa. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – 
Sei, Sr. Presidente, quanto é difícil 
imprimir a um govêrno, sem excluir o 
Congresso, orientação dessa, pois 
vivem êles sob as influências mais 
dispares, premidos mesmo por 
injunções que só um grande esfôrço 
pode vencer. 

Nem será uma opinião ou um 
esfôrço individual e sobretudo isolado, 
que há de levar um govêrno a dar 
orientação severa, de austeridade na 
vida oficial e nos empreendimentos 
públicos de tal modo que possa eliminar 
os gastos improdutivos ou santuários em 
prejuízo dos empreendimentos e 
serviços reclamados pelo maior número. 
Isto é, pela massa da população e de 
modo a poder, com autoridade, impôr 
aos particulares, conduta mais 
condizente com as necessidades gerais. 

Isso será emprêsa, reconhecemos 
sobretudo, de organizações partidárias a 
que caiba a responsabilidade de 
administracão de coisa pública. 

Os partidos hão de aparelhar-se 
para ela, com líderes seguidores que se 
tenham imbuído de tais idéias para que, 
uma vez no poder, possam aplicá-las 
em todos os setores, da administração. 

Certo é que os partidos populistas 
têm para, com um programa dêsse, 
responsabilidade maior. 

De nossa parte Sr. Presidente, 
devo dizer ano o Partido Trabalhista não 
poderia deixar de encerrar com 
seriedade tais exigências, e se procura 
o apêlo das massas trabalhadoras é 
para aumentar a sua influência no 
sentido dessa renovação de nossa 
mentalidade, pois êles são as maiores 
vítimas de tais desvios. 

Não há, por isso, que estranhar 
na posição em que nos colocamos. 
Sr. Presidente, em face do 
trabalhador – estamos com êle para 
guiá-lo e ampará-Io nos conflitos em 
que se veja envolvido. 
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Era o que dizíamos a um industrial 
de nosso Estado, quando êle ilegível que 
tivessemos opinado em ilegível greve de 
seus operários. 

É o que pensamos quanto ao 
recente Congresso Sindical de 
Previdência e da posição que tem 
assumido para com os operários em 
greve, o Ministro João Goulart. 

Por que estranhar essa atitude? Um 
partido que tenha a sua frente voltada 
para os trabalhadores, por forma integral 
e corajosa, os seus homens a começar 
pelo seu Presidente, não poderão deixar 
de impugnar para que êles sejam 
atendidos nas suas reivindicações, e para 
que se organizem em Sindicatos, porque 
só desta forma poderão emparelhar com 
seus patrões sem as curvaturas da 
humildade, na defesa dos seus direitos e 
influir também na vida do país. 

E quando vemos um homem com 
mocidade e recursos financeiros pessoais 
bastantes ao gôzo despreocupado da 
vida, empenhar-se com sacrifício até do 
descanço num cargo dos mais 
espinhosos, como é o Ministério do 
Trabalho, só poderão recriminar a sua 
ação os que o temam, não pelo que ela 
possa exprimir de perigoso a vida 
constitucional, mas pelo que ela possa 
fazer no sentido do fortalecimento das 
hostes trabalhistas. 

Quem, Sr. Presidente, como nós, já 
teve oportunidade de reafirmar, no seio 
do seu partido, a sua fé democrática, 
contra, portanto, qualquer golpe, venha 
de onde vier, não se arreceia de apoiar 
essa orientação do dirigente mais 
responsável do seu Partido, certo de que 
ela não compromete a nossa fidelidade 
ao regime vigente, pois só no campo 
arejado da democracia, na luta livre das 
urnas, com tempo mesmo para uma 
preparação indispensáveis de métodos e 
de homens... 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – 
Apoiado! Muito bem! 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – 
...haveremos de conquistar predomínio e 
poder para a plena satisfação dos ideais 
trabalhistas – o acatamento dos direitos 
dos trabalhadores, a satisfação das suas 
necessidades mínimas, a expansão e 
aperfeiçoamento das medidas de 
assistência e o progresso econômico do 
país. (Muito bem! Muito bem! Palmas. O 
orador é cumprimentado). 

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

Tem a palavra o nobre Senador 
Assis Chateaubriand, por cessão do 
nobre Senador Apolônio Sales, segundo 
orador inscrito. 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –  
Pronuncia discurso que será 

publicado depois. 
O SR. PRESIDENTE: – Na sessão 

de ontem o nobre Senador Ruy Carneiro 
apresentou depois da Ordem do Dia um 
requerimento, que foi lido e tomou o nº 
302, ficando sôbre a mesa para ser 
apreciado no expediente da presente 
sessão. 

É lido e aprovado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO Nº 302, DE 1953 
 
Nos têrmos do art. 37 § 3º e do 

artigo 126, letra a, do Regimento Interno, 
requeiro que, ouvida a Câmara dos 
Deputados, seja constituída uma 
comissão mista composta de sete 
senadores e sete deputados, de 
preferência das representações dos 
Estados do Nordeste e de Mato Grosso, a 
fim de estudar o problema da assistência 
aos trabalhadores nordestinos ou de outra 
procedência empregados na extração da 
borracha matogrossense e elaborar 
projeto de lei regulador da matéria. 

Sala das Sessões em 8 de setembro 
de 1953. – Ruy Carneiro. 

O SR. PRESIDENTE: – A esse 
requerimento foi apresentada uma 
emenda, que vai ser lida. 

É lida e aprovada a seguinte: 
 

EMENDA 
 
EMENDA AO REQUERIMENTO 
 

Nº 302 DE 1953 
 
Em vez de ''sete senadores e sete 

deputados", diga-se "quatro senadores e 
quatro deputados". 

 
Justificação 

 
A prática tem demonstrado a 

inconveniência das comissões muito 
numerosas. 

Um total de quatorze membros seria 
demasiado. 

Sugerimos, pois, seja de oito 
membros a comissão quatro senadores e 
quatro deputados. 

Sala das Sessões, 9 de setembro de 
1953. – João Vilasboas. 
res e quatro deputados. 

Em discussão requerimento e 
emenda. (Pausa). 

Nenhum Sr. Senador pedindo a 
palavra, declaro encerrada a discussão. 

A votação do requerimento far-se-á 
ressalvada a emenda que reduz os sete 
Senadores e sete Deputados para quatro 
Senadores e quatro Deputados. 

Em votação o requerimento. 
Queiram permanecer sentados os 

Senhores Senadores que o aprovam. 
(Pausa). 

Está aprovado. 
Em votação a emenda. 
Queiram permanecer sentados os 

Senhores Senadores que a aprovam. 
(Pausa). 

Está aprovada. 
Será feito o respectivo expediente à 

Câmara dos Deputados. 
 
Comparecem mais os Srs. 

Senadores: 
 
Vivaldo Lima. 
Antonio Bayma. 
Victorino Freire. 
Carlos Saboya. 
Kerginaldo Cavalcanti. 
Georgino Avelino. 
Ferreira de Souza. 
Ruy Carneiro. 
Velloso Borges. 
Djair Brindeiro. 
Durval Cruz. 
Pereira Pinto. 
Alencastro Guimarães. 
Mello Vianna. 
Domingos Velasco. 
Othon Mäder. 
Alberto Pasqualini (17). 
 
Deixam de comparecer os Srs. 

Senadores: 
 
Waldemar Pedrosa. 
Magalhães Barata. 
Ismar de Góes. 
Julio Leite. 
Walter Franco. 
Landulpho Alves. 
Sá Tinoco. 
Cesar Vergueiro. 
Euclydes Vieira. 
Flavio Guimarães. 
Roberto Glasser. 
Francisco Gallotti. 
Alfredo Simch (13). 

O SR PRESIDENTE: – Finda a 
prorrogação da hora do expediente, 
passa-se à 

 
ORDEM DO DIA 

 
Primeira discussão do Projeto de 

Reforma Constitucional nº 1, que 
acrescenta dispositivo ao Art. 4º, do Ato 
das Disposições Constitucionais 
Transitórias. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a 

mesa requerimento do nobre Senador 
Ezechias da Rocha, que vai ser lido pelo 
Sr. 1º Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO Nº 304, DE 1953 
 
Nos têrmos do nº 123, letra i, do 

Regimento Interno, requeiro inversão da 
Ordem do Dia, a fim de ser apreciado em 
último lugar o Projeto de Reforma 
Constitucional nº 1, de 1953. 

Sala das Sessões, 9 de setembro de 
1953. – Ezechias da Rocha. 

O SR. PRESIDENTE: – Em virtude 
do que acaba de deliberar o plenário, o 
projeto entrará em discussão após as 
demais matérias constantes do Avulso. 

Passa-se à segunda matéria. 
Discussão única do Projeto de 

Decreto Legislativo nº 3, de 1952, 
originário da Câmara dos Deputados, 
que mantém a decisão do Tribunal de 
Contas deparatória de registro ao 
contrato celebrado entre o Ministério de 
Educação e Pedro Verneck Correia e 
Castro para locação do salão nº 101, do 
edifício São Borja, à Avenida Rio Branco 
nº 277. (Pareceres: número 864, de 
1953, da Comissão de Constituição e 
Justiça, oferecendo substitutivo: nº 865, 
de 1953, da Comissão de Finanças, 
favoráveis ao projeto e contrário ao 
substitutivo). 

O SR. PRESIDENTE: – Em 
discussão. 

Nenhum dos Srs. Senadores 
desejando usar da palavra, encerrarei a 
discussão. (Pausa). 

Encerrada. 
Em votação o substitutivo. 
O SR. ATTILIO VIVACQUA (para 

encaminhar a votação): – Senhor 
Presidente, o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 3, de 1952, era em votação 
mantém a decisão do Tribunal de Contas 
que recusou registro ao contrato 
celebrado entre o Ministério da Educação 
e Saúde e o locatário do salão nº 101, do 
Edifício São Borja, Sr. Vernerck Correia e 
Castro. 

O que está em jôgo, Sr. Presidente, 
é sobretudo a matéria jurídica, com 
profundo reflexo na orientação referente 
ao registro de contratos pela Côrte de 
Contas. A Comissão da Constituição e 
Justiça tem adotado critério que precisa 
ser focalizado, no sentido de evitar o 
sacrifício de contratos de obras e serviços 
públicos em conseqüências de nulidades 
superficiais ou sanáveis. 

Isto atende, Sr. Presidente, à própria 
determinação da Lei Orgânica do Tribunal 
de Contas, quando dispõe que nenhuma 
recusa de registro se fará com 
fundamento em nulidades que possam 
ser supridas, ou por ausência de 
formalidades que também possam ser 
posteriormente preenchidas. 

No caso em aprêço o Tribunal de 
Contas negou registro com o 
fundamento de que a cláusula segunda 
considerou "prorrogado nos exercícios 
subseqüentes, independentemente de 
novo contrato ou têrmo aditivo, desde 
que com isso estajam de acôrdo as 
partes contratantes e que sejam 
consignados os necessários recursos 
nas respectivas leis orçamentárias, nos 
exercícios vindouros". 

Essa prorrogação, como salientou o 
parecer da Comissão de Constituição e 
Justiça, unânimemente aprovado, tem 
apoio no Parágrafo único do Artigo 54 do 
Código de Contabilidade, assim redigido: 

"Parágrafo único. Nos contratos para 
arrendamento de prédios e obras de 
grande vulto, custeados por verbas 
orçamentárias, será permitido prazo maior 
de um ano, no limite máximo do cinco 
anos, etc." 

Sr. Presidente, as prorrogações de 
contrato têm sido realmente feitas, 
independentes de novos instrumentos, e 
já são objeto de diversos precedentes da 
nossa jurisprudência parlamentar. Dentre 
outras, quero citar as deliberações da 
Câmara dos Deputados e do Senado 
Federal, com base nos pareceres de nºs 
620 e 621, de 1952. 

Assim sendo, eu pediria a especial 
atenção da Casa, tendo em vista o 
parecer divergente da Comissão de 
Finanças, que apenas invocou matéria de 
ordem jurídica, já analisada e solucionada 
pela Comissão de Constituição e Justiça. 

Será de maior conveniência que o 
Parlamento fixe seu ponto de vista 
precisamente no sentido de colocar os 
contratos de obras e serviços públicos ao 
abrigo de decisões de certo modo 
formalistas e contra o dispositivo que, 
citei, da Lei Orgânica, o qual teve por 
objetivo, sobretudo, evitar a invocação de 
nulidades remediáveis. 

Solicito, portanto, ao Senado, um 
exame cuidadoso, não em atenção ao 
mérito propriamente do projeto, mas 
tendo em consideração o aspecto jurídico, 
de alto alcance prático, em jôgo no 
momento. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – 
Permite V. Exª um aparte? 

O SR. ATTILO VIVACQUA: – Com 
muito prazer. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – 
Vejo, realmente, que o perecer de V. Exª 
proferido na Comissão de Constituição e 
Justiça, encerrou o assunto dentro do 
ponto de vista jurídico e prático: pois evita 
a feitura de povos contratos com a 
simples prorrogação dos existentes. E’ 
notório a demora e reprosidade dos 
serviços burocráticos. E quando se toma 
medida como esta, que V. Exª defende, 
da prorrogação do contrato para evitar a 
elaboração de novos, com maiores 
ilegível burocráticas, não vejo por que 
abandonarmos essa orientação, a meu 
ver a mais conveniente pelas destreza e 
rapidez. Estou ilegível, de pleno acôrdo 
com V. Exª. 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Sr. 
Presidente, o Senado tem assim, na 
palavra autorizada do nosso eminente 
ilegível, mais um valioso ilegível para a 
sua convicção, S. Exª o Senador Gomes 
de Oliveira reforça, assim, de modo para 
mim tão significativo os argumentos que 
tive ocasião de desenvolver perante o 
plenário. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação 
o substitutivo da Comissão de 
Constituição e Justiça, com parecer 
contrário da de Finanças. 

Os Senhores Senadores que o 
aprovam, queiram permanecer sentados. 
(Pausa). 

Está rejeitado. 
O SR. ATTILIO VIVACQUA: (pela 

ordem): – Sr. Presidente requeiro, 
verificação da votação. 

O SR. PRESIDENTE: – Vai-se 
proceder à verificação de votação 
solicitada pelo nobre Senador Attilio 
Vivacqua. 

Queiram levantar-se os Senhores 
Senadores que votam a favor do 
substitutivo da Comissão de Constituição 
e Justiça, com parecer contrário da 
Comissão de Finanças. (Pausa). 

Queiram sentar-se os Senhores 
Senadores que ilegível a favor e le 
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vantar-se os que votam contra. (Pausa). 

Manifestaram-se pela aprovação do 
substitutivo 16 Senhores Senadores e contra 
15. 

A votação importa em 81 votos. Com o 
Presidente há o total de 32 votos. 

É aprovado o seguinte: 
 

SUBSTITUTIVO 
 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º É o Tribunal de Contas 

autorizado a registrar o contrato celebrado, 
em 30 de novembro de 1950, entre o 
Ministério da Educação e Saúde e Pedro 
Werneck Corrêa e Castro. 

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

Fica prejudicado o seguinte: 
 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO 

 
Nº 3, de 1952 

 
Mantém a decisão do Tribunal de 

Contas denegatória ao registro do contrato 
celebrado entre o Ministério da Educação e 
Saúde e Pedro Werneck Corrêa e Castro, 
par locação do salão – 101 do Edifício São 
Borja, a Avenida Rio Branco nº 277. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º É mantida a decisão do Tribunal 

de Contas que negou registro ao contrato 
celebrado, em 30 de novembro de 1950, 
entre o Ministério da Educação e Saúde e 
Pedro Werneck Corrêa e Castro. 

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

A Comissão de Redação. 
Discussão única do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 70, de 1952, originário da 
Câmara dos Deputados, que reforma a 
decisão do Tribunal de Contas e autoriza o 
registro do contrato celebrado entre o 
Govêrno Federal e o Govêrno do Estado de 
Minas Gerais, para aproveitamento 
progressivo da energia hidráulica da 
Cachoeira Pai Joaquim, situado no rio 
Araguari, Estado de Minas Gerais. 
(Pareceres favoráveis: da Comissão de 
Constituição e Justiça, sob nº 838, de 1953; 
da Comissão de Finanças, sob número 889, 
de 1953). 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão. 
Não havendo quem peça a palavra vou 

encerrar a discussão. (Pausa). 
Encerrada. 
Os Senhores Senadores que aprovam 

o Projeto, queiram permanecer sentados. 
(Pausa). 

É aprovado o seguinte: 
 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO 

 
Nº 70, de 1952 

 
Reforma a decisão do Tribunal de 

Contas e autoriza o registro do contrato 
celebrado entre o Govêrno Federal e o 
Govêrno do Estado de Minas Gerais. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º É reformada a decisão do 

Tribunal de Contas e autorizado o registro do 
contrato celebrado, em 23 de setembro de 
1949, entre o Govêrno Federal e o Govêrno 
do Estado de Minas Gerais, para 
aproveitamento progressivo da energia 
hidráulica da Cachoeira de Pai Joaquim, 
situado no rio Araguari, Estado de Minas 
Gerais. 
em contrário. 

A Comissão de Redação. 
 
Discussão única do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 118, de 1952, originário da 
Câmara dos Deputados, que mantém a 
decisão do Tribunal de Contas denegatória 
do registro ao têrmo do contrato celebrado 
entre o Ministério da Agricultura e a Es- 

cola Fluminense de Medicina 
Veterinária. (Pareceres favoráveis da 
Comissão de Constituição e Justiça, sob 
nº 866, de 1953: da Comissão de 
Finanças, sob nº 867, de 1953). 

O SR. PRESIDENTE: – Em 
discussão. 

Se não houver quem faça uso da 
palavra vou encerrar a discussão. 
(Pausa). 

Encerrada. 
Os Srs. Senadores que aprovam o 

Projeto queiram permanecer sentados. 
(Pausa). 

É aprovado o seguinte: 
 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO 

 
Nº 118, de 1952 

 
Mantém a decisão do Tribunal de 

Contas, denegatória ao têrmo de 
contrato celebrado entre o Ministério da 
Agricultura e a Escola Fluminense de 
Medicina Veterinária 

. 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º É mantida a decisão do 

Tribunal de Contas que nega registro ao 
têrmo de contrato, celebrado em 29 de 
dezembro de 1952, entre o Ministério da 
Agricultura e a Escola Fluminense de 
Medicina Veterinária. 

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

À Comissão de Redação. 
Discussão única do Projeto de 

Decreto Legislativo nº 22 de 1953 
originário da Câmara dos Deputados, 
que aprova o têrmo de renovação do 
contrato celebrado entre o Govêrno do 
Território Federal do Guaporé e 
Raimundo Evangelista dos Santos, para 
exercer a função de mecânico e 
especialista na Divisão de Obras. 
(Pareceres: da Comissão de 
Constituição e Justiça, sob número 884, 
de 1953, pela constitucionalidade, da 
Comissão de Finanças, sob nº 885, de 
1953, pela rejeição). 

O SR PRESIDENTE: – Em 
discussão. 

Se nenhum Sr. Senador pedir a 
palavra, encerrarei a discussão. 
(Pausa). 

Encerrada. 
Os Srs. Senadores que aprovam o 

Projeto queiram permanecer sentados. 
(Pausa). 

É rejeitado o seguinte: 
 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO 

 
Nº 22, de 1953 

 
Aprova o têrmo de renovação de 

contrato celebrado entre o Govêrno do 
Território Federal de Guaporé e 
Raimundo Evangelista dos Santos. 

 
O Congresso Nacional decreta 
Art. 1º É aprovado o têrmo de 

renovação de contrato celebrado, em 
12 de dezembro de 1951, entre o 
Govêrno do Território Federal do 
Guaporé e Raimundo Evangelista dos 
Santos, para exercer a função de 
mecânico especializado na Divisão de 
Obras. 

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

Será feita a devida comunicação à 
Câmara dos Deputados. 

Discussão única do Parecer número 
913, de 1953, da Comissão de Redação, 
oferecendo redação final à emenda do 
Senado ao Projeto de Lei da Câmara 
número 158, ave dispõe sôbre 
vantagens concedidas aos militares que 
servem nas guarnições de Içá Vila 
Bittencourt, Tabatinga, Cueuí, Príncipe 
da Beira e CIecelândia. 

O SR. PRESIDENTE: – Em 
discussão. 

Se não houver quem peça a 
palavra, declaro-a encerrada. 

Os Senhores Senadores que 
aprovam o parecer queiram 
permanecer sentados. (Pausa). 

É aprovado o seguinte: 
 

PARECER 
 

Nº 913, de 1953 
 

Da Comissão de Redação. 
 

Redação final da emenda do 
Senado ao Projeto de Lei número 158, 
de 1952. 

 
Relator: Sr. Waldemar Pedrosa. 
A Comissão apresenta a redação 

final (fl. anexa) da emenda do Senado 
ao Projeto de Lei nº 158, de 1952, de 
iniciativa da Câmara dos Deputados. 

Sala da Comissão de Redação, 
em 28 de agôsto de 1953. – Joaquim 
Pires, Presidente em exercício. – 
Waldemar Pedrosa, Relator. – Costa 
Pereira. – Aloysio de Carvalho. 

 
ANEXO AO PARECER Nº 913, DE 

1953 
 

Redação final da emenda do 
Senado ao Projeto de Lei da Câmara 
nº 158, de 1952. 

Ao art. 4º 
(Emenda de Plenário) 
Suprima-se êste artigo. 
O SR. PRESIDENTE: – O projeto 

cujo parecer acaba de ser aprovado vai 
à Câmara dos Deputados e de 
conformidade com o disposto no artigo 
39 parágrafo 1º do Regimento Comum, 
designo o Sr. Senador Luiz Tinoco, por 
ter sido relator da matéria na Comissão 
de Constituição e Justiça para 
acompanhar na Câmara dos 
Deputados o estudo sôbre a emenda 
do Senado ao Projeto de Lei daquela 
Casa nº 158, de 1952, cuja redação 
final acaba de ser aprovada. 

Primeira discussão do Projeto de 
Reforma Constitucional nº 1, de 1953, 
que acrescenta dispositivos ao artigo 
4º do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias. – (Parecer 
favorável, sob nº 611 de 1953, da 
Comissão de Reforma Constitucional). 

O SR PRESIDENTE: – Exigindo o 
Regimento verificação prévia de 
número, vai ser feita a chamada. 

 
(Procede-se à chamada). 

 
Respondem à chamada os Srs. 

Senadores: 
 
Vivaldo Lima 
Anisio Jobim 
Alvaro Adolpho 
Arêa Leão 
Mathias Olympio 
Joaquim Pires 
Onofre Gomes 
Plínio Pompeu 
Kerginaldo Cavalcanti 
Apolônio Sales 
Novais Filho 
Djair Brindeiro 
Ezechias da Rocha 
Cícero de Vasconcelos 
Aloysio de Carvalho 
Pinto Aleixo 
Carlos Lindemberg 
Luiz Tinoco 
Attilio Vivacqua 

Alfredo Neves 
Mello Vianna 
Levindo Coelho 
Marcondes Filho 
Costa Pereira 
João Villasbôas 
Vespasiano Martins 
Gomes de Oliveira 
Ivo d'Aquino – (28) 
 
Durante a chamada o Sr. 

Marcondes Filho, deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupado pelo Sr. 
Café Filho. 

 
O SR. PRESIDENTE: – 

Responderam à chamada 27 Senhores 
Senadores. 

Não há número regimental para 
discussão do Projeto nº 1, de Reforma 
Constitucional. 

Está esgotada a matéria constante 
da ordem do dia. 

Tem a palavra o nobre Senador 
Attílio Vivacqua, primeiro orador inscrito. 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Sr. 
Presidente, em discurso que proferi no 
Senado em 31 do corrente ano, chamei 
a atenção dos poderes públicos para a 
realização das eleições dos cafeicultores 
ou deverão constituir a junta 
administrativa do BC. Além da crítica 
formulada contra o regulamento do 
respectivo processo eleitoral, denunciei 
as irregularidades e omissões que se 
estavam verificando na preparação 
dêsse importantíssimo pleito. Tive 
ocasião de ouvir aqui, em seguida, a 
leitura da carta de um dos dignos 
diretores daquela autarquia. Coronel 
Paulo Soares Neto, feita pelo nosso 
eminente colega Sr. Othon Mäder. 

Em primeiro lugar, quero ressaltar o 
intuito do ex-presidente daquela 
instituição e dos demais membros da 
diretoria visando acelerar providências, 
com a alta preocupação de não reterem 
seus cargos, com o nobre desejo de 
colaborarem para que o órgão máximo 
do IBC fôsse, o mais breve possível, 
constituído pelo seu legítimo eleitorado. 

Sr. Presidente, o alistamento 
eleitoral, em todo o país, apresentou 
número insignificante – menos de oito 
mil eleitores, para talvez duzentos mil 
cafeicultores. Conseqüentemente, 
qualquer que fôsse o motivo 
determinante desse reduzido 
alistamento, impunha-se a prorrogação 
do prazo e, ao mesmo tempo, a fixação 
de nova data para as eleições. 

Com os eminentes Senadores 
Othon Mäder, Pereira Pinto e Sá Tinoco, 
ve ocasião de expôr o assunto ao 
ilegível Ministro da Fazenda, Dr. 
Osvaldo Aranha; e agora podemos 
congratular-nos com o Govêrno pela 
expedição do Decreto, ontem baixado, 
ilegível determina, para as primeiras 
eleições dos representantes da lavoura, 
a Junta Administrativa do IBG, a 
prorrogação até 10 de outubro do 
corrente ano, e estabelece novo dia – 
ilegível de dezembro – para a 
realização das eleições. 

Dessa forma, com eleitorado mais 
expressivo, poderá a lavoura organizar 
sua delegação junto àquela entidade. 
(Pausa). 

Sr. Presidente, outro assunto para o 
qual desejo pedir a especial atenção do 
Sr. Ministro da Fazenda, é referente à 
execução da Lei nº 1.728 de 10 de 
novembro de 1952. 

O Sr. Presidente da República, em 
decreto baixado, abriu o crédito de 
trezentos milhões de cruzeiros para 
emissão de apólices destinadas à 
liquidação das dívidas de pecuaristas. 
Restam a adoção de certas medidas  
e a abolição de determinadas 
exigências incompatíveis com a pronta 
execução da Lei, especialmente no que 
se refere à emissão das apólices e aos 
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financiamentos a que têm direito os 
estabelecimentos bancários, com base no 
artigo 5º da mesma Lei, no qual se dispõe 
que as apólices serão recebidas na Caixa 
de Mobilização e Fiscalização Bancária, 
nos seguintes casos: 

"a) em pagamento dos débitos 
contraídos por bancos com cuação nos 
têrmos do Decreto-lei nº 9.201, de 26 de 
abril de 1946, e leis subseqüentes, até 
50% do valor dos respectivos títulos 
caucionados; 

b) em garantia de empréstimos aos 
Bancos, desde que feita a comprovação 
de que foram elas incorporadas aos 
patrimônios por fôrça desta lei". 

Diversos estabelecimentos bancários 
aguardam com sérios prejuízos, a 
aplicação dêsse dispositivo. 

Sr. Presidente, eu não poderia 
silenciar sôbre o discurso do novo 
Presidente do Instituto Brasileiro de Café, 
Sr. João Pacheco Chaves. Trata-se de 
documento objetivo, cheio de franqueza, 
que focaliza com realismo os problemas 
da lavoura cafeeira e do respectivo 
comércio, dentro da verdadeira 
compreensão das nossas condições e 
das circunstâncias do momento. É uma 
prudente advertência aos cafeicultores 
neste período de euforia, em face da 
favorável estatística do café. S. Ex.ª 
encarou, com segurança, os efeitos da 
geada, cujos danos são conhecidos em 
seus aspectos principais. Mereceu-lhe 
particular atenção à questão da broca do 
café, que no meu Estado causou enorme 
destruição, podendo-se calcular talvez em 
cêrca de um milhão de sacas de café os 
prejuízos sofridos pelos cafeicultores, 
talvez 40% da colheita prevista. 

O SR. APOLÔNIO SALES: – V. Ex.ª 
permite um aparte? (Assentimento do 
orador) – V. Ex.ª faz justiça quando 
analisa com tanta simpatia o discurso do 
Sr. Pacheco Chaves. Na Secretaria da 
Agricultura de São Paulo, S. Ex.ª 
demonstrou ponderação e entender da 
sua profissão e dos problemas 
econômicos que atingem sobretudo, seu 
grande Estado. Folgo em associar-me 
aos elogios de V. Ex.ª êsse grande 
brasileiro. 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – O 
depoimento do ilustre Senador por 
Pernambuco, nosso brilhante colega Sr. 
Apolônio Sales, é realmente dos mais 
honrosos. 

O SR. NOVAES FILHO: – Permita-
me aliás expressões de V. Ex.ª sôbre o 
oportuno e objetivo discurso do Sr. João 
Pacheco Chaves. 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Sr. 
Presidente, minhas palavras estão 
encontrando éco no seio desta Casa, 
através dos seus mais conspícuos 
representantes. Com relação à broca do 
café, entretanto, é preciso encarecer a 
necessidade de outra providência, além 
da maior defesa vegetal, qual a do crédito 
bancário e do financiamento, para atender 
à situação em que se encontram 
numerosos lavradores. (Pausa). 

Sr. Presidente, aproveito os 
momentos restantes de minha 
permanência na tribuna para assinalar o 
transcurso do aniversário do grande 
órgão de imprensa "O Mundo", que tem 
refletido, com tanta fidelidade e 
independência, os interêsses públicos e 
nacionais e as aspirações populares. 

Ao lado de seus companheiros de 
trabalho, dirige-o êsse infatigável e 
intrepido batalhador, que é Geraldo 
Rocha, cuja inteligência, cuja cultura e 
cujo patriotismo estão sempre 
vigilantemente voltados para os 
problemas fundamentais da nação. 

Dirijo minhas calorosas 
congratulações à êsse prestigioso órgão, 
à sua direção, a seus redatores a todos 
que ali mourejam. (Muito bem! Muito 
bem!). 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a 
palavra o nobre Senador Domingos 
Velasco segundo orador inscrito. 

O SR. DOMINGOS VELASCO: –  
Sr. Presidente, cêdo a palavra ao 
nobre colega Senador Kerginaldo 
Cavalcanti. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a 
palavra o nobre Senador Kerginaldo 
Cavalcanti, por cessão do nobre 
Senador Domingos Velasco. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI (não foi revisto pelo 
orador): – Sr. Presidente, o gesto 
realmente cativante que acaba de ter 
para comigo o nobre Senador 
Domingos Velasco, só encontra 
correspondência simples num muito 
obrigado. 

A razão principal que me traz a esta 
tribuna é salientar o aniversário de "O 
Mundo", jornal que exerce nesta 
metrópole atividade das mais brilhantes 
e das mais proveitosas para o nosso 
país. 

Superiormente dirigido pela pena 
magistral do jornalista Geraldo Rocha, 
"O Mundo" presta ao povo brasileiro 
cooperação das mais valiosas, 
defendendo os interêsses da 
coletividade e propugnando, muitas 
vezes por um nacionalismo sadio. Não 
há dúvida que êsse vespertino 
contribui, pelo desassombro das suas 
atitudes, para que tenhamos uma 
imprensa independente, versando os 
assuntos de maior relevo, emprestando 
cunho objetivo, e sobretudo integrando-
se nos velhos interêsses de nossa 
pátria, por atuação de cuja eficiência 
não é lícito duvidar. 

O SR. APOLÔNIO SALES: – V. 
Ex.ª permite um aparte? 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – Com todo o prazer. 

O SR. APOLÔNIO SALES: – 
Como V. Ex.ª, associo-me ao regosijo 
que devemos ter pela passagem do 
aniversário de "O Mundo". Realmente, 
o jornalista Geraldo Rocha vem 
mostrando, através das colunas de seu 
jornal como está a par dos grandes 
problemas que agitam a opinião 
nacional e como sabe conduzir a 
opinião pública aos altos destinos que 
o seu jornal traçou. 

O SR. CAMILO MÉRCIO: – O Sr. 
Geraldo Rocha é um grande jornalista. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – Agradeço a 
colaboração que me trazem tão 
eminentes colegas. Desvanece-me que 
assim seja porque corroboram as 
minhas palavras, aliás desautorizadas. 

O SR. NOVAIS FILHO: – Não 
apoiado. V. Ex.ª é sempre ouvido pelo 
Senado com especial atenção e prazer. 

O SR. CAMILO MÉRCIO: – 
Principalmente quando V. Ex.ª faz 
justiça a um grande jornal. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – Sr. Presidente, a 
bondade dos meus pares é tamanha 
que as minhas palavras empalidecem 
para traduzir o íntimo do meu 
agradecimento. Seja, porém, como fôr, 
elas exprimem, no registro desta 
efeméride, a passagem de uma data 
gratíssima à imprensa livre, que sabe 
servir ao povo, que não é frenada por 
quaisquer interêsses e propugna 
constante e quotidianamente pela 
felicidade dos nossos concidadãos. 

Desde que penetrei os altos 
humbrais desta Casa, examinei e 
examino, como Senador e como 
cidadão, as atividades dêsse órgão de 
publicidade e posso afirmar que minha 
admiração cresce constantemente 
porque os que trabalham no "O Mundo" 
servem, de maneira altiva e abnegada, 
à causa pública, emprestando-lhe 
esfôrço, inteligência e patriotismo. 

Às vezes, como é natural nos 
debates de opinião, poderemos divergir – 
e esta é incontestavelmente uma das 
virtudes maiores da democracia – mas, 
nas linhas gerais, no plano superior dos 
interêsses coletivos, encontramos sempre 
o "O Mundo" como se fôra sentinela 
indormida, vanguardeiro incansável 
pelejando no bom combate, emprestando 
assim à fisionomia nacional as 
características indispensáveis para que 
se ela afirme definitivamente. 

A imprensa, portanto, tem no dia de 
hoje registro festivo: o aniversário de "O 
Mundo", combatente e dos melhores, que 
marca mais uma etapa gloriosa na sua 
vida. 

Estou certo de que esta Casa 
receberá com a maior satisfação as 
minhas palavras e tributará, assim, aos 
que trabalham nesse vespertino, suas 
homenagens, a expressão cordial de sua 
amizade, porque é essa imprensa quem 
cria os melhores laços indestrutíveis de 
cordialidade e cimenta entre nosso País e 
outros povos vínculos construtivos que 
forjarão os dias felizes de amanhã. 

"O Mundo" sem fugir à nossa 
realidade, sem deixar de descrêr nas 
nossas deficiências, sem deixar de pôr o 
dedo nas nossas chagas, nem por isso é 
derrotista nem teme pelo nosso porvir. E 
entre es funções nobres que se impôs 
está a de alertar o povo brasileiro, 
conclamando-o para o bom combate, de 
modo a que saiba joeirar entre o bem e o 
mal, fazendo a escôlha necessária. 

A imprensa, portanto, quando se alça 
a êsses páramos realiza seus fins mais 
lídimos, contribuindo para o bem estar, a 
grandeza e o alevantamento moral da 
nação. 

Esta é a verdadeira função do 
jornalista combater, pelejar, dentro de 
uma ética que seja a mais recomendável 
por aquilo que deflui dos veros interêsses 
do povo brasileiro. 

O Brasil necessita, agora como 
nunca, do esfôrço conjugado de todos 
nós, esfôrço que se faz pela nossa 
tenacidade e também pela nossa 
confiança, porque quando se perde a fé 
nos destinos de uma nação, esta como se 
entra pela estrada triste e lôbrega do 
perecimento. Quando não se acredita na 
energia redentora de um povo, êste povo 
já traceja, com seus próprios passos, o 
caminho do infortúnio. 

Daí por que Sr. Presidente, é mister 
que todos nós, sem que nos alheiemos 
dos fatos, sem que deixemos de 
considerar nossas possibilidades, nos 
enrijamos e nos fortalecemos para os 
embates que temos ás portas, de modo a 
transpô-las vitoriosamente. 

A atitude de "O Mundo" tem sido 
esta, dando sempre e constantemente o 
melhor de seus esforços para que o Brasil 
se esclareça, para que todos nós 
possamos fazer escolha mais sábias em 
fim para que realizemos o que nosso 
futuro nos dita e impõe através da ação 
de nossos homens e de nossos 
concidadãos. 

Sr. Presidente, rejubilo-me em 
registrar a passagem dêste aniversário de 
"O Mundo", e envio ao seu eminente 
fundador, aos seus dignos redatores, aos 
seus incensáveis operários a todos 
aquêles que são a sua fôrça e o seu 
esteio, minha palavra de fé, de 
solidariedade e a confiança que temos na 
imprensa que "O Mundo" representa, 
porque é, incontestavelmente uma 
imprensa de liberdade a serviço do Brasil! 
(Muito bem! Muito bem! Palmas). 

Durante o discurso do Sr. Kerginaldo 
Cavalcanti o Sr. Café Filho, deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Alfredo Neves. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a 
palavra o nobre Senador Apolônio Sales, 
terceiro orador inscrito. 

O Sr. Apolônio Sales pronuncia 
discurso que será publicado depois. 

O SR. PRESIDENTE: – Não há 
outros oradores inscritos depois da 
Ordem do Dia. 

Vou encerrar a sessão designado 
para a de amanhã a seguinte Ordem do 
Dia. 

 
ORDEM DO DIA 

 
Votação, em 1ª discussão, do 

Projeto de Lei do Senado nº 19, de 1950, 
que declara de interêsse social os direitos 
autorais das obras do escritor Machado 
de Assis e providencia sôbre a sua 
desapropriação e sôbre uma nova edição 
das mesmas. (Pareceres: I – Sôbre o 
projeto: da Comissão de Constituição e 
Justiça, sob número 123, de 1952, pela 
constitucionalidade; da Comissão de 
Educação e Cultura, sob nº 476, de 1953, 
favorável; da Comissão de Finanças, 
favorável (proferido oralmente) II – Sôbre 
a emenda de Plenário: da Comissão de 
Constituição e Justiça (número 788, de 
1953), pela constitucionalidade; da 
Comissão de Educação e Cultura (nº 789, 
de 1953), favorável; da Comissão de 
Finanças, nº 790, de 1953, favorável). 

Primeira discussão do Projeto de 
Reforma Constitucional nº 1, de 1953, 
que acrescenta dispositivos ao art. 4º do 
Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias. (Parecer favorável, sob nº 
611, de 1953, da Comissão de Reforma 
Constitucional). 

Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara nº 9, de 1953 que autoriza o 
Poder Executivo a abrir, pelo Ministério 
das Relações Exteriores, o crédito 
suplementar de Cr$ 1.300 000,00, para 
atender as despesas com a participação 
do Brasil, no estrangeiro, em Congressos, 
Conferências e Reuniões. (Parecer 
contrário, sob nº 906, de 1953, da 
Comissão de Finanças). 

Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara nº 168, de 1952, que retifica a Lei 
nº 1.757, de 10 de dezembro de 1952, 
que estima a Receita e fixa a Despesa da 
União para o exercício financeiro de 1953, 
e dá outras providências. (Pareceres: da 
Comissão de Constituição e Justiça, sob 
nº 895, de 1953, pela constitucionalidade; 
da Comissão de Finanças, sob nº 896, de 
1953, favorável, com as emendas que 
oferece (ns. 1 a 3). 

Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara nº 200, de 1953, que autoriza o 
Poder Executivo a abrir, pelo Ministério do 
Trabalho, Indústria e Comércio, o crédito 
especial de Cr$ 3 750.000,00, para 
pagamento de despesas com a 
manutenção da Hospedaria de Corinto e 
dos Pontos de Pouso e Recuperação em 
Pirapora e Monte Azul. (Parecer 
favorável, sob nº 909, de 1953, da 
Comissão de Finanças). 

Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara nº 202, de 1953, que autoriza o 
Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da 
Agricultura, o crédito especial de Cr$ 
40.000 000,00, para atender às despesas 
de financiamento de uma rêde nacional 
de matadouros industriais nas zonas 
produtoras, de acôrdo com o estabelecido 
na Lei número 1.168, de 2-8-1950. 
(Parecer favorável, sob nº 849, de 1953, 
da Comissão de Finanças). 

Discussão única do Projeto de 
Decreto Legislativo nº 23, de 1953, 
originário da Câmara dos Deputados, que 
mantém a decisão do Tribunal de Contas 
denegatória do registro do contrato 
celebrado entre o Ministério da 
Aeronáutica e Renato Giovanni Cerchni 
para desempenhar, no Instituto 
Tecnológico de Aeronáutica, a função de 
Professor Assistente de Química. 
(Pareceres da Comissão de 
Constituição e Justiça nº 886 de 1953, 
oferecendo substitutivo; da Co- 
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missão de Finanças, nº 887, de 1953, 
favorável ao projeto e contrário ao 
substitutivo). 

Discussão única do Parecer nº 914, 
de 1953, da Comissão de Redação, 
oferecendo redação final às emendas do 
Senado ao Projeto de Lei da Câmara dos 
Deputados nº 40, de 1952, que assegura 
o financiamento, a longo prazo, de 
serviços públicos municipais. 

Encerra-se a sessão às 15 horas e 
55 minutos. 

 
DISCURSO PRONUNCIADO PELO 

SR. SENADOR APOLÔNIO SALES NA 
SESSÃO DE 25 DE AGÔSTO DE 1953 

 
O SR. APOLÔNIO SALES: – Sr. 

Presidente, na semana passada tive 
ensejo de, atendendo ao convite do 
Governador Etelvino Lins, viajar para o 
meu Estado em companhia do Ministro 
da Agricultura, de ilustres congressistas e 
jornalistas que iam participar da Primeira 
Festa do Algodão realizada no sertão de 
Pernambuco. 

Não era de meu desejo ocupar o 
Senado com a simples descrição de uma 
festa, porque, na verdade, não é 
ambiente de festas o em que vivemos 
atualmente. 

No caso, porém, parece-me caber 
uma pequena análise, de vez que se 
festejava no sertão do Pernambuco o 
fruto de labor perseverante e árduo de 
uma população, de regra esquecida dos 
homens da cidade. 

Era a primeira festa que se 
realizava na região do algodão de fibra 
longa, que se estende pelo sertão 
pernambucano e termina nos sertões do 
Ceará. 

Sr. presidente, durante horas 
vivemos em um ambiente de alegria, em 
que se observava na fisionomia de todos 
um contentamento desusado. E eu já 
habituado a lidar com os homens do 
campo, fiquei realmente surpreso. A 
razão era muito simples. Apesar das 
secas dos dois anos antecedentes, na 
região sertaneja de Pernambuco, colhia-
se, como que de surpresa, uma safra 
abundante da malvácea providencial. E 
os sertanejos recebiam de tôda parte do 
Brasil, também vieram convidados do 
Norte e ao Sul – uma palavra de estímulo 
de muita valia para os que não tinham 
desertado nem desesperado ante as 
inclemências do tempo, a incerteza e 
muitas vezes até a hostilidade dos 
homens. 

O SR. WALTER FRANCO: – 
Permite V. Exª um aparte? 

O SR. APOLÔNIO SALES: – Com 
Muito prazer. 

O SR. WALTER FRANCO: – E 
também o abandono do Govêrno, 
negando assistência ao produtor do 
algodão. 

O SR. APOLÔNIO SALES: – 
Agradeço o aparte do prezado colega, 
mas devo dizer que, no caso, sou 
testemunha do esfôrço do govêrno 
estadual, secundado pelo Ministério da 
Agricultura, aos quais deve Pernambuco 
orgulho de possuir uma estação 
experimental de algodão, com extensas 
áreas e lavouras prósperas, originárias 
das sementes mais puras que se 
conseguiram selecionar dentre as 
variedades de fibra longa, cultivadas no 
Nordeste brasileiro. 

O SR. RUY CARNEIRO: – Permite 
V. Ex.ª um aparte? 

O SR. APOLÔNIO SALES: – Com 
muito prazer. 

O SR. RUY CARNEIRO: – Já que o 
nobre Senador Walter Franco falou da 
falta de assistência do Govêrno e Vossa 
Ex.ª a ela fez alusão, quero declarar que 
na Paraíba, durante o tempo em que 
esteve no govêrno, o Senhor José 
Américo se empenhou vivamente na 
produção. Foi um dos pontos marcantes 
do seu Govêrno e é pena que tivéssemos 
tido a infelicidade das sêcas. Mas na 
zona beneficiada pelas chuvas, se fêz 
sentir a ação de S. Ex.ª. 

O SR. APOLÔNIO SALES: – 
Agradeço o aparte de V. Ex.ª. 

O SR. WALTER FRANCO: – V. 
Excelência vai me permitir mais um 
aparte. 

O SR. APOLÔNIO SALES: – Com 
muito prazer. 

O SR. WALTER FRANCO: – Estou 
argumentando baseado nos 
acontecimentos do meu Estado. Não 
conheço os trabalhos efetuados pelo 
Ministério da Agricultura ou pelo govêrno 
do Estado, no sentido de beneficiar a 
lavoura algodoeira de Sergipe. Os 
produtores contam apenas com o próprio 
esfôrço, sem financiamento ou 
assistência dos órgãos competentes que, 
nesta hora, deveriam estar ajudando a 
produção do Estado. 

O SR. APOLÔNIO SALES: – 
Agradeço o aparte de V. Ex.ª, a quem 
responderei depois de ouvir o nobre 
colega Kerginaldo Cavalcanti. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – Muito obrigado pela 
bondade de Vossa Ex.ª. 

Desejaria apenas fazer uma ligeira 
ponderação. Li um dos brilhantes artigos 
do Senador Assis Chateaubriand a 
propósito da festa do algodão, em Serra 
Talhada em Pernambuco. Dizia S. Ex.ª 
que de fato o produto era o melhor 
possível, principalmente pela excelência 
das sementes selecionadas no pôsto de 
Cruzeta no Rio Grande do Norte. 
Entendo, portanto, que, como é de 
justiça, poderia V. Excelência permitir o 
registro do fato na sua brilhante 
exposição, sobretudo porque congratulo-
me com ela. Mais de uma vez adverti 
desta tribuna – sem repercussão é certo 
– que um dos grandes perigos que 
ameaçava nossa produção de algodão 
de fibra longa era a hioridização que se 
estava tornando constante. 

O SR. APOLÔNIO SALES: – 
Agradeço o aparte de V. Ex e folgo 
mesmo de ouvir do nobre colega o elogio 
da estação experimental de Cruzeta. 

Se tivesse tido ensejo de prosseguir 
no meu discurso, veria V. Ex.ª que eu iria 
demonstrar que o sucesso da estação 
experimental de Serra talhada deve-se às 
matrizes recolhidas na estação 
experimental de cruzeta, onde um 
punhado de agrônomos devotados 
realizou um avançado trabalho de 
seleção e melhoramento. 

Voltando ao prezado colega 
Senador Walter Franco, que 
dignamente representa nesta Casa o 
Estado de Sergipe, devo dizer a S. 
Ex.ª que, numa simples análise, não 
posso abordar a situação do seu 
Estado; entretanto, sob certos 
aspectos, parece que há falhas 
generalizadas no tocante aos créditos 
agrícolas da produção algodoeira. 

Não analisarei as razões; mas, na 
verdade, reconheço que pelo menos 
no meu Estado, os financiamentos 
para o cultivo do algodão ainda estão 
muito aquem do que era de desejar. 

Devo dizer, entretanto, a V. Ex.ª 
que não sou pessimista. Acredito que 
o atual Diretor da Carteira Agrícola e 
Industrial do Banco do Brasil, está 
atento e feitas algumas observações, 
tomou em boa conta e está cuidando 
de imprimir rumos novos relativamente 
à concessão de empréstimos para o 
cultivo do algodão no Nordeste. 

O SR. WALTER FRANCO: – V. 
Ex.ª há de permitir declare que tenho 
esperanças no ilustre Diretor da 
Carteira de Crédito Agrícola e 
Industrial do nosso principal 
estabelecimento de crédito. 

O SR. APOLÔNIO SALES: – Folgo 
em ouvir essas palavras de V. Ex.ª. 

O SR. WALTER FRANCO: – 
Acentuo que o móvel principal do meu 
aparte é a falta de assistência do 
Ministério da Agricultura... 

O SR. APOLÔNIO SALES: – 
Permita-me o nobre colega adiantar que, 
se desviei o aparte, foi involuntáriamente. 

O SR. WALTER FRANCO: – ... 
apesar do acôrdo de cooperação entre 
êle e o Govêrno do meu Estado. Não 
conheço até hoje, qualquer assistência 
ali prestada. Nem seleção de se- 
 

mentes existe. Atacado pela praga de 
lagarta, todo o algodão do meu 
Estado ficou inteiramente perdido, 
sem que lhe fôsse prestada qualquer 
assistência técnica até hoje. Só com 
o replantio se poderá salvar a 
produção de Sergipe. Daí por que o 
produtor de algodão do meu Estado 
esta inteiramente desamparado. 

O SR. APOLÔNIO SALES: – 
Não era meu intuito desviar o 
assunto do aparte de V. Ex.ª muito 
pelo contrário, afirmei que ninguém 
melhor que o nobre colega conhece a 
situação do seu Estado. 

O SR. WALTER FRANCO: – 
Aliás, o meu aparte não foi 
intencional. 

O SR. RUY CARNEIRO: – 
Lamento o que vem ocorrendo com o 
Estado do nobre Senador Walter 
Franco. Na Paraíba o Sr. Ministro João 
Cleofas tem cooperado, tanto junto ao 
Governador José Américo, quando à 
testa do Govêrno do meu Estado, 
como junto ao atual Governador João 
Fernandes de Lima na assistência à 
produção. O Ministro João Cleofas, de 
absoluta boa fé, vem servindo ao 
Estado da Paraíba. Estamos contentes 
com a administração de S. Ex.ª. 

O SR. APOLÔNIO SALES: – O 
Ministro João Cleofas está fazendo o 
mesmo com o Estado de Pernambuco. 

O SR. WALTER FRANCO: – Não 
fiz do meu aparte assunto pessoal. 

O SR. RUY CARNEIRO: – E' 
evidente, pois o Ministro é 
correligionário de V. Ex.ª e grande 
figura da UDN. 

O SR. WALTER FRANCO: – 
Realmente, sou amigo do Sr. João 
Cleofas. 

O SR. APOLÔNIO SALES: – E 
V. Ex.ª é sempre muito sincero não 
só nas informações como nos 
apartes que profere. 

O Sr. Walter Franco: – 
Agradeço a atenção, Realmente, 
porém, não houve assistência, tanto 
assim, que os produtores de algodão 
perderam o primeiro plantio. 

O SR. APOLONÍO SALES: – 
Muito grato aos apartes dos meus 
nobres colegas. 

Prosseguindo nas minhas 
considerações, devo dizer que foi 
grande a surpresa que me causou a 
alegria dos sertanejos em torno da 
primeira colheita que se fazia na 
região da Serra Talhada. Quando aIi 
cheguei, depois de um vôo de avião 
militar, à baixa altura, em que 
percorremos o sertão de minha terra 
em grande parte ressequido, aquela 
mancha em tôrno da Serra de Triunfo 
bem como aquele vale do Pajeú na 
zona da Serra Talhada eram, 
realmente, uma exceção e um oasis, 
Sr. Presidente, seria interessante 
que eu me deixasse arrebatar por 
aquela paisagem, mas, na verdade, o 
que me tocou mais profundamente a 
observação foi ver ali uma conquista 
da técnica, uma justificativa por tudo 
quanto se faça em beneficio dos 
técnicos e dos agrônomos e em prol 
do desenvolvimento das atividades 
do Ministério da Agricultura e das 
Secretarias da Agricultura nos 
Estudos. 

Caíram em Serra Talhada, neste 
ano, pouco mais de trezentos 
milímetros de chuva, nem ao menos 
se havia atingido a cota de 
quatrocentos milímetros. Entretanto, 
os a agrônomos de Pernambuco, os 
do Ministério da Agricultura e, bem 
assim, os da Secretaria de 
Agricultura, conseguiram, através de 
uma aplicação imediata, rápida e 
oportuna da maquinaria agrícola 
aperfeiçoada, por intermédio de um 
semeio em tempo e de uma cultivo 
intenso – a ponto que se evitasse 
tôda concorrência das ervas, 
daninhas, ilegível – que o algodoal 
não parasse de crescer e 
aproveitasse bem as ilegível a serem 
observador na região. 

Tal fato significa para mim multa 
cousa. A nossa agricultura, na zona 
sertaneja de Pernambuco sofre pela 
deficiência de chuvas, sofre pela 
desorganização de mercados, sofre 
pela aridês da terra e insuficiência de 
fertilidade, em muitas regiões 
cultivadas. Só antevejo recuperação, 
quando haja cérebros que bem dirijam; 
haja conhecimentos e técnica aplicada 
a tempo e a hora. Só assim se 
arrancarão das dificuldades as 
coIheitas de que hoje nos regozijamos. 

Senhor Presidente, não nos 
iludamos. Assim como não se pode 
fazer grandes progressos no domínio 
das letras sem uma cultural intelectual 
profunda, também não se podem fazer 
grandes conquistas em matéria de 
agronomia, sem cultura econômica 
sem formação agronômica, sem 
formação técnica. 

O SR. PRESIDENTE (fazendo 
soar os tímpanos): – Pondero ao 
nobre senador que faltam apenas 
dois minutos para o término da hora 
do expediente. 

O SR. RUY CARNEIRO (pela 
ordem): – Sr. Presidente peço a V. 
Ex.ª consulte o Senado sôbre se 
consente na prorrogação regimental 
da honra do expediente, a fim de que 
o nobre Senador Apolônia Sales 
conclua sua oração. 

O SR. PRESIDENTE: – O 
plenário acaba de ouvir o 
requerimento formulado pelo Senador 
Ruy Carneiro, em que pede a 
prorrogação da hora do expediente, a 
fim de que o Senador Apolônio Sales 
termine seu discurso. 

Os Srs. que o aprovam, queiram 
permanecer sentados (Pausa). 

Está provado. 
Continua com a palavra o nobre 

Senador Apolônio Sales. 
O SR. POLÔNIO SALES: – 

Agradeço ao nobre senador Ruy 
Carneiro a solicitação que fez da 
prorrogação da hora do expediente 
para que terminasse meu discurso ao 
Senado por ter aquiescido ao pedido 
do prezado companheiro da Paraíba. 

O Sr. Presidente, ouvira faz 
pouco tempo, criticas severas ao 
dispêndio que fazem o Ministério da 
Agricultura e a Secretaria da 
Agricultura na formação dos 
agrônomos. Adiantava-se que, no 
país, quantia imensa era gasta para 
formar agrônomos, a ponto de 
atingir-se a cifras, astronômicas. 
Assim, dizia-se talvez fôsse mais 
econômico se enviassem os 
candidatos ao estrangeiro ou, pelo 
menos, os candidatos nordestinos 
fossem localizados nas escolas do 
sul. A respeito dos gastos para a 
formação de um agrônomo, procedia-
se da mesma forma como se faz em 
relação ao gado, isto é, avaliava-se 
seu custo pra cabeça. 

É um erro imenso pensar-se 
assim porque, na verdade, as 
condições de técnicas ilegível são 
peculiares a cada região. 

Sr. Presidente um agrônomo 
bem formado pode retribuir à Nação 
todas as despesas que se fazem com 
êle, através do formento da 
produção, sem a qual nenhum Erário 
se peja nem a progride. Êste o 
momento oportuno de se dizerem 
estas causas. Estando em hora 
festiva, em face do início das 
colheitas do algodão, olhei para trás, 
achando que, naquela hora, da 
ilegível só devia prestar 
homenagem, não só ao homem do 
campo, que trabalha, plantando 
cultivando e colhendo o algodão, mas 
também àqueles que tiveram a 
coragem de ditar técnica 
convincentes, capaz de modificar 
rotina. 

Se essa a minha primeira 
surpresa, a segunda foi de  
outro ilegível. A todo momento 
procurei investigando saber das 
condições econômicas dos  
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que cultivavam o algodão naquela 
zona. Naquele ensejo, registrava-se a 
produção de quatrocentos ou 
quinhentos quilos da malvácea de 
fibra longa, por hectare. Fiz os 
cálculos para saber quanto 
representava, em dinheiro, para o 
agricultor que houvesse consagrado 
seus esforços na obtenção daquela 
riqueza. 

Anuviou-se um pouco meu 
pensamento, verificando que as 
compensações para o agricultor não 
eram de ordem a justificar o regozijo 
de todos aqueles visitantes. Dei uma 
entrevista a jornais de minha terra, 
dizendo que, se eu estava alegre, por 
ver brotar da terra tanta riqueza, 
estava insatisfeito porque não via 
aquela riqueza encaminhar-se para os 
bolsos dos que tinham vivido, 
mourejado as horas amargas do 
semeio e do plantio. 

Nessa oportunidade, Sr. 
presidente, dirigi apelo aos homens do 
comércio e da indústria, que visitavam 
Serra Talhada, no sentido de olharem 
o algodão desabrochado, com olhos 
diferentes dos caçadores que se 
regosijam com as matas cheias de 
caças próximas e próprias aos 
venatórios. O caçador alegra-se 
quando no floresta têm muito que 
caçar; mas a caça sofrerá quando eles 
dispararem suas armas. 

Almejava, que a safra fosse 
transformada em riquezas reais às 
mãos do agricultor, como 
compensação ao esforço dos homens 
que tinham alcançado aquela riqueza 
em região inhospita como a dos 
sertões de Pernambuco. 

Sr. Presidente, êsse o raciocínio 
é ao meu ver, aquele pelo qual se 
devem pautar tôdas as concepções 
econômicas que se formularem e se 
firmarem nas cidades. Na hora em que 
os homens da cidade pensarem nas 
riquezas do interior, devem faze-lo não 
como quem pensa em riquezas que 
apenas beneficiarão aos citadinos, 
mas riquezas que se transformam em 
benefício, conforto, prosperidade, 
alegria e viver para os homens do 
campo. 

Nessa hora, passaremos a dar 
um pouco mais de tranqüilidade 
econômica ao país; e essa 
tranqüilidade econômica não se 
consegue simplesmente pelo acúmulo 
pelo montante das riquezas 
registradas nas cifras bancárias. 
Tranqüilidade econômica só existe 
quando essa economia próspera deixa 
um pouco de felicidade nas mãos dos 
que a criaram. 

No sertão de Pernambuco a vida 
é muito árdua para que possamos 
alegrar apenas com alguns milhares 
de cruzeiros expressos em uma 
colheita que se disputa. 

Só há motivo de prazer quando a 
safra se exprime em justa recompensa 
em mãos dos agricultores. Eles é que 
devem receber a maior paga. 
Entretanto, nem sempre isso ocorre. 

Nesta hora, se ouve clamar o 
gritar para que os campos produzam 
muito e barata. Muito mais devemos 
clamar e gritar no sentido de que os 
distribuidores melhor compensem 
aqueles homens que trabalham e 
produzem. 

O SR. RUY CARNEIRO: – V. 
Ex.ª pode incluir no Nordeste, além 
do sertão pernambucano, os da 
Paraíba, do Rio Grande do Norte e 
do Ceara. Todo o Nordeste está em 
situação idêntica à descrita por V. 
Ex.ª. 

O SR. APOLÔNIO SALES: – 
Agradeço o aparte V. Ex.ª diz muito 
bem: no Estado da Paraíba existe uma 
riqueza apreciável, a do sisal. Lá 
vicejam plantações imersas de agave, 
abrangendo centenas de milhares de 
hectares de terra que nada valia, terra 
à qual ninguém sabia da aplicação, 
desprezada, que não se comprava, 
nem se oferecia. Entretanto, o 
agrônomo indicou o caminho as 
sertanejo inteligente. Seguiram-no. 
Cultivaram e extenderam sôbre o 
território paraibano um manto verde de 
sisal, que orgulha qualquer técnico 
que visite aquela região. Essa rique- 
 

za, posteriormente, transformou-se na 
alvura das fibras que secam ao sol, a 
anos a fio. E' preciso que se 
recompense tamanho esforço. 

A fibra armazenada teve amparo 
ano passado. E' preciso também seja 
este ano amparada convenientemente. 
Digo e continuo dizendo que preciso 
ser amparada a modo de o agricultor 
ganhar bastante, e não a modo de o 
Brasil apenas auferir divisas de. Que 
faça divisas, está certo, mas antes 
deixe riquezas nas mãos dos 
agricultores. 

O SR. NOVAES FILHO: – Muito 
bem. 

O SR. RUY CARNEIRO: – 
Permita V. Ex.ª mais um aparte. Nesse 
particular – orientação dada pelo 
agrônomo – V. Ex.ª ocupa lugar de 
destaque. Sobretudo no Nordeste, V. 
Ex.ª tem sido magnífico orientador não 
só dos seus co-estaduanos, como 
também da gente dos Estados 
visinhos, com grande proficiência de 
agrônomos notável cuja concretização 
se ampliou quando V. Ex.ª foi Ministro 
da Agricultura. 

O SR. APOLÔNIO SALES: – 
Muito me sensibiliza a bondade de V. 
Ex.ª referindo-se ao meu passado de 
agrônomo, passado esse que me 
venha a ser um grande estímulo. 
Possa eu de futuro continuar a 
merecer aplauso bondade dos meus 
prezados companheiros. 

Continuo, Sr. Presidente, a 
alimentar mesma admiração pelos 
homens do Nordeste: mas quando os 
admiro não é só porque produzem 
riqueza admiro-os sobretudo, porque 
ainda não desertarem de criar 
riquezas nora a minha terra. (Muito 
bem; muito bem. Palmas). 

 
DISCURSO PRONUNCIADO 

PELO SR. SENADOR RUY 
CARNEIRO NA SESSÃO DE 8 DE 
SETEMBRO DE 1953. 

 
O SR. RUY CARNEIRO: – Sr. 

Presidente, pretendo tomar a atenção 
da Casa por pouco tempo, a fim de 
informar o Senado sôbre minha 
viagem a Mato Grosso, aliás há dias 
anunciada. 

A ida a aquele Estado decorreu 
dos apêlos lancinantes, que recebi de 
várias famílias mortas da Paraíba 
especialmente dos Municípios de João 
Pessoa, Santa Rita e ilegível. 

Justamente alarmadas com as 
notícias da imprensa e de certos 
procedentes do Estado de Mato 
Grosso, para onde foram cêrca de 
Trezentos jovens paraibanos. Não 
medi conseqüências nem pensei nos 
incômodos e trabalhos que dela 
poderiam advir. Objetivei apenas 
demonstrar aos filhos da minha terra 
que os representantes do povo da 
Paraíba na Câmara dos Deputados e 
no Senado, estarão em qualquer parte 
em que sua presença seja reclamada, 
para dar assistência aos seus 
conterrâneos. 

Acompanhou-me emprestando a 
solidariedade do povo potiguar ao 
povo paraibano, o nobre Deputado do 
Rio Grande do Norte, Sr. Teodorico 
Bezerra. Infelizmente, o Deputado 
Alcides Carneiro, que também deseja 
acompanhar-nos, não pode realizar a 
viagem, por motivo justo. 

Chegando a Cuiabá, fomos 
carinhosamente, acolhidos pelos meus 
correligionários daquele Estado, 
integrantes do Partido Social 
Democrático tendo à frente o 
engenheiro Oliveira Melo, seu 
Presidente: pelos elementos do 
Govêrno, pertencentes à União 
Democrática Nacional, entre os quais 
se encontravam o Dr. Rubens Pinto, 
ilustre Secretário do Interior, 
representando o Governador fora da 
Capital, chegou no dia imediato. 

Todas as facilidades nos foram 
concedidas. O Governador Fernando 
Corrêa, homem lhano, agradável 
inteligente declarou-nos, desde novo, 
que embora o seringal pertencera a 
organizações privadas, desejava e 
mesmo que empenhava no sentido de 
que a nossa tarefa fosse coroada de 
pleno êxito. 

Aos paraibanos que se 
encontravam, na Capital e outros que 
porventura fossem chegando, 
desejosos de voltarem ao seu torrão 
natal, seriam seguradas tôdas as 
garantias e facilidades. Esse gesto do 
Governador do Mato Grosso 
proporcionou-nos grande conforto, pois, 
para o êxito da nossa missão era 
indispensável o apoio daquela 
autoridade. 

O primeiro centro de trabalho que 
visitamos foi em Rio da Casca, obra 
pública do Govêrno do Estado. 

Dirigido pelo engenheiro Candido 
Rondon, sobrinho do querido 
General.Rondon, sertanista eminente 
que todo o Brasil venera e admira. Lá, 
se encontram apenas dez paraibanos, 
dos quais dois trabalhando em serviços, 
pesados, juntamente com outros 
homens de Mato Grosso, do município 
de Várzea Grande, por sinal enviados 
pelo prefeito Lacínio Monteiro, de que é 
do Partido Social Democrático. 

Achando aquele conceituado edil 
que a obra necessitava do apoio de 
todos os matogrossenses, enviou uma 
turma de quarenta homens e me 
explicou por que assim havia procedido. 
Os dois paraibanos trabalhavam 
precisamente na turma dirigida por um 
cidadão de Várzea Grande, pessoa de 
confiança daquele prefeito. 

Outros paraibanos estavam 
trabalhando em construções de casas, 
pois eram pedreiros, ajudantes de 
carpinteiros e ajudantes de pedreiros. 
Jovens imberbes; ficaram alguns com a 
voz embargada, cheios de emoção com 
a nossa presença, desejosos de voltar a 
Paraíba, com saudades dos entes 
queridos que ali se encontram. 

O Sr. JOAQUIM PIRES: – é o que 
digo Sempre o nordestino volta a sua 
terra. 

O SR. RUI CARNEIRO: – 
Agradeço o aparte do V. Ex.ª. 

Estavam os paraibanos como 
verdadeiros colegiais, que, no fim do 
ano, anseiam por voltar a casa paterna. 
Falaram me todos sôbre as condições 
de trabalho do Rio da Casca, que, de 
fato, são exaustivo. Rio da Casca fica a 
120 quilômetros da Cuiabá. 
Transportamo-nos para lá em táxi-
aéreo, meio de locomoção utilizando em 
todo o território do Mato Grosso, porque 
aquele grande Estado Central, dadas as 
distâncias extraordinárias, só pode ser 
percorrido por essa via de 
comunicação. 

As primeiras levas de 
paraibanos mais ou menos de 75 a 
76 jovens vindos de João Pessoa, 
naturalmente não habituados aquele 
trabalho rude, tentaram abandona-lo, 
para voltar a Capital do Estado de lá 
a sua terra. Nessa ocasião houve, na 
realidade, um pouco de severidade e 
mesmo de violência de parte dos 
dirigentes do serviço, logo sanados 
peIas instruções do Govêrno. Os que 
lá ainda permanecem, narraram ao 
Deputado Theodorico Bezerra e a 
mim, que os seus companheiros 
sofreram alguns vexames mas não 
foram espancados como se informara 
a Paraíba e a todo o Brasil. 

Todos êles, conforme 
entendimentos que mantivemos com 
o Governador e o Engenheiro 
Cândido Rondon, poderão voltar a 
terra natal ilegível e julgarem 
oportuno. Alguns mostraram desejo 
de ficar até o fim do ano para 
amealhar algumas economias, 
outros, porém, insistem por ilegível 
Imediato. 

O segundo local a ser por nós 
visitado, foi a Emprêsa Rio Novo Ltda 
dos seringais pertencentes ao Sr 
ilegível Spinelli, considerados os mais 
importantes do Estado de Mato Grosso. 
Possui êste Senhor, salvo engano, mil e 
duzentos quilômetros de terra, a partir 
do município de Rosário em Mato 
Grosso, e até o município de Belém, no 
Pará. São duzentas léguas de terra de 
extensão por dez léguas de largura. É 
uma coisa fenomenal. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – Até parece a fase de 
colonização do Brasil. E ainda há quem 
diga que em nosso País não existe 
ilegível. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – 
Era uma zona inteiramente 
desabitada, que se agora está sendo 
trabalhada pelos seringalistas. Não 
se trata de latifúndio. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – não estou 
contestando que ilegível, assinalo 
que é uma extensão imensa, 
fazendo-nos lembrar, a época da 
colonização, dos latifúndios ilegível 
marcáveis. É uma extensão 
inacreditável, como propriedade 
particular: uma excrecência que a 
nossa civilização não comporta. 

O SR. RUI CARNEIRO: – 
Estivemos na sede em Rio Novo a 
trezentos e sessenta quilômetros de 
ilegível Cuiabá. Infelizmente não nos 
foi possível correr os seringais 
ilegível da grande distância uns dos 
outros ilegível seringal de Rio Ferro 
há um campo de aviação que nos 
permitira estabelecer contato com os 
demais. Ainda assim, ficava a trinta 
minutos ilegível do Rio Novo e o 
nosso aviador ilegível ou que a 
gasolina não chegava para fazermos 
essa viagem e voltarmos a Cuiabá. 

Comunicamo-nos com dez ou doze 
paraibanos que lá estavam. Que 
trabalhavam numa fábrica de ilegível 
de borracha, outros cuidavam de 
pocilgas, enquanto outros ilegível se 
entregavam aos afazeres da roça e 
trabalhos maneiros, mais ilegível em 
comparação com os da extração da 
borracha. 

Obtivemos, tanto quanto 
possíveis informações sôbre a vida 
dos seringueiros. Êles vão das regiões 
dos Estados do nobre Senador 
Kerginaldo Cavalcanti, do ilustre 
colega Senador Onofre Gomes, do 
nobre Senador ilegível de 
Vasconcelos, do meu Estado, enfim do 
Nordeste para trabalhar em Mato 
Grosso, no Amazonas ou no Pará, 
onde quer que existam seringais. 

Mas volvamos ao caso de Mato 
Grosso. O Nordestino lá chega 
ilegível direto à região do seringal. 
Rio Novo por exemplo. 

Recebe armas: – Espingardas, 
Revólveres, Facões, trinchetes por 
compra ou aluguel; e é ilegível a qual 
dos seringais, entre os muitos por 
ilegível. Passa nove meses 
trabalhando – História velha, 
melancólica e ilegível para os filhos 
dos Estados que tem a desdita de se 
ocupar da extração do Latex no 
Brasil. 

São distribuídos nos seringais 
para cuidar da sua tarefa ilegível da 
mata entregue à sua própria sorte. 

De trinta em trinta dias recebe a 
visita do capataz, o homem ilegível 
que leva mantimentos e ilegível 
borracha colhida durante o mês de 
sabôr amargo. O bom seringueiro 
inicia o seu serviço às duas horas da 
madrugada. Coloca as ilegível nas 
árvores e dá o corte, num dia; outro, 
pela madrugada, faz a colheita. 
Terminada, lava a borracha, e 
ilegível repousar o ilegível. 

O seringueiro que acorda as 
quatro horas da manhã é um mau 
seringueiro; produz pouco. Terá 
pouco latex e, conseqüentemente, 
pouco dinheiro. 

Assim, Sr. Presidente, êsse 
homem vive entregue à própria sorte. 
Só a proteção divina pode poupá-lo. 

Há, porém, uma circunstância 
especial: o terreno em Mato Grosso é 
melhor que o do Amazonas. Lá os 
seringueiros são poupados tanto 
quanto possível no trabalho cruel, 
porque naquelas selvas há 
salubridade não existindo umas 
tantas endemias e uns tantos fatôres 
negativos como no Amazonas. 

Assim, o seringueiro passa 
meses isolado no mato – sacrifício 
inaudito, principalmente, para o 
nordestino que gosta de conversar, é 
comunicativo, alegre. Em nossos 
pequeninos Estados cortados de 
estradas, o indivíduo que colhe 
algodão no roçado, por exemplo, não 
lhe interessando mais aquele serviço, 
pede as contas e o abandona. Na 
estrada, em poucos minutos, pega 
um caminhão e vai embora. 
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O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – A Vida penosa que 
V. Excia. está retratando foi, 
desgraçadamente, a vida dos 
nordestinos do chamado "Exército da 
Borracha" que, durante a guerra, 
seguiu para a Amazônia, a fim de 
fornecer latex aos Estados Unidos da 
América do Norte. O resultado foi um 
preço miserável, a par do sacrifício de 
milhares de vidas de nordestinos. E 
todo o esfôrço econômico se distribuiu 
nos Estados Unidos, em dólares, pelo 
Fundo Monetário Internacional e 
outros Institutos. 

O SR. RUY CARNEIRO: – 
Agradeço o aparte de V. Excia. 

Sr. presidente, dizia eu que o 
seringueiro fica na selva até completar 
nove mêses, o que se dá em 
dezembro, quando deixa o seringal e 
se apresenta na sede do serviço. Ai 
faz o encontro de contas com o patrão 
e, se tem saldo, leva-o. Na realidade, 
e preciso trabalhar barbaramente para 
tê-lo, porque as utilidades que recebe 
são de preço elevado. 

O Trabalho, e, por si, de uma 
crueldade indescritível. A história da 
borracha é antiga e todos a conhecem. 

O escritor Ferreira de Castro 
português ilustre que foi trabalhar na 
Amazônia, em seu livro "A Selva 
descreve muito bem o drama da 
borracha. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCÂNTI: V. Excia. tem razão. É 
uma página de sofrimento em que as 
lágrimas de árvore se casam às 
lágrimas do homem. 

O SR RUY CARNEIRO: – Muito 
obrigado pelo aparte da linhagem de 
V. Excia. que é aliás muito bonita. 

O SR. ONOFRE GOMES: – 
Permite V. Excia. um aparte? – 
(Assentimento do orador) – Há 
também uma página brilhante e 
imorredoura que descreve o trabalho 
do seringueiro da Amazônia 
exatamente como Vossa Excelência 
a está focalizando do lado do Mato 
Grosso, e também a tragédia da vida 
amorosa. Se não me falha a 
memória, tem o título de 
"Deserdados'' e foi escrito por um 
cearense – Clóvis Vasconcelos. 
Talvez seja essa uma das páginas 
mais emocionantes, mais fortes e 
mais chocantes da literatura 
brasileira. 

O SR. RUY CARNEIRO: – 
Conheço o trabalho V. Excia. tem toda 
razão. 

Sr. Presidente, o seringueiro fica 
assim, entregue as ilegível, largados 
na dolorosa ilegível das matas 
misteriosas como se tem uma 
selvagem ou um irracional. 

Se sofrer um acidente na 
floresta ninguém o socorrerá. Não foi 
o seringalista quem o mandou matar, 
êle se foi, levado por um destino 
implacável a fazer aquele serviço e, 
em conseqüência, achou a morte no 
seu doloroso abandono. Ao chegar, o 
empregado no barracão encontrou o 
cadáver, porque não foi possível dar-
nos assistências. Ficam êsses 
homens com a razão obliterada 
naquele êrmo tremendo, isolado do 
mundo civilizado podendo até chegar 
a loucura ou ao suicídio que, a meu 
ver, é uma alucinação provocada 
pela cultura e pelo desespero. 

Jovem paraibano que para lá fôra 
escreveu uma carta para a namorada 
ou uma pessoa de sua família, não sei 
bem, descrevendo a batalha que tivera 
de travar com os índios daquela região 
e que terminara, pela madrugada, com 
a morte do cacique. Tudo é, porém, 
fruto da imaginação, do delírio dêsses 
homens que espavoridos pelo terror 
da mata, completamente isolados, não 
tendo com quem conversar, a sua 
imaginação se exata, e então, criam 
fantasias. Todavia, nem todos sofrem 
essa influência. Dentre os jovens 
nordestinos, há os fortes os 
resistentes que cumprem seu destino 
trabalhando até ilegível a tarefa 
imposta, a fim de garantirem o 
necessário para voltar à terra. Esta é a 
situação. 

Na Paraíba o erro foi ilegível 
elementos para aquele tenebroso 
 

mistér. Deviam selecionar os rapazes, 
antes de enviá-los. O Banco da 
Borracha financiou a Associação dos 
Seringalistas de Mato Grosso com 
dois milhões e quatrocentos mil 
cruzeiros para que importasse 300 
homens da Paraíba e os levasse ao 
serviço dos seringais. Houve falha 
criminosa, lamentável na seleção dos 
rapazes, como também se portaram 
como desalmados, os agenciadores 
dêsses pobres moços, prometendo-
lhes vantagens fantásticas, quando 
antes deveriam ter sido francos, 
esclarecendo que iam ganhar dinheiro, 
mas ilegível aos seringais durante 9 
meses e fazendo ver o que é a vida 
nos seringais durante 9 meses e 
fazendo ver mais. Nada disso! 
Embeveceram os jovens com 
promessas mirabolantes e 
empurraram os moços para uma luta 
que êles jamais a imaginaram. Foi isto 
pelo menos o que todos expressaram 
ao Deputado Theodorico Bezerra e a 
mim, citando nominalmente o Dr. José 
Eurico e o senhor Mauricio Macedo, 
da Paraíba, como principais 
responsáveis pelas amarguras que 
estacam vivendo. 

Sr. Presidente, se êsses homens 
fossem da minha região, por exemplo, 
ou mesmo do Brejo teriam o 
estranhado menos o ambiente. Porque 
não há ser humano, salvo o indivíduo 
nascido no Seringal que não se 
horrorize com a solidão da selva e 
com a tarefa tremenda a que se 
entrega. Os homens do meu sertão 
estariam em melhores condições para 
aquele serviço, porque estão 
habituados ao trabalho áspero; 
entretanto, estou certo, também 
estranhariam a tarefa e sobretudo as 
condições da selva. É preciso que o 
indivíduo tenha fibra de aço. Os 
homens dos seringais não se avistam 
com qualquer mulher; não têm com 
quem conversar, Jovens de 19, 20, 23 
e 25 anos vivem inteiramente sós e 
supliciados pelo degrêdo aterrador. 

O SR. ONOFRE GOMES: – 
Permite V. Excia. outro aparte? 

O SR. RUY CARNEIRO: – Com 
todo o prazer. 

O SR. ONOFRE GOMES: – Há 
um aspecto curioso: nenhum dos 
imigrantes que o Brasil importa se 
propõe a auxiliarmos nêsse trabalho 
árduo. 

O SR. RUY CARNEIRO: – 
Morreriam de tédio. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – Se auxiliam a 
receber a borracha. Passado o 
período da crise, nem sequer nos 
dizem: "Deus o guarde”. 

O SR. ONOFRE GOMES: – Só 
vão ao interior, depois de conquistada 
a região, saneada e consolidada, para 
colher o fruto, quase sem trabalho, do 
capital a crédito que lhes adianta a 
colônia a que pertencem, no Brasil. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – Gostaria de ver o 
estrangeiro emparelhado com o 
nacional, na luta da sobrevivência. 

O SR. ONOFRE GOMES: – O 
nobre orador foi testemunha de um 
dos aspectos da vida nacional que só 
o homem realmente brasileiro, no 
geral descendente do tronco luso, 
enfrenta, domina e vence. 

O SR. RUY CARNEIRO: –  
Agradeço, mais uma vez, os apartes 
de Vv. Exas. 

Sr. Presidente, êste é o tremendo 
drama do seringueiro. 

Pôde existir alguém que, 
dispondo de pequeno seringal e sendo 
justo, generoso e bom, proporcione 
umas tantas facilidades ao 
trabalhador, permitindo-lhe por 
exemplo que se case e isto já é uma 
notável conquista do seringueiro que 
passará a ter, dentro da desalentadora 
solidão, uma companheira. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – Permite V. Ex.ª ainda 
um aparte? 

O SR. RUY CARNEIRO: – Com 
todo o prazer. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – O nobre colega,  
sem o querer, está produzindo  
página brilhante de defesa 
 

do homem do Nordeste. Porque, em 
verdade, ressaltando os sacrifícios... 

O SR. RUY CARNEIRO: – 
Sacrifícios tremendos. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – A resistência, a luta, a 
tenacidade desses bravos, descreve sem 
o querer e sem o pretender, 
modestamente, uma página da vida do 
Nordeste e da Amazônia: a conquista 
dessa imensa região pelo Nordeste, que 
ali colocou, definitivamente, os marcos da 
nossa pátria e assentou a base de nossa 
nacionalidade. 

O SR. RUY CARNEIRO: – Muito 
agradeço o aparte de V. Ex.ª. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Não 
se trata apenas dos nordestinos. 

O SR. RUY CARNEIRO: – 
Exatamente. Nos seringais trabalham 
filhos de todos os Estados do Brasil. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Nos 
seringais de Mato Grosso é mínima a 
proporção de nordestinos. Os 
trabalhadores dos seringais são, na 
maior parte, matogrossenses, e sofrem o 
mesmo drama. 

O SR. RUY CARNEIRO: – Citei os 
nordestinos, porque no momento estão 
em causa os paraibanos. 

O SR. ONOFRE GOMES: – Os 
seringueiros provêm, quase sempre, de 
tronco luso. Nem o sírio vai para lá, a não 
ser o mascate. 

O SR. JOÃO VILLASBOAS: – Não 
me referi a êsses porque estou tratando 
dos que trabalham e produzem. 

O SR. RUY CARNEIRO: – Aceito, 
com muito prazer, os esclarecimentos do 
nobre colega. Minha viagem foi rápida. 
Não tive tempo de assenhorear-me de 
todos os aspectos e situações locais e é 
bem possível que cometa falhas em meu 
discurso. Neste caso, V. Ex.ª deve 
perdoar-me e auxiliar-me. 

O SR. JOÃO VILLASBOAS: – 
Permita-me, então, ressaltar a parte da 
oração de V. Ex.ª que se refere aos 
nordestinos. Devo acentuar que 
encaminharam para Mato Grosso 
homens habituados ao conforto da vida 
citadina e, não homens do interior, afeitos 
ao trabalho áspero e rude dos pequenos 
centros. 

O SR. RUY CARNEIRO: – 
Exatamente. 

Dizia ou, Sr. Presidente, que foi 
justamente essa a falha verificada: 
escolheram pessoas citadinas – músicos, 
tipógrafos, datilógrafos, cantores de 
rádio, comerciantes, lavadores de 
automóveis, motoristas, enfim, jovens 
que viviam na Capital, em Santa Rita, 
cidade adiantada, ou em Cabedelo, pôrto 
do Estado; rapazes de mãos finas, que, 
ao chegarem aos seringais de Mato 
Grosso, ficaram apavorados. 

As distâncias são simplesmente 
fantásticas. Eu e o Deputado Theodorico 
Bezerra estivemos em Rio Novo, a 
trezentos e sessenta quilômetros de 
Cuiabá. Imagine V. Ex.ª, Sr. Presidente, 
que existem homens trabalhando a 
quatrocentos e seiscentos quilômetros de 
distância da Capital do Estado! O Estado 
do nobre Senador João Villasboas é, 
realmente, um colosso!... É 
assombrosamente grande. 

Uma vez embrenhado na mata, o 
indivíduo não pode fugir. Se o fizer, 
perder-se-á e morrerá de fome se não 
fôr devorado pelas feras. Resta-lhe, 
portanto, cercar-se de resignação e 
estoicismo, a fim de cumprir sua tarefa 
e retornar pelo caminho trilhado. 

O êrro repito, foi, precisamente, na 
escolha do material humano. 

Precisamos extrair a borracha. 
Não há dúvidas A riqueza está no 
campo, mas, há de aparecer um meio 
de ser dada assistência aos 
desventurados trabalhadores da 
borracha, êsses notabilíssimos herois 
anônimos. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – V. Ex.ª aponta um dos 
êrros. Há outros, como por exemplo, o 
abandona em que geralmente ficam os 
colonos nordestinos. Sabe o nobre 
colega o que tem sido a nossa vida – a 
vida dos "paus de arara", que nos 
transportam como se toramos rêzes, 
para São Paulo, Paraná, tôda  
a parte, onde não se encontra  
abrigo, acolhida, a não ser a da 
bondade natural da nossa gente. Esta 
 

a verdade. Enquanto isso, os 
estrangeiros tudo recebem, inclusive do 
Govêrno do nosso país. Devíamos, ao 
menos, ser tratados em pé de 
igualdade. 

O SR. RUY CARNEIRO: – A 
assistência é nenhuma. O homem se 
avista com o representante do barracão, 
de trinta em trinta dias! 

A borracha está nas matas do 
Amazonas, Pará, Mato Grosso, Acre, 
Guaporé, Amapá e Rio Branco. É 
preciso colhê-la. Para tanto, 
necessitamos de medidas que 
humanizem o serviço. Não é possível 
que continue como está. Os donos dos 
seringais também lutam com os 
empregados que, de certa maneira, se 
transformam em verdadeiras feras 
porque passam nove meses dentro da 
mata. Isolados, sem qualquer 
segurança, ficam alterados. Os donos 
dos seringais geralmente se cercam de 
elementos duvidosos, indivíduos caras 
patibulares, e a tanto são levados por 
terem de se impôr a quatrocentos ou 
seiscentos homens dentro daquela 
mata. Não há técnica nem 
racionalização no trabalho. É tarefa 
ainda da era do descobrimento! 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – O meio é bravio e 
hostil. 

O SR. RUY CARNEIRO: – O 
seringalista Sr. Mário Spinelli, pelo que 
observei, é homem inteligente, de 
coragem e empreendedor. É preciso ter 
coragem para fazer o que faz, naquela 
região! Tem um irmão dirigindo o 
seringal – Sr. Renato Spinelli. Na sala 
de visitas do seringal – Não sei se o 
resto é necrotério – construiu um campo 
de aviação muito bom, como quem 
deseja visitantes para apreciar a sua 
obra. Mantém êle ali uma boa escola, 
atualmente auxiliado pelo Govêrno do 
Estado, uma capelinha, um grupo de 
casas para os seus trabalhadores. 
Informou-me que todo o leite das vacas 
da fazenda é destinado às crianças dos 
seus empregados. É indiscutivelmente, 
um espírito progressista. 

Ao discutirmos, eu, o Deputado 
Teodorico Bezerra e o Dr. Clovis 
Cardoso, sôbre o melhor meio de 
atingirmos os seringais de Rio Ferro, no 
avião, tipo popularmente conhecido 
como “teco-teco", que fretamos para 
nos levar a Rio Novo, verificamos a 
impossibilidade de fazê-lo em virtude do 
aviador Sr. Joaquim Goulart, 
maranhense de rara envergadura, que 
explora taxis aéreos, ter informado não 
haver gasolina para a travessia. Por isto 
a nossa comitiva, integrada também 
pelo Chefe de Polícia, Dr. Clovis 
Cardoso, que o Governador Fernando 
Corrêa fêz questão que nos 
acompanhasse, ficou privada de ter um 
contacto com mais aquele centro de 
trabalho onde existem 20 paraibanos 
trabalhando com uma turma de 
japonêses. 

Há pouco, falando com o Senador 
Vespasiano Martins. S. Ex.ª me disse 
que seria difícil a fiscalização. Não 
obstante, devemos arranjar um meio 
de fiscalizar e humanizar o serviço. 
Não é possível, na era social que 
vivemos, a eternização de quadros tão 
anti-humanos. 

No Estado de Mato Grosso, a 
situação é melhor do que no 
Amazonas; mas a solidão e o 
abandono tremendo, pavoroso, muito 
concorrem para que o homem, dentro 
da mata, torne-se completamente 
animalisado. 

O Deputado Theodoro Bezerra e 
eu tivemos oportunidade de visitar a 
Santa Casa de Cuiabá, em companhia 
do Sr. Rubens Pinto, Secretário do 
Interior, o paraibano Severino Antero 
Alves, nascido no município de Areia, 
um rapaz de 21 anos que fora ferido na 
perna por um outro conterrâneo Orlando 
Ferreira da Silva, seu companheiro de 
trabalho no seringal de Rio Novo. A 
exalação daquele jovem bem demonstra 
o estado em que ficam as vítimas da 
solidão. 

É preciso, pois, Sr. Presidente, 
que os poderes públicos, olhem para 
essa gente: Gente que precisa de 
assistência e de amparo, de condições 
mais humanas de trabalho. 
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Minha viagem a Mato Grosso foi 
realizada com as melhores intenções; não 
a determinou qualquer interêsse político, 
mas apenas o de amparar meus 
conterrâneos. Sou um homem de 
sentimentos limpos, sem falsa modéstia, e 
não me move o propósito de criar, para 
Mato Grosso, situação desagradável. O 
Estado dispõe de grandes riquezas e 
precisa de braços para desenvolvê-las. A 
condição do serviço entretanto, é cruel; a 
tarefa do seringueiro, verdadeiramente 
hedionda, horripilante. O Ministério do 
Trabalho não a pode fiscalizar; o Banco da 
Borracha, que dispõe de meios, também 
não fiscaliza. E contínua o drama, que já 
vem de tantos anos. 

O Amazonas e parte do Pará 
encheram-se de corpos dos nordestinos 
que lá morreram. Contínua tudo no mesmo. 

Será possível, Sr. Presidente, que 
não haja um meio de se assistir a essa 
gente? 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – Permite V. Ex.ª um 
aparte? 

O SR. RUY CARNEIRO: – Com 
muito prazer. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – Se bem que não 
conheça in loco a região e, portanto, nada 
possa dizer sôbre a vida do trabalhador dos 
seringais, acredito que, em grande parte, a 
situação poderia ser suavizada se 
adotassemos o método racional do plantio 
da árvore da borracha. 

O SR. RUY CARNEIRO: – Perdoe-
me V. Ex.ª interromper o aparte, mas o 
Banco da Borracha já está determinando 
essa medida que modificará sensivelmente 
a situação. 

Isto pelo menos me informou o 
Gerente do Banco, em Cuiabá. 

É preciso, entretanto, que seja 
fiscalizada a execução dessa iniciativa e ela 
se efetive. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – Tornar-se-ia muito mais 
fácil a vida nos seringais. Como a borracha 
nativa se encontra em pontos diferentes, 
um pouco aqui, muito ali, muito mais 
adiante, tôda a obra de fiscalização se 
torna difícil. 

O SR. RUY CARNEIRO: – Precária. 
O SR. KERGINALDO 

CAVALCANTI: – Sob o ponto de vista da 
industrialização, as facilidades 
incontestávelmente serão bem maiores. 
Rendo minhas homenagens a V. Ex.ª, 
paraibano honradamente dedicado ao seu 
povo, aos nordestinos, e que nos tem 
prestado, com sua palavra, profícua e 
inteligente colaboração. 

O SR. RUY CARNEIRO: – Obrigado 
a V. Ex.ª. 

Sr. Presidente, minha viagem com o 
Deputado Potiguar Theodorico Bezerra 
teve proveitoso resultado: evamos conosco 
um funcionário do Govêrno da Paraíba, 
que permanecerá na região, apoiado pelas 
autoridades do Estado, sobretudo pelo 
Secretário do Interior, Sr. Rubens Pinto, 
moço de brilhante inteligência e grande 
cultura, e pelos meus amigos do P.S.D. 
Testemunhamos a solidariedade do 
Deputado Estadual Leal de Queiroz figura 
de destaque da bancada pessedista, que 
sempre esteve ao nosso lado, dando-nos 
uma valiosa cooperação e assistência para 
a retirada dos paraibanos que estão na 
capital e desejam voltar ao seu Estado. 

Procurando desviar alguns elementos 
que não estavam em condições de 
trabalhar na borracha, fiz um apoio ao meu 
velho amigo o ex-deputado Dr. Itrio Corrêa 
da Costa, que dirige a Comissão de 
Estrada de Rodagem no sentido de acolher 
aquêles paraibanos no seu serviço. 
Prontamente êle prometeu atender-me. 

Isto quer dizer que os meus 
propósitos para com o Estado de Mato 
Grosso, são os de ajudar a nossa 
gente para que lá permaneça e, ao 
mesmo tempo, fixe residência naquêle 
rincão, desenvolvendo a sua riqueza a 
sua economia e fornecendo o suor dos 
seus rostos para o engrandecimento 
maior dêsse pedaço do nosso Brasil. 

Avistei-me, hoje pela manhã, com 
o Sr. Ministro José Américo, expondo-
lhe o resultado da nossa viagem 
pedindo a sua intervenção prestigiosa 
junto ao Ministro da Aeronáutica no 
sentido de nos serem facilitados, 
aviões para o retôrno dos paraibanos 
que estão em Cuiabá e que não 
poderão ali permanecer. 

Sr. Presidente, muito embora 
tenha dúvida sôbre resultados 
satisfatórios vou apresentar à Mesa, 
requerimento para a constituição de 
uma comissão mista, de Senadores e 
Deputados e despeito da existente 
Comissão da Valorização da 
Amazônia, a fim de estudar-se o 
assunto que é completo impondo-se 
meditação. Pleiteio que o órgão se 
componha de representantes dos 
Estados de Mato Grosso e 
nordestinos, os quais sugerirão 
medidas de amparo aos seringueiros. 

Na véspera de nosso retôrno, tive 
oportunidade de visitar no Quartel de 
Policia Militar matrogrossense, onde 
se encontravam vinte e sete jovens 
paraibanos, que se recusando ir para 
os seringais o Governo mandou inclui-
los como soldados daquela 
corporação. 

Nessa turma, uns desejavam 
voltar a outros permanecerem naquele 
Estado. 

Naquela visita registrei o 
seguinte: um jovem conterrâneo, que 
há tempos se encontra na polícia de 
Mato Grosso, havia sido, 
precisamente, naquele dia promovido 
a aspirante, o que demonstra boa 
acolhida para os nossos e os dos 
outros Estados que ali aportam. 

No seringal, porém, o trabalho é 
cruel e diga-se de passagem a maioria 
dos seringalistas são senhores de 
baraço e cutelo, na região. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – 
Permite-me V. Ex.ª um aparte? 
(Assentimento do orador) – Antes de 
negar-se a solução a que visa o 
requerimento tão oportuno de V. Ex.ª 
pediria que excedesse junto ao 
Ministro do trabalho a fim de tornar 
eletiva a fiscalização nessas regiões 
pela Delegacia do Trabalho de Mato 
Grosso que, absolutamente nunca te 
fez sentir. 

O SR. RUY CARNEIRO: – Tem 
V. Ex.ª tôda a razão. Realmente 
pretendo procurar o Ministro João 
Goulart para falar sôbre o assunto. Sei 
que a fiscalização do trabalho, dos 
seringais, e quase impraticável devido 
no custo do aparelhamento 
necessario. 

Os seringueiros, no entanto, pode 
tão ficar mais ou menos amparados, 
com a efetivação de algumas medidas 
inclusive as seguintes: 

1º) Estender o âmbito da Junta 
de Conciliação e Julgamento de 
Cuiaba aos municípios de Rosário 
Oeste e Diamantino, que 
compreendem a região dos seringais. 

2º) Providenciar para que o 
Banco de Crédito da Borracha dê 
cumprimento ao que dispõe o Decreto-
lei numero 4.841, de 17 de outubro de 
1942, fiscalizando o pagamento dos 
seringueiros pelos seringalistas e 
compensando a êstes o uso dos 
contratos-padrão de que trata o artigo 
9º do referido decreto-lei, que dispõe: 

"As relações entre proprietários de 
seringal, seringalistas e seringueiros serão 
reguladas pelos contratos padrão 
aprovados pelo Banco de Crédito, da 
Borracha S. A." 

Aliás, quero salientar a correção 
do Sr. Joaquim Moysés Pinheiro 
Ferreira, Gerente do Banco da 
Borracha, em Cuiabá, que nos facilitou 
a localização dos paraíbanos nos 
seringais. 

O Banco pode, portanto, fazer a 
fiscalização. 

O Sr. João Villasbôas: – O Banco 
da Borracha por êsse Decreto-lei, tem 
 

não só a obrigação de fiscalizar, como 
de distribuir o produto da venda da 
borracha, na proporção de 60% aos 
seringueiros, 33% aos seringalistas e 
7% ao proprietário do seringal. No 
entanto, nunca o Banco da Borracha faz 
êsse pagamento aos seringueiros 
diretamente; entrega o produto da 
venda aos seringalistas que, por sua 
vez, prestam contas aos empregados. 

O SR. RUY CARNEIRO: – Pelo 
que determina a legislação aludida, o 
Banco da Borracha deveria, pelo 
menos, assistir ao pagamento dos 
seringueiros. Seria uma garantia. 

Estou certo entretanto que o 
Ministério do Trabalho e o Banco da 
Borracha só poderão fiscalizar as 
transações do produto, no Estado de V. 
Ex.ª, Sr. Senador Villasbôas, no Pará 
ou no Amazonas, com o apoio absoluto 
do Govêrno Federal e através de gente 
honesta, que não se mancomune com 
os seringalistas, gente enfim, em 
condições de se impor, fazendo-se 
respeitar pela sua fôrça moral. Só assim 
a fiscalização seria salutar e eficiente. 

Talvez a comissão que sugiro 
pudesse obter também a colaboração 
do Ministério da Saúde, quando não 
fosse enviando médicos, pelo menos 
uma quantidade grande de enfermeiros 
para examinar a situação dêsses 
pobres homens que estão vivendo como 
bichos. 

Não tenhamos a ilusão de que o 
drama cruel do seringueiro vá parar ai 
porque, quando os nordestinos não 
forem mais apanhar borracha, os filhos 
dos Estados do Pará, Mato Grosso, do 
Amazonas e outros, para lá seguirão e 
o drama continuará sem solução. Êles 
são humanos e sofrem, como nós. 

É preciso uma medida: impõe-se 
um paradeiro a essa situação miserável 
de escravidão econômica! Êsses 
homens, lá atirados, não podem sair se 
não na época própria; do contrário 
morrem nas matas. 

A propósito, quero esclarecer que, 
no caso não se podem culpar as 
autoridades matogrossenses. Portanto 
ao Partido Social Democrático e o atual 
Govêrno de Mato Grosso fina-se a UDN 
Pois bem: senti-lhe a isenção de ânimo. 
Nada lhe podemos imputar, a não ser a 
omissão que permitiu a observância de 
uns tantas severidades uns tantos 
exageros praticados em Rio da Casca, 
aliás já referidos, centro de trabalho 
grosseiro e penoso que se critica o 
próprio engenheiro diretor. Tais 
incovenientes porém foram sanados 
com as providências do govêrno. 

Os correligionários do PSD com 
quem conversei antes de entender-me 
com o Governador, na residência do 
ilustre engenheiro Oliveira Melo, 
reconheceram, unânimemente,  
que a situação é dolorosa; nos 
seringais é assim mesmo, e não há 
quem dê jeito. Só a intervenção direta 
do Poder Central poderia amenizar, 
em alta escala, o drama doloroso  
dos brasileiros nordestinos 
localizados, quer em Mato Grosso 
quer no Amazonas, quer no  
Pará. Sr. Presidente envio à Mesa o 
requerimento (Muito bem. Muito bem. 
Palmas) 

Republica-se por ter saído com 
incorreções. 

 
Comissão de Redação 

 
Redação para 2º discussão do 

Projeto de Lei do Senado nº 51, de 
1947. 

 
Relator: Sr. Costa Pereira. 
A Comissão apresenta a redação 

para 2º discussão do Projeto de Lei nº 61, 
de 1947, de iniciativa do Senado Federal. 

Sala da Comissão de Redação, em 6 
de setembro de 1953 – Joaquim Pires 
Presidente em exercido – Costa Pereira, 
Relator – Velloso Borges. – Aloysio 
 de Carvalho. 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO 
SR MILTON CAMPOS NA FESTA DO 
HOMEM LIVRE E A QUE SE REFERE O 
REQUERIMENTO NÚMERO 296, DE 1953, 
APROVADO NA SESSÃO DE 8 DE 
SETEMBRO A FESTA DO HOMEM LIVRE. 

 
DISCURSO DO SR. MILTON CAMPOS 

 
O Sr. Milton Campos, saudando o 

jornalista J. E. de Macedo Soares na 
"Festa do Homem livre", realizada 
ante-ontem no Copacabana Pálace, 
pronunciou o seguinte discurso: 

 
"Se me fôr permitido o estilo 

ilegível, dir-vos-ei que compareço 
ilegível esta grande audiência por 
citado edital publicada na "Tribuna da 
Imprensa". Embora em outra jurisdição 
(a jurisdição provinciana), como entendi 
logo que os nobres objetivos 
convocados não me permitiam ser 
ilegível – homenagear o jornalista 
ilegível Eduardo de Macedo Soares e 
Cultua o homem livre. 

Para verificar que a homenagem era 
justa, bastou o mundo de emoções e 
recordações cívicas que o nome do jornalista 
logo despertou em mim. É êsse o privilégio 
dos homens que marcam o seu tempo e 
vivem plenamente a sua vida, incordorando 
seu nome a um patrimônio comum de 
lembranças e sugestões de que se compõe 
a História. 

 
O Comprometido da liberdade 

 
Transportei-me aos meus dias o 

menino, quando mal começava a 
interessar-me pela vida politica de meu 
país. Estavamos no govêrno Hermes e 
Rui Barbosa, com a eloquência de sua 
palavra e a tenacidade de seu idealismo, 
mantinha em nível alto e temperatura 
cálida e tradição liberal democrática da 
política nacional. Macedo Soares, depois 
de receber em nossa Marinha de Guerra 
as primeiras inspirações e amor à causa 
pública fundava em 1912 "O Imparcial", e 
só não direi que assentou ilegível na 
Armada da liberdade porque logo lhe 
couberam as posições de estado-maior. 
Com as posições, também os ricos. No 
Senado, no Supremo Tribunal e em tôda 
a Nação, pela voz infatigável de ilegível, 
o nome do jornalista ecoou amplamente, 
porque combatia com coragem e era alvo 
dos ilegível, entre as sombras do estado 
de sítio. Conheceu as crianças que 
constrangem e honram. De uma delas 
escapou por seu enpenho e destemor, 
numa fuga que ficou famosa. Era o último 
piscineiro daquele estado de sítio, o 
 que levou Rui, em carta que então 
escreveu, a afirmar "ultimamente o 
estado de sitio se achava quase reduzido 
a um vasto caixilho oficial, onde se 
emoldurava de corpo inteiro a figura do 
Sr. Macedo Soares, no quartel dos 
Barbonos". 

A vida do jornalista, depois dêsse início 
tempestuoso assinalado pela bravura, 
prosseguiu devotada ao compromisso com a 
liberdade. O Estado do Rio, à  
velha e gloriosa província, várias vezes o 
mandou como seu representante à Câmara e 
ao Senado. Mas a tônica dessa carreira ficou 
sendo o jornal, e aí temos o 
 outro grande órgão que êle fundou – o 
 Diário Carioca, nova trincheira da liberdade 
aberta nos postos avançados da batalha pela 
democracia. Foi assim na crise de 1930, 
quando o ilegível das instituições reclamou a 
solução revolucionária. Foi assim sob a 
ditadura e no movimento de 1945, quando os 
estímulos da sã política, refletida na imprensa 
livre suscitaram e sustentaram a ação 
patriótica das fôrças armadas.  
Há de ser assim agora quando ameaças de 
desagregação conclamam os brasileiros para 
um esfôrço ingente de regeneração as 
instituições democráticas. 

 
Rui: "Uma consciência livre" 

 
Em todas essas crises avulta  

em que se iniciou, a figura de sempre, 
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coerente na mesma luta 
jornalista do Macedo Soares, 
fiel aos compromissos de suas 
origens cívicas. Foi do Rui, 
mestre e pontífice das ordens 
libertárias, que recebera a 
sagração de templário da 
liberdade. Conta João 
Mangabeira que, na segunda 
sucessão de Rodrigues Alves, 
os amigos de Rui quiseram 
levá-lo a não se candidatar, 
pela pequena possibilidade 
que ilegível oferecia ante o 
candidato oficial. Macedo 
Soares foi incumbido de 
transmitir-lhe essa opinião, 
que encontrou de Rui réplica 
exaltada. Pouco se 
incomodaria ele com o 
resultado. O que importava 
era lutar, por mínima que 
fôsse a percentagem da 
votação. Daí exclamar para 
Macedo: "Quando fôsse dois 
por cento, um por cento, meio 
por cento, lutaria. E quando só 
tivesse um voto, o seu voto, 
que não me poderia faltar, 
lutaria satisfeito por ter ao 
meu lado uma consciência 
livre". 

Eis aí a plena justificação 
do significado que se deu a 
esta homenagem merece ser 
motivo e opor dada para o 
preito ao homem livre quem 
um dia representou para Rui 
Barbosa urna consciência livre 
E detenhamo-nos agora no 
grave sentido dessa 
celebração. 
 

Liberdade e Justiça Social 
 
O homem livre é 

sobretudo um ideal. Os 
imediatistas o abandonam. Os 
frivolos o desconhecem. Os 
golpistas o desprezam. E que, 
para o seu florescimento, 
muitas e duras são as 
condições, que a ligeireza de 
espirito e o egoismo dos 
impulsos nem chegam 
comprender. Dê mim peço vêr 
para recordar que, no 
momento mais grave de minha 
carreira, ao assumir o govêrno 
de meu Estado, o que pedi a 
Deus foi que meu esfôrço, 
contribuísse para que, minha 
terra, e sociedade fôsse mais 
justa e o homem mais livre. 

Não é de hoje, portanto, 
que associo a liberdade do 
homem à justiça social. Não 
podemos dissociar esses dois 
elementos essenciais à plena 
expansão da pessoa humana. 
As instituições democráticas 
se fundam na liberdade mais 
para que esta se estruture, é 
preciso que as instituições 
tenham sentido mais ampla e 
abranrjam não só os órgãos 
de govêrno como também os 
grupos dirigentes na ordem 
econômica, na atividade 
intelectual e na vida social. 

A avalanche da imoralidade 
 
Na hierarquia das 

influências, o govêrno tem a 
primeira plana. Daí as 
exigências que legitimamente 
se fazem à sua conduta, que 
opera por efeitos diretos e por 
orientação exemplar, sobretudo 
nos povos menos evoluídos, 
ainda cativos dos pendores 
paternalistas. Quando o 
govêrno se desmanda e não 
encontra as resistências do 
meio social, é a própria Nação 
que se compromete e é o 
próprio povo que se perde. 

Nesta solenidade, que 
reune tantos dirigentes de tão 
variados setores, na ensejo 
para tomadas de consciência e 
exames de responsabilidade. 
Reunimo-nos numa hora em 
que a noticia de grandes 
escandalos administrativos está 
chocando a sensibilidade 
nacional. Nem tudo está 
perdido, porque há reações do 
povo e, portanto, há esperança 
de restabelecimento. Mas 
preciso deter com urgência e 
energia a avalanche da 
imoralidade, porque se 
tardamos, ela acabará por 
dominar e contagiar o povo, 
tornando impossível a salvação. 
Dar-se-á a contaminação das 
fontes e será inútil trabalhar nas 
águas que rolam no rio, porque 
elas vêm envenenadas das 
nascentes. 

 
Traição à República 

 
Principalmente pela 

deformação dos govêrnos, mas 
também pela traição das elites, 
compromete-se e desfigura-se a 
República. Não me recrimine 
por lembrar Montesquieu,  
mas antes concordai comigo  
em que, depois de tantos 
fascismos e nazismos, 
tantas côrtes que caíram e de 
tantas oligarquias que ainda 
caem,esta de pé o seu clássico 
conceito da República, a qual, 
em contraste com a monarquia, 
caracterizada pelas honrarias e 
privilegies, e com as ditaduras, 
assinaladas pelo medo que 
infunda, envolve a idéia de 
naturalidade de modéstia e de 
frugalidade, numa palavra, de 
virtude. 

Se República é isso (e não 
é senão isso), a conclusão é 
queestamos dia a dia nos 
distanciando dela Govêrno é 
côrte e é oligarquia. Cerca-se 
de pompa e de ostentação,  
que fulguram adiante de  
um fundo obscuro para 
esconder negócios secretos e 
expedientes escusos. A 
República vai se tornando 
decorativa, ao invés de ser 
decorosa. E os que têm  
fome de ilegível e ânsia  
de enriquecimento sabem 
 

que, acumpliciando-se ao invés 
de reagir, realizarão mais 
depressa o sinistro programa de 
seu egoísmo. 

Num crescendo, governos e 
grupos econômicos acabam 
tentando monopolizar os órgãos 
de informação, fabilitando-se 
assim para insensibilizar e iludir 
o povo, o qual, ao cabo,sofre as 
deformações manipuladas por 
aquelas técnicas de aviltamento 
a que serefere um filósofo 
moderno e entre as quais se 
inclui, sob a hipocrisia da 
informação e da prestação 
decontas, a propaganda de 
estilototalitário que ainda persiste 
entre nós. 

 
A riqueza pela rapinagem 

 
Assim entre as nações 

como entre os indivíduos, a 
riqueza é fator de bem-estar, e 
o mesmo regime não a 
proscreve enquanto é vagaroso 
fruto do trabalho e instrumento 
do bem. Mas quando ela resulta 
da rapinagem dos golpes e se 
esvazia de sentido ficopara 
transformar-se de meio útil em 
finalidade essencial e 
absorvente,então o regime se 
subverte e abre-se para nós, o 
quarto circulo do inferno, a cuja 
entrada monta guarda Plutão, o 
deus da riqueza. Foi esse 
"maledetto luppo", que Virgílio 
mostrou a Dante: "Quivi 
trovammo Pluto, li grau nemico". 

O grande inimigo da 
República está sendo, na 
atualidade nacional, êsse 
anseio de riqueza, de lucro e 
de gôzo, que nos afasta da 
tradição republicana e facilita o 
êxito da corrupção Fundados 
na fraqueza da carne, os que 
comandam e os que possuem 
procuram aumentar o seu 
poderio, vão para o bem, mas 
para corromper e pela 
corrupção vencer e dominar. 
Tentam corromper as 
instituições nas suas origens, 
que são as eleições; as fontes 
de informação nas suas 
expressões principais, que são 
a imprensa e o rádio; o juízo do 
povo na tua representação 
mais viva. Que é a opinião 
pública; os fundamentos da 
democracia nas suas camadas 
mais profundas, que são as 
mesmas. 

 
De pé as resistências 

 
Só nos conforta, diante 

disso, verificar que estão de pé 
as resistências, de que constitui 
demonstração a reunião deste 
momento. Congregamo-nos em 
torno de um jornalista que 
consagrou sua pena ao serviço 
da liberdade e devotou os 
primores do seu talento à 
regeneração da vida republicana. 
Seja essa a tarefa da 
 

nossa geração e da que nos 
suceder – proclamar e implantar 
de novo a República, na 
modestia, na susteridade e na 
virtude dos seus costumes. 
Porque não será republicano 
considerarmos a Pátria uma 
sociedade anônima, o govêrno 
uma gerência, a política um 
negócio e a imprensa uma 
empresa. Pátria, governo, 
política e imprensa são aspectos 
da vida pública, e a vida pública 
não amealha recompensas, nem 
capitaliza os juros de sua 
benemerência. 
 

O culto do homem livre 
 
No culto do homem livre, 

não se pede a afabilidade, mas 
o testemunho. Eu o trouxe, 
sucinto e sincero, do meu 
relatório posto de observação, e 
fui conduzido pelas sugestões 
que desperta o sentido desta 
cerimônia, armada em torno de 
um homem de imprensa. A 
imprensa, enquanto é livre, está 
sempre presente nos grandes 
acontecimentos de nossa 
História, cujas fases se 
associam nomes de jornalistas. 
Ledo foi o jornalista da 
independência. Evaristo, o da 
Regência. Patrocínio, o da 
Abolição. Quintino, o da 
República. Nesta hora histórica, 
em que a tarefa a realizar só a 
da regeneração republicana, a 
imprensa livre há de ocupar o 
seu lugar decisivo, não tanto 
como abrigo, mas sobretudo 
como instrumento de lição do 
homem livre. Porque o homem 
livre não é o que apenas 
desfruta a liberdade, senão o 
que por ela combate e a 
conquista dia a dia. Por isso 
mesmo, êle sabe o seu preço: 
Não a desbarata em  
licença. Não a desgasta no 
abuso. Não a desrespeita  
nos outros. E, quando assume  
a posição de dirigente, não  
a constrange nem desnatura 
nas suas legitimas expansões, 
seja pela violência ou pela 
astúcia, pela fôrça ou pela 
corrupção. 

 
O Jornalista da Regeneração 

 
É êsse o homem livre que 

desejamos ver definitivamente 
implantado em nosso País. A 
êle o nosso culto, como um 
compromisso de luta cívica. E 
ao Sr. Macedo Soares, que o 
representa nesta hora, pelo 
consenso de seus admiradores 
mais do que as nossas 
saudações, que são formula 
inexpressiva ante a grandeza 
deste momento, dirigimos os 
nossos estímulos para que êle 
seja, na fase que precisa abrir-
se com urgência em nossa 
evolução política, o jornalista 
da regeneracão da República". 
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Relação das Comissões 
 

Diretora 
 

Presidente – Marcondes 
Filho. 

1º Secretario – Alfredo 
Neves. 

2º Secretário – Vespasiano 
Martins. 

3º Secretário – Francisco 
Gallotti. 

4º Secretário – Ezechias 
da Rocha. 

1º Suplente – Costa 
Pereira. 

2º Suplente – Prisco dos 
Santos. 

Secretário – Júlio Barbosa 
Diretor Geral da Secretaria do 
Senado. 

 
Comissões Permanentes 

 
Finanças 

 
1 – Ivo d'Aquino  

Presidente. 
 
2 – Osmar de Góis –Vice-

Presidente. 
3 – Alberto Pasqualini. 
4 – Alvaro Adolfo. 
5 – Apolônio Sales. 
6 – Carlos Lindenberg. 
7 – César Vergueiro. 
8 – Domingos Velasco. 
9 – Durval Cruz. 
10 – Ferreira de Souza. 
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12 – Plinio Pompeu. 
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14 – Vitorino Freire. 
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Secretario – Evandro 

Viana, Diretor de Orçamento. 
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Constituição e Justiça 
 

Dário Cardoso – 
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Aloysio de Carvalho – 

Vice-Presidente. 
Anisio Jobim. 
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Joaquim Pires. 
Olavo Oliveira (**) 
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1 – Flavio Guimarães – 
Presidente. 

2 – Cícero de Vasconcelos 
– Vice Presidente. 

3 – Arêa Leão. 
4 – Hamilton Nogueira. 
5 – Levindo Coelho. 
 
Secretario – João Alfredo 

Ravasco de Andrade. 
 
Auxiliares – Carmen Lúcia 

de Holanda Cavalcanti. 
 
Reuniões às quartas-

feiras, às 16 .horas. 
 

Redação 
 

1 – Joaquim Pires – 
Presidente. 

2 – Aloysio de Carvalho – 
Vice-Presidente. 

3 – Waldemar Pedrosa. 
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Secretário – Glória 
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Presidente. 
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Presidente. 
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Palmeira. 
Reuniões, às quartas-

feiras, às 16 horas. 
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Pereira Pinto – Presidente. 
Landulpho Alves – Vice-

Presidente. 
Sá Tinoco. 
Assis Chateaubriand. 
Julio Leite. 
Euclydes Vieira. 
Plínio Pompeu. 
Secretário – Aroldo 

Moreira. 
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1 – Carlos Gomes de 
Oliveira – Presidente. 
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Comissões Especiais 
 

Especial para emitir parecer 
sôbre o Projeto de Reforme 
Constitucional n° 2, de 1949 
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Presidente. 
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Domingos Velasco. 
João Villasbôas. 
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as condições materiais das 
lnstalações da Justiça do Distrito 
Federais e órgãos relacionados 
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Especial para Estudo da concessão 
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ILEGIVEL 
 

Comissão Especial para emitir 
parecer sôbre o Projeto de Reforma 
Constitucional número 1. de 1953. 

 
Melo Vianna – Presidente. 
Joaquim Pires – Vice-Presidente. 
Attilio Vivacqua – Relator. 
Dario Cardoso. 

EXPEDIENTE 
 

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL 
 

DIRETOR GERAL 
 

ALBERTO DE BRITO PEREIRA 
 

Chefe do Serviço de Publicações Chefe da Seção de Redação 
MURILO FERREIRA ALVES HELMUT HAMACHER 

 
DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

 
SEÇÃO II 

 
Impresso nas Oficinas do Departamento de Imprensa Nacional 

 
AVENIDA RODRIGUES ALVES, 1 

 

Aloysio de Carvalho. 
Pinto Aleixo. 
Carlos Lidemberg. 
Alfredo Neves. 
Alencastro Guimarães. 
Mozart Lago. 
Bernardes Filho. 
Mello Vianna. 
Levindo Coelho. 
Marcondes Filho. 
Costa Pereira. 
João Villasbôas. 
Vespasiano Martins. 
Othon Mader. 
Gomes de Oliveira. 
Ivo d'Aquino. 
Alberto Pasqualini. 
Camilo Mercio (30) 
 
O SR. PRESIDENTE: – Acham-se 

presentes 30 Srs. Senadores. Havendo 
número legal, está aberta a sessão. 
Vai-se proceder à leitura da ata. 

O Sr. 4º Secretário – (Servindo 
de 2 º) procede à leitura da ata da 
sessão anterior, que, posta em 
discussão, é sem debate aprovada. 

O Sr. 1º Secretário – Lê o 
seguinte: 

 
Expediente 

 
Mensagens ns. 180 e 181-53, do 

senhor Presidente da República, 
acusando o recebimento de 
comunicações e devolvendo 
autografos do Projeto de Lei da 
Câmara no 294-53, já sancionado. 

 
Ofícios: 
– Do Sr. Secretário da 

Presidência da República, devolvendo 
autógrafos do Projeto de Lei da 
Câmara número 206-53, visto não se 
haver manifestado sôbre a matéria o 
Sr. Presidente da República no prazo 
constitucional. 

À promulgação. 
– Do mesmo senhor, 

encaminhando as seguintes: 
 

INFORMAÇÕES 
 

Presidência da República 
Secretaria. 
Rio de Janeiro, D. F. — Em 8 de 

setembro de 1953. 
Ao Requerente em 10 de 

setembro de 1953. 
Senhor 1º Secretário: 
Tenho o prazer de encaminhar a 

Vossa Excelência as informações 
prestadas pela Prefeitura do Distrito 
Federal, sôbre o pedido do Senhor 
Senador Mozart Lago, relativo às 
desapropriações levadas a efeito por 
ocasião da abertura da Avenida Rio 
Branco. 

Aproveito a oportunidade para 
renovar a Vossa Excelência os protestos 
de minha elevada estima e distinta 
consideração. – Lourival Fontes, 
Secretário da Presidência da República. 

Prefeitura do Distrito Federal  
G. P. 3.186. 
Em 31 de agôsto de 1953. 
Senhor Secretário: 
Senhor Senador Mozart Lago 

solicitou informações a respeito das 
desapropriações levadas a efeito por 
ocasião da abertura da Avenida Rio 
Branco, as quais permitam conhecer o 
critério adotado pelos administradores da 
época no pagamento da indenização aos 
comerciantes locatários de imóveis então 
desaparecidos. 

Indagou ainda se nas mesmas 
fontes municipais "consta alguma 
resolução, portaria ou qualquer ato 
executivo definindo o que se deveria 
entender, na época, por "fundo de 
comercio", na acepção que, mais tarde, 
lhe veio a dar o Decreto-lei número 
24.130, de 4 de abril de 1934. e, na 
hipótese afirmativa, qual o inteiro teor 
dos mencionados atos executivos". 

 
ASSINATURAS 

REPARTIÇÕES E PARTICULARES FUNCIONÁRIOS 
Capital e Interior Capital e Interior 

Semestre................ Cr$ 50,00 Semestre............... Cr$ 39,00 
Ano........................ Cr$ 96,00 Ano........................ Cr$ 76,00 

Exterior   Exterior   
Ano........................ Cr$ 136,00 Ano........................ Cr$ 108,00 
    

 

 
As assinaturas dos órgãos oficiais começam e terminam em qualquer dia 

do exercício em que forem registradas. 
O registro de assinaturas é feito à vista do comprovante do recebimento. 
Os cheques e vales postais deverão ser emitidos em favor do ILEGIVEL. 

do Departamento de Imprensa Nacional. 
Os suplementos às edições dos órgãos oficiais serão fornecidos aos 

ILEGIVEL somente mediante solicitação. 
O custo do número atrasado será acrescido de Cr$ 0,10 e, por ILEGIVEL, 

cobrar-se-ão mais Cr$ 0,50.- 
 
 
Aloysio de Carvalho. 
Anisio Jobim. 
Camilo Mercio. 
Luiz Tinoco. 
Waldemar Pedrosa. 
Carlos Saboya. 
Gomes de Oliveira. 
Ferreira de Souza. 
Mozart Lago. 
Hamilton Nogueira. 
Alencastro Guimarães. 
 
Secretário – Luiz Carlos Vieira da 

Fonseca. 
 

ATAS DA COMISSÃO 
 

Comissão de Educação e Cultura 
 

21ª REUNIÃO REALIZADA EM 9 DE 
SETEMBRO E 1953 

 
Aos nove dias do mês de 

setembro de 1953, às 15 horas, na 
Sala de Leitura do Senado Federal, 
presentes os Srs. Senadores Cícero 
de Vasconcelos, Vice-Presidente em 
exercício, Arêa Leão e Levindo 
Coelho, deixando de comparecer, 
com causa justificada, os Srs. 
Senadores Flávio Guimarães e 
Hamilton Nogueira, reúne-se esta 
Comissão. 

É lida e aprovada sem alterações 
a ata da reunião anterior. 

Não houve expediente a ser 
despachado. 

O Sr. Presidente distribui ao 
Senhor Senador Levindo Coelho o 
Projeto de Lei da Câmara nº 208, de 
1953, que “dispõe a comemoração do 
primeiro centenário do nascimento de 
José do Patrocínio, e dá outras 
providências". 

O Sr. Senador Arêa Leão opina 
favoravelmente sôbre o Projeto de Lei 
da Câmara na 162 de 1953, que 
dispõe sôbre o provimento de cargos 
 

 
de carreira de Detetives do Quadro 
Permanente do Ministério da Justiça e 

Negócios Interiores — Departamento 
Federal de Segurança Pública" — 
ilegível parecer é aprovado e 
assinado. 

O Sr, Senador Levindo Coelho 
dá parecer favorável ao Projeto  
de Lei da Câmara nº 181  
de 1953, que "concede auxilio ao 
Centro de Pesquisas.Ilegível para 
investigações sôbre desenvolvimento 
educacional do Brasil, e dá outras 
providencias", que é aprovado e 
assinado. 

Nada mais havendo a tratar, 
levanta-se a reunião, lavrando eu, 
João Alfredo Ravasco de Andrade, 
Secretário a presente ata que, uma 
vez aprovada, será assinada pelo Sr. 
Presidente. 

 
120.a SESSÃO EM 11 DE 

SETEMBRO DE 1953 
 

Oradores inscritos para o Expediente 
 

1º Sen. Pereira Pinto. 
2º Sen. Mello Vianna. 
3º Sen. Assis Chateaubriand. 
4º Sen. Mozart Lago. 

 
ATA DA 119.ª SESSÃO EM 10 
DE SETEMBRO DE 1953 

 
PRESIDÊNCIA DOS SRS. 

MARCONDES FILHO E ALFREDO 
NEVES 

 
Às 14,30 horas comparecem os 

Srs. Senadores: 
Vivaldo Lima. 
Anisío Jobim. 
Prisco dos Santos. 
Alvaro Adolpho. 
Antonio Bayma. 
Arêa Leão. 
Mathias Olympio. 
Onofre Gomes. 
Plinio Pompeu. 
Ferreira de Souza. 
Ezechias da Rocha. 
Cícero de Vasconcelos. 

 



Sexta-Feira 11 Diário do Congresso Nacional (Seção 11) Setembro de 1953 473 
 

A respeito do assunto, procedeu-se to 
do Patrimônio da Secretaria Geral 
minuciosa pesquisa no Departamento ral 
de Finanças e no Departamento de 
História e Documentação da Secretaria 
Geral de Educação e Cultura. 

No primeiro não se encontrou nenhum 
processo que pudesse interessar à 
resposta dos dois itens de requerimento 
em aprêço. 

O Departamento de História e 
Documentação por sua vez, realizou 
diversas buscas e pesquisas nos seus 
fichários, livros e documentos e recorreu, 
também, a outros Departamentos e 
Ministérios, à procura de dados capazes 
de esclarecer devidamente o pedido do 
Senado. 

Nos itens abaixo oferecemos o 
resultado dessas pesquisas: 

a) consta dos fichários e do 
Departamento de História e Documentação 
que a Avenida Central, construída pelo 
Governo Federal, tem a extensão de quase 
dois quilômetros e que para a sua abertura 
houve necessidade de demolir 550 
prédios; 

b) Dentre os livros do Departamento 
de História e Documentação desta 
Prefeitura, conta-se um álbum fartamente 
ilustrado, sob o título "Avenida Central, 8 
de março de 1905, 15 de novembro de 
1906, Marc Ferrez – Rio de Janeiro", 
ilegível 86-4-2, no qual se contém 
relações minuciosas dos prédios e terrenos 
total ou parcialmente cedidos, vendidos, 
permutados, desapropriados e 
indenizados, para a abertura do novo 
logradouro público; 

c) consta, ainda, que pelo Decreto nº 
853, de 14 de fevereiro de 1912, recebeu a 
Avenida Central a denominação de 
Avenida Rio Branco, em homenagem ao 
Barão do Rio Branco; 

d) por último, apurou o 
Departamento de História e 
Documentação que os projetos, plantas, 
estudos e documentação relativos às 
obras realizadas no Canal do Mangue, 
Cais do Pôrto e Avenida Rio Branco, 
pelo Govêrno Federal, foram recolhidos, 
parte à antiga Inspetoria de Portos,  
hoje Departamento Nacional de  
Portos, Rios e Canais, e parte ao 
Ministério da Viação e Obras  
Públicas, aos quais foram solicitadas 
informações até o momento, ainda não 
respondidas; 

e) esclarece, ainda, a repartição 
informante que o processo teve o seu 
andamento retardado em virtude das 
diversas buscas e pesquisas efetuadas, 
infelizmente sem maiores resultados. 

Neste ensejo apresento a Vossa 
Excelência os protestos de estima e 
distinta consideração. – Dulcídio Espírito 
Santo Cardoso, Prefeito do Distrito 
Federal. 

Ao Requerente. 
São lidos e vão a imprimir os 

seguintes: 
 

PARECERES 
 

PARECERES Nº 954 E 955, DE 1953 
Nº 954, DE 1953. 

 
Da Comissão de Constituição e 

Justiça, sôbre o Projeto de Lei da Câmara 
n.º 325-51. 

 
Relator: Sr. Mozart Lago. 
De iniciativa da Câmara e oriundo  

de diversos projetos, fundidos num  
único, pela Identidade do assunto,  
o atual projeto nº 375-51 do Senado 
Federal, concede isenção de tributos, 
exclusive a taxa de Previdência  
Social, a materiais importados, para  
fins de iluminação pública, pelas 
Prefeituras de Formiga (Minas Gerais), 
Itabuna, Ilhéus (Bahia) Jequintinhonha 
(Minas Gerais) e Campina Grande 
(Paraíba). 

Nada a opôr, quanto ao aspecto 
constitucional da proposição. 

Sala Ruy Barbosa, em 16 de maio  
de 1952. – Dario Cardoso, Presidente. – 
Mozart Lago, Relator. – Anísio 
 

Jobim. – Joaquim Pires. – Attilio Vivacqua. 
– Aloysio de Carvalho, embora 
desnecessário o projeto. – Camilo Mércio – 
Clodomir Cardoso. 

 
Nº 955, DE 1953 

 
Da Comissão de Financias sôbre o 

Projeto de Lei da Câmara dos Deputados 
nº 325, de 1951. 

 
Relator: Sr. Ferreira de Souza. 
O Projeto de Lei nº 325, de 1951, 

vindo da Câmara dos Deputados, 
concede isenção de todos os tributos, 
exceto a taxa de previdência social, para 
materiais importados pelas Prefeituras 
Municipais de Formiga e Jequitinhonha, 
no Estado de Minas Gerais: Itabuna e 
Ilhéus, no Estado da Bahia e Campina 
Grande, no Estado da Paraíba, 
constantes, respectivamente, de 
maquinária destinada à construção de 
duas usinas de fôrça e a luz das cidades 
interessadas e um grupo elétrico 
completo adquirido pelo citado município 
paraibano à firma Sulzer ilegível S. A., 
Winterthur, da Suíça. 

Todo êsse material se encontra 
devidamente especificado no texto da 
proposição em exame. 

Distribuído à Comissão de Finanças, 
teve a sua tramitação sustada, a fim de 
aguardar o pronunciamento da Câmara 
dos Deputados sôbre o substitutivo 
oferecido pele Senado ao Projeto de Lei 
nº 56, de 1950 daquela Casa do 
Congresso Nacional regulando, de 
maneira ampla e geral, a norma contida 
no artigo 31, V, "a" da Constituição 
Federal, que veda à União, aos Estados, 
ao Distrito Federal e aos Municípios 
lançar impostos sôbre bens, rendas e 
serviços uns dos outros. 

Tal providência não atingiu  
somente êste projeto. Entretanto, como o 
Senado resolveu votar logo o projeto de 
lei nº 93, de 1953, nas mesmas 
condições, não é equitativo deixar 
parados os demais. 

O referido substitutivo admite no 
artigo 1 º, letras "a" a "e", a providência do 
projeto, no sentido de estender a 
imunidade fiscal à importação de artigos 
necessários aos serviços públicos, que 
discrimina, entre os quais os de instalação 
de luz e fôrca elétrica com a vantagem de 
instituir um regime especial de fiscalização, 
por fôrça a não ser lícito àquelas entidades 
importar o que e como quiserem ou 
empregar o material importado em fim 
estranho. 

Conseqüentemente, o projeto deve 
ser aprovado. 

Sala "Joaquim Murtinho", 27 de 
agôsto de 1953. — Ivo d'Aquino, 
Presidente. – Ferreira de Souza, Relator. – 
Walter Franco. – Alvaro Adolpho. – Pinto 
Aleixo. – Alberto Pasqualin. – Durval Cruz. 
– Plínio Pompeu. 

 
PARECER Nº 956 DE 1953 

 
Redação final das emendas do 

Senado ao Projeto de Lei da Câmara dos 
Deputados nº 25, de 1953. 

 
Relator: Sr. Costa Pereira. 
A Comissão apresenta a redação final 

(fls. anexas) do Projeto de Lei nº 25, de 
1953, de iniciativa da Câmara dos 
Deputados. 

Sala da Comissão de Redação, em 4 
de setembro de 1953, – Joaquim Pires, 
Presidente em exercício. Costa Pereira, 
Relator. – VeIIoso Borges. – Aloysio de 
Carvalho. 

 
ANEXO AO PARECER Nº 956, 

DE 1953 
 

Redação final das emendas do 
Senado ao Projeto de Lei da Câmara dos 
Deputados nº 25, de 1953. 

 
EMENDA Nº 1 

 
Ao artigo 1º (Emenda nº 1). Faça-se 

nêste artigo a seguinte modificação: 

"a) O texto sob o nº I ter áo número II, 
e êste, por sua vez, o número I; 

b) o texto sob o número XIII terá o 
número III, e êste, por sua vez, o número 
IV, alterando-se, seguidamente, a 
numeração dos demais, até que o número 
XV seja o mesmo atual." 

 
EMENDA Nº 2 

 
Ao art. 12 (Emenda nº 5). 
Acrescente-se, em seguida a êste 

artigo, o seguinte: 
"Art. – O trabalho externo dos 

sentenciados obedecerá às mesmas regras 
e será cercado das mesmas garantias que 
se atribuem ao trabalho realizado no interior 
dos estabelecimentos penais". 

 
EMENDA Nº 3 

 
Ao art. 15 (Emenda nº 3) 
Substitua-se êste artigo pelo seguinte: 
"Art. 15. Quando o sentenciado não 

tiver família a quem deva assistir, a parcela 
do pecúlio que lhe era destinada será 
dividida em duas partes iguais, sendo uma 
levada a crédito de pecúlio de reserva, e a 
outra acrescida à parte de auxilio à 
manutenção do próprio sentenciado no 
estabelecimento penitenciário" 

 
EMENDA Nº 5 

 
Ao art. 31 (Emenda nº 2). 
Transfira-se êste artigo para 

parágrafo único do art. 30, dando-se. lhe a 
seguinte redação: 

Na conformidade dessas diretrizes os 
Estados diligenciarão a instituição de sua 
ilegível criminal especializada ressalvadas 
as pecunaridades locais" 

 
EMENDA Nº 4 

 
Aos arts. 17 e 18 (Emenda nº 4) , 
Transfira-se a parágrafo único do art. 

17 o texto do art. 18, recorrendo-se a 
numeração dos artigos seguintes. 

 
PARECER Nº 957, DE 1953 

 
Redação Final do Projeto de Lei da 

Câmara dos Deputados número 141, de 
1953. 

 
Relator: Sr. Velloso Borges. 
A Comissão apresenta a redação final 

do projeto de Lei nº 141, de 1953 de 
iniciativa da Câmara dos Deputados e uma 
emenda de redação, alterando, apenas, o 
nome do Ministério que, em vez de 
Educação e Saúde passará a ser 
Educação e Cultura. 

Sala da Comissão de redação, em 4 de 
setembro de 1953. – Joaquim Pires, 
Presidente em exercício – Veloso Borges, 
Relator. – Costa Pereir. – Aloysio de Carvalho. 

 
ANEXO AO PARECER Nº 357,  

DE 1953 
 

Redação Final do Projeto de Lei da 
Câmara dos Deputados número 141, de 
1953. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º E' o Poder Executivo 

autorizado a abrir, pelo Ministério da 
Educação e Cultura .credito especial de 
Cr$ 11.600.00 (onze mil e seiscentos 
cruzeiros) para atender ao pagamento da 
ilegível rendimentos, correspondente ao 
período de 1º de agôsto a 21.de dezembro 
de 1948 a que fêz jús Alvaro Ozório de 
Almeida, ilegível Professor Catedrático 
padrão O em disponibilidade Nacional de 

odontologia da Universidade do Brasil. 
Art. 2º Esta ilegível em vigor na data 

ilegível as disposições em contrario. 
 

PARECER Nº 958, DE 1953 
 

Redação Final do Projeto de Lei da 
Câmara dos Deputados nº 172, de 1953. 

 
Relator: Sr. Velloso Borges. 
A Comissão apresenta a redação  

final (fl anexa) do Projeto de Lei 172, 
 

de 1953, de iniciativa da Câmara dos 
Deputados, e uma emenda de redação que 
altera, apenas, o nome do Ministério: em 
vez de Educação e Saúde passará a ser 
Educação e Cultura. 

Sala da Comissão de Redação em 4 
de setembro de 1933 – Joaquim Pires, 
Presidente em exercício – Veloso Borges, 
Relator. – Costa Pereira. – Aloysio de 
Carvalho. 

 
ANEXO AO PARECER Nº 928,DE 1953 

 
Redação final do Projeto de Lei da 

Câmara dos Deputados número 172, de 
1953. 

 
O Congresso Nacional declara: 
Art. 1º E' o Poder Executivo 

autorizado a abrir, pelo Ministério da 
Educação e Cultura, o crédito especial de 
Cr$ 100.000.00 (cem mil cruzeiros), para 
atender às despesas com a realização do 
Primeiro Congresso de Historia do Pará, 
comemorativo da chegada, à cidade de 
Belém, do Jesuíta Padre Antônio Vieira. 

Art 2º Esta lei entrará em vigor na 
data de sua ilegível, revogadas as 
disposições em contrário. 

 
PARECER Nº 959, DE 1953 

 
Redação Final do Projeto de Lei da 

Câmara dos Deputados número 117, de 
1953. 

 
Relator: Sr. Costa Pereira. 
A Comissão apresenta a redação final 

(fls. 2 anexa) do Projeto de Lei nº 117, de 
1953, de iniciativa da Câmara dos 
Deputados. 

Sala da Comissão de Redação, em 4 
de setembro de 1953, – Joaquim Pires, 
Presidente em exercido. – Costa Pereira, 
Relator – Aloysio de Carvalho. – Veloso 
Borges. 

 
ANEXO AO PARECER Nº 950 

DE 1953 
 

Redação Final do Projeto de Lei da 
Câmara n.o 117, de 1953. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º O Poder Executivo promoverá 

a transferência para o serviço da União, 
como extranumerários, na categoria que 
lhes possa tocar, tanto quanto possível em 
consonância com as funções ao tempo 
exercida, dos empregados brasileiros da 
Comissão Mista Ferroviária Brasileiro-
Boliviana, desde que tenham ao terminar a 
construção da ferrovia Brasil-Bolívia 5 
(cinco) anos ininterruptos de trabalho. 

§ 1º Aos não transferidos é 
assegurado o direito a indenização, em 
dinheiro, correspondente a um (um) ano de 
serviço, quando hajam trabalhado na 
aludida Comissão por mais de 5 (cinco) 
anos, ou a 3 (três) meses, quando por 
tempo inferior a 5 (cinco) anos, devendo 
ser tomada como base, para a 
indenização, a remuneração recebida ao 
terminar a construção da ferrovia. 

§ 2º A Comissão Mista Brasileiro-
Boliviana é obrigada a fornecer aos 
empregados dispensados o atestado de 
serviço. 

Art. 2º Esta lei não se aplica aos 
funcionários da União, Estados ou Municípios 
que servem na Comissão como requisitados. 

Art 3º O Poder Executivo aproveitará 
de preferência em obras publicas de sua 
execução ou de execução das autarquias 
federais, o pessoal de obras que deixar o 
serviço de construção da ferrovia Brasil-
Bolívia. 

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

 
PARECER Nº 960, DE 1953 

 
Redação para 2.ª discussão do 

Projeto de Lei do Senado n° 51, de 1953. 
 
Relator: Sr. Costa Pereira. 
A Comissão apresenta a redação 

para 2ª discussão do Projeto de Lei nº 1, 
de 1947, de iniciativa do Senado Federal. 
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Sala da comissão de Redação, em 4 
de setembro de 1953. – Joaquim Pires, 
Presidente em exercício – Costa Pereira, 
Relator – Veloso Borges. – Aloysio de 
Cavalcante. 

 
ANEXO AO PARECER N º 920 DE 1953 

 
Redação para 2ª discussão do 

Projeto de lei do Senado nº ilegível de 
ilegível. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art 1º Os oficiais e praças, 

graduados ou não, sobreviventes das 
ilegível de Bagé e da Lapa, promovidos 
ilegível por atos de bravura ou por 
serviços relevantes, passam a perceber, 
desde a vigência desta lei como se 
efetivos fossem, os seus vencimentos na 
base de 30% (trinta por cento) da ilegível 
atual. 

Art 2º. Os sobreviventes das 
operações de guerra especificados no 
Boletim do Exercito nº 49 de 31 de Agôsto 
de 1937, e que contem pelo dôbro o 
tempo das campanhas de que trata o 
Aviso nº 574 de 19 de Agôsto, também de 
1937, inclusive os que integram a 
expedição de Mato Grosso em 1906, são 
promovidos ao pôsto imediato: 

a) os da ativa ao passarem para a 
reserva; 

b) os da reserva ou os reformados 
imediatamente após a publicação desta lei. 

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

O SR PRESIDENTE: – Sobre a 
Mesa um Projeto de Resolução, que vai 
ser lido. 

È' lido e vai imprimir o seguinte: 

Projeto de Resolução n° 23, de  
1953 

 
O Senado Federal Resolve: 
Artigo unico. E' concedida a  

Ninon Borges Seal, Oficial Legislativo 
classe "O" permissão para  
aceitar designação do Poder Executivo 
para participar como auxiliar, da 
Delegação do Brasil a VIII Assembléia 
Geral da Organização das Nações 
Unidas nos têrmos do art 253, do 
Regulamento da Secretaria do Senado 
Federal. 

Sala das Sessões em 10 de 
setembro de 1953 – Alexandre 
Marcondes Filho. – Alfredo Neves. – 
Vespesiano Martins. – Ezequias da 
Rocha. – Costa Pereira. 

O SR. PRESIDENTE: – Pela 
Comissão Diretora foi remetido a Mesa 
um Projeto de Resolução, que vai ser lido 
pelo Sr.1º Secretário. 

E' lido e enviado às Comissões de 
Constituição, de Serviço Públicos Civil e 
de Finanças o seguinte 

A Comissão Diretora, no uso de suas 
atribuições regimentais, propôs o 
seguinte: 

 
Projeto de Resolução n ° 24, de  

1953 
 

Cria o quadro da Garage do Senado, 
suprimindo-se os cargos vagos 
decorrentes do aproveitamento de 
serventes e ilegível. 

 
Art. 1º Fica criado, no quadro  

as. Portaria do Senado, Serviço da 
Garage, composto dos seguintes 
motoristas: 

tancia, o serviço da Garage 
desempenhado por serventes e 
contínuos. 

E, assim, ter-se-á regularizado a vida 
da Garage. 

Sala das. Comissões, em 10 de 
setembro de 1953. – Alexandre 
Marcondes Filho. – Alfredo Neves, 
Relator. – Vespasiano Marfins. – 
Ezechias da Rocha. – Costa Pereira. 
Pisco dos Santos.  

O SR. PRESIDENTE: – Está finda a 
leitura do expediente. E' lido e submetido 
a votação o seguinte: 
 

REQUERIMENTO N° 305, DE 1953 
 

Tendo falecido, em Maceió, o Doutor 
Orlando Valeriano de Araújo brasileiro 
ilustre, que exerceu com brilho varias 
funções públicas de destaque, em Alagoas, 
como as de Interventor Federal, Prefeito da 
Capital, Secretário de Estado e Consultor 
Jurídico da Fazenda Federal, havendo 
ainda, no cenário político nacional, 
representado, com alta dignidade, o seu 
Estado na Câmara dos Deputados 
requeremos, nos têrmos do art. 124 letra B 
do Regimento Interno, se insira na ata dos 
nossos trabalhos de hoje um voto de 
profundo pezar pelo seu desaparecimento. 

Sala das Sessões, 10 de setembro 
de 1953 – Ezechias da Rocha. – Gomes 
de Oliveira. – Camilo Mércio. – Anisio 
Jobim. – Levindo Coelho. – Berrardes 
Filho. – Othon Mader. – Celso de 
Vasconcelos. – Pinto Aleiro. – Costa 
Pereira. 

O SR EZECHIAS DA ROCHA (para 
encaminhar a votação) (lê o seguinte 
discurso): – Sr. Presidente, despachos 
de Maceió nos trazem, hoje, outra 
dolorosa notícia: faleceu, naquela Capital, 
o Dr. Orlando Valeriano de Araújo. 

Mais uma grande perda acabam de 
sofrer as Alagoas. Faz poucos dias 
ilegível Baltazar de Mendonça; ontem, 
desapareceu da vida terrena Orlando 
Araújo. Dois nomes preclaros, duas 
personalidades de escol, dois estremos 
batalhadores, dois padrões de 
cavalheirismo, de nobreza, de dignidade. 

Amigos meus e dos maiores há 
longos anos, conhecia-lhes, na 
intimidada, aquela enfibratura moral 
aquêle apêgo aos princípios da honra 
aquela vocação para o bem público que 
os tornaram modêlos para quantos 
desejam subir as escaleiras da estima 
dos seus considadãos. 

Dizia Frei Diogo Paiva de Andrade 
que "as virtudes se chamam a direitura do 
coração". Essa "direitura do coração" de 
que falava o velho pregador ambos êles, 
Baltazar e Orlando, a tinham no peito, no 
generoso peito onde, a esta hora, não mais 
pulsa a vida orgânica, tão cara a seus 
amigos, aos seus compatrícios, a quantos 
lhe conheceram o ritmo de bondade, de 
inteireza, com que conquistaram o aprêço 
dos contemporâneos e fizeram jús aos 
louvores da posteridade. 

Sr. Presidente, como a vida do 
Doutor Baltazar de Mendonça, a do 
Doutor Orlando de Araújo se confunde 
com a nossa terra, no período 
republicano. Falar da sua existência da 
suas lutas das suas derrotas, dos seus 
triunfos, é narrar a história mesma do 
torrão natal. 

Homem de letras advogado, cultor 
da história, político, presidente do Partido 
Republicano até pouco tempo consultor 
Jurídico da Fazenda Federal, prefeito da 
Capital, Interventor, Secretário de Estado, 
deputado federal, por onda passou o 
excelso varão, lá ficou a marca impagável 
da sua personalidade, da sua integridade 
moral, da sua inteligência, da sua 
probidade, do seu espírito público. 

Presidente, há muitos anos, do 
Instituto Histórico e da Academia 
Alagoana de Letras, entidades que dirigiu 
com afeição paternal e atai de apóstolo, 
dando lhes o brilho dai, suas luzes e os 
zélos da sua dedicação, foi incansável 
animador das Artes das Letras, das 
atividades culturais do nosso Estado, nas, 
quais avulta a sua figura como unidas 
seus componente mais legitimas por onde 
se vê, Sr. Presidente, que contar a hisoria 
dessa vida de labor e benem ilegível, e 
contar a própria história das Alagoas, no 
que ela tem de elevado de grande, de 
belo. Não será outra a conclusão do seu 
blógrafo. quando traçar, aos olhos e ao 
respeito dos vindouros, o retrato fiel do 
ilegível brasileiro, que ora desaparece. 
deixando um claro profundo na sociedade 
alagoana. 

Democráta e católico convicto de me 
só o amor e a fraternidade constroem 
sempre viveu preocupado com as 
liberdades publicas, com o bem estar do 
povo com a questão social para a qual 
disse-me ele muitas vezes , outra solução 
não via senão anelas ave definem dos 
mandamentos evangélicos. das ilegível dos 
Pontifices, as unicas capazes de darem ao 
mundo e à patria a ordem e a paz 
indispensáveis à felicidade dos homens. 

Sr. Presidente, dessa pálida sumula 
da vida do impoluto cidadão desse caráter 
sem taca, desse perfeito estadista raras 
qualidades pelas suas grandes virtudes 
poderia haver galgado os mais altos 
postos este país honrando-os e ilegível no 
conceito publico: desses resumidos traços 
biográficos que aqui bosquejam a minha 
saúde e a minha admiração pelo ilegível 
conterranio pode esta casa avaliar 
dosentimento das constituição da tristeza 
que punge nesta hora, a alma do povo de 
Alagoas. 

Que fique registrado, na data de 
hoje, nos Anais do Senado Brasileiro, 
esta dolorosa noticia, este meu comovido 
preito de admiração e saudade. E 
demasiado pequena a homenagem para 
quem tão alto subiu na estima na estima 
da sua gente. Mas outra coisa  neste 
momento, não nade dar à memória do 
varão intemerafo este corarão de amigo, 
de conterraneo de admirador, que, vendo-
o partir para todo o sempre, vé também 
que, nas cambiadas dos valores da gleba 
comum a mão da fatalidade apagou a 
estrela de maior grandeza a vida de 
Orlando Valeriam de Araujo Consola-nos, 
parém Sr. Presidente a certeza de que no 
elenco dos grandes vultos desaparecidos 
do nosso Estado surgiu um luminoso 
nome que será ilegível  no preente e no 
futuro para as gerações alagoanas um 
modelo das virtudes civicas e cristãs que 
estruturam os grandes caracteres as 
gandes personalidades os grandes 
cidadões dignos da estima dos homens e 
das bençães de Deus. 

Sr. Presidenta quando morreu ilegível  
o defensor ilegível das liberdades gregas, o 
decreto com que o povo ateniense honrou 
a memória do seu grande tribuno terminava 
com este testemunho consagrador: "ate o 
momento de exortar nada fez que fosse 
indigno de Atenas". Neste instante 
pratando o desaparecimento do querido 
amigo do eminente compatriota do grande 
homem ilegível a minha terra aqui deixo 
estas palavras nesta hora, esta a palavras 
que são as mesmas ilegível que nesta hora 
esta a ilegível consternado coração 
alagoas. Ortando de expirar nada fez que 
fosse ingigno das Alagoas". 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação 
o requerimento. 

Os Srs. que o aprovam, queiram 
permanecer sentados (Pausa). 

Foi aprovado. 
Continua a hora do expediente. 

 
 

Nº 
 

 
Função e classe 

 
Cr$ 

 
Cr$ 

1 Motorista-encarregado L................... 5.160.00 5.160.00 
13 Motorista 1 ....................................... 2.990.00 38.870.00 
2 Ajudantes-motoristas H.................... 2.580.00 5.160.00 
2 Lavadores de automóvel G .............. 2.170.00 4.340.00 
1 Mecânico ext. mens. ref. 26 ............. 3.620.00 3.620.00 

 

Art. 2º Ficam suprimidos os cargos 
vagos em conseqüênciado 
aproveitamento de funcionários da 
Portaria no quadro da Garagem. 

Parágrafo único. Os cargos ora 
suprimidos e os vagos ou que se vagarem 
no Quadro de servidores do Se nado 
poderão ser suprimidos por ato da 
Comissão Diretora. 

 
Justificação 

 
Presentemente o serviço da 

Garagem é feito por serventes e 
contínuos possuidores da carteira 
profissional Essa maneira de 
aproveitamento do funcionário em cargo 
para o ilegível não foi nomeado tem 
merecido ilegível. Preferem muitos que 
se crie um quadro próprio para os 
motoristas. O fato, por vezes, tem sido 
equacionado pela própria Comissão 
Diretora onde se observam também 
opiniões divergentes. Numa de suas 
últimas reuniões, o nobre senador 
Francisco Gallotti, tomando conhecimento 
de um requerimento dos funcionários da 
Portaria servindo na garage, solicitando-
lhes fôsse concedida, além das 
gratificações que já recebem uma diária 
para refeições submeteu Sua Excelência 
à Comissão de preferência a concessão 
de novagratificação em projeto de 
resolução criando desde logo o quadro do 
pessoal de Garage sugestão quefoi aceita 
pela maioria dos presentes. 

O quadro de motoristas proposto, 
pela Revolução em aprêço, com 
melhoria de vencimentos embora 
acarreta o aumento de despesa mensal 
de Cr$ 12.721,00, por isso que  
passa de Cr$ 44.430,00 para Cr$ 
57.150.00 Atualmente a despesa com 
pessoal da Garage é de Cr$ 
537.960,00 e passará a Cr$ 658 
800,00 com o aumento anual, portanto, 
de Cr$ 147 840,00. Deve-se considerar 
que nesta importância estão incluídos 
os dois lavadores de automóvel. que 
percebem Cr$ 1 000,00 cada um e 
passaram a ser efetivos com Cr$ 
2.170.00, per deliberação recente do 
Senado. 

Agora deve-se ainda levar em conta, 
em relação à despesa, que atualmente se 
abona aos motoristas (15) a gratificação 
mensal de Cr$ 1.000,00 e a cada 
ajudante (13) a de Cr$ 700,00 por 
prestação de serviço fora de suas 
atribuições regulamentares. Essa 
gratificação importa em Cr$ 17 100 00 
mensais ou em Cr$ 205.200.00 
anualmente, de modo que a despesa 
atual com o pessoal servindo na Garage é 
realmente de Cr$ 743.160.00. A 
remodelação proposta apresenta,  
pois, uma economia anual de Cr$  
57 360,00 Ademais essa transformação  
é justa e necessária por que põe  
têrmo a divergências que se suscitam  
a cada passo sempre que vem  
a debate, por qualquer circuns- 
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Tem a palavra o nobre Senador 
Ezechias da Rocha, primeiro orador 
inscrito. 

O SR. EZECHIAS DA ROCHA (lê o 
seguinte discurso): – Sr. Presidente, há 
muitos anos já, acalentamos, os filhos de 
Alagoas, uma grandiosa idéia, um belo 
sonho, que é a existência de grandes jazidas 
de "ouro negro" em nosso Estado. E essa 
idéia, esse sonho já se tornou, há muitos, 
uma concreta realidade, de que não é mais 
licito duvidar, tantas e tais são as provas que 
a confirmam. A propósito, uma grande 
noticia, uma nova das mais promissoras 
trago, hoje, aos meus pares e ao país. 

A história do petróleo no Brasil situa 
os primórdios das pesquisas nos anos de 
1864 e 1869, há perto de um século, 
quando Thomas Denny e Edward Wilson 
súditos ingleses obtiveram do governo 
imperial a necessária permissão para 
explorar o "ouro negro" em Camamu, 
Ilhéus e Maruú, na Bahia. Vinte e dois anos 
depois, em 1891, registraram-se novas 
tentativas, essas, em Alagoas. Nesse ano 
uma companhia também inglesa, chegou a 
instalar uma sonda na costa alagoana. 
Fracassou, infelizmente, como na Bahia, o 
empreendimento. Passados uns vinte 
anos, longas e importantes investigações 
foram ali, em várias zonas, realizadas pelo 
Dr. José Bach. geólogo alemão, que residia 
em Maceió por essa época, e onde veiu a 
falecer em 1918, em circunstancias 
misteriosas ao que se diz, no canal que liga 
a Lagoa Mundaú à Lagoa Manguaba, 
quando a serviço de sua entranhada 
convicção sobre a existência de petróleo 
em meu Estado. Mais tarde, o Dr. Eutiquio 
Gama e Pinto Martins concluíram as 
diligências para novas pesquisas, quando 
sobreveio o suicídio do glorioso aviador, 
malogrando-se, assim, a tentativa. 

Logo depois da Primeira Grande 
Guerra, o Serviço Geológico e 
Minerológico do Ministério da Agricultura, 
iniciou suas pesquisas em Garça Torta, 
cêrca de doze quilômetros ao norte de 
Maceió. Nessa localidade perfuraram-se 
três poços, que atingiram as 
profundidades de 78, 130 e 152 metros, 
respectivamente, sendo encontradas 
várias ocorrências de folhelos 
betuminosos e algumas camadas 
contendo óleo. Dois anos após, um pouco 
mais adiante, em Riacho Doce, foram 
realizadas outras sondagens, as quais 
atingiram, respectivamente, as 
profundidades de 42, 220 e 245 metros, 
encontrando-se nas rochas atravessadas 
leves impregnações de petróleo. 

Em 1931, o engenheiro Edson de 
Carvalho fundou com Monteiro Lobato e 
outros a Companhia Petróleo Nacional 
com maquinária deficiente, modestos 
haveres e sacrifícios sem conta, abriu três 
poços, cuja maior profundidade não foi 
além de trezentos metros. Essas 
perfurações revelaram não só a 
existência de petróleo mas também de 
gás. Em 1936. graças aos resultados 
obtidos pela Campanhia Petróleo 
Nacional e as conclusões a que 
chegaram os estudos geográficos da 
Companhia alemã Piepmeyer & Co foram 
reencetados os serviços federais dirigidos 
então pelo Departamento Nacional de 
Produção Mineral, recem-criado, o qual, 
preliminarmente, executou não só 
reconhecimentos geológicos, mas ainda 
estudos de prospecção geográfica em 
vários pontos da costa alagoana. Em 
1938, foram feitas sondagens na praia de 
Ponta Verde, bairro da capital. Um ano 
depois, agora dirigidos os serviços pelo 
Conselho Nacional de Petróleo, foi ai 
locado um poço, que alcançou o 
profundidade de 2.145 metros, havendo 
atravessado. aos 1.500 metros,  
havendo atravessado aos 1.500  
metros uma camada de arenito oleifero, 
que no primeiro teste de  
produção, forneceu óleo à razão de 15 
barris, isto é, 2.385 litros por 24  
horas. Dada a deficiência crescente de 
material, agravada com as dificuldade 
decorrentes da Guerra, resolveu o 
Conselho concentrar no Estada da  
Bahia as suas atividades, transferindo  
 

para o Reconcavo baiano, onde já havia 
sido positivada a existência de petróleo 
em quantidades comerciáveis, o pessoal 
e o equipamento que se achavam em 
Alagoas. 

Reiniciou, depois, em 1948, o 
Conselho, suas investigações no território 
alagoano, com o objetivo de determinar 
as estruturas favoráveis a acumulação de 
óleo, investigações essas que 
continuaram em 1949, 1950 e 1951. Ao 
que estou informado, os resultados os 
dêsses estudos estão sendo revistos 
pelos técnicos do Serviço Regional da 
Bahia, a quem cumpre a indicação dos 
pontos onde se hão de perfurar os novos 
poços pioneiros. 

O SR. OTHON MÄDER: – Permite 
Vossa Excelência um aparte? 
(Assentimento do orador) – Segundo as 
declarações de V. Ex.ª de 1939 a 1948, o 
Conselho Nacional do Petróleo nada fez 
no Estado de Alagoas. Os serviços de 
pesquisa foram abandonados, numa zona 
de fortes indícios de existência de 
petróleo. Convém fique registrado o fato. 

O SR. EZECHIAS DA ROCHA: – 
Exatamente. 

Sr. Presidente, na crônica do 
petróleo alagoano, uma página há que 
merece ser relembrada com pormenores, 
neste momento. E' a que registra os 
esforços subreumanos da iniciativa 
privada no sentido de solver o 
momentoso problema. 

Em 1924, o Engenheiro Edson de 
Carvalho, de regresso dos Estados Unidos, 
onde vivera vários anos, e a donde 
trouxera a febre do progresso daquele 
grande povo, ao ter conhecimento dos 
estudos do Dr. Bach, visita pela primeira 
vez Riacho Doce, e lá observando os xistos 
betuminosos que afloram na praia, resolve 
estudar a região. Volta as suas atividades 
para a questão que absorvera o Doutor 
Bach, fixa sua residência em Riacho Doce 
e, depois de alguns meses de pesquisas, 
convence-se de que os terrenos são 
petrolíferos. Entra, assim, de corpo e alma, 
na luta pela conquista do "ouro negro", o 
engenheiro Edson de Carvalho, o apóstolo 
do petróleo alagoano. 

Cheio de entusiasmo e confiança, 
vem ao sul, catequiza os amigos, convence 
uns poucos dêles e, afinal, com Monteiro 
Lobato, Lino Moreira e outros, funda a 
Companhia Petróleo Nacional. Com 
minguados recursos financeiros e técnicos, 
mas com as grandes reservas da sua 
convicção e audácia, inicia as sondagens. 
Perfura a terra, vai aos cinqüenta, aos cem, 
aos cento e cinqüenta metros. A sonda, 
antiquada, de reduzida capacidade 
perfurativa, não o ajuda. Com as maiores 
dificuldades. consegue do Serviço Federal 
lhes seja emprestada uma mais potente. 
Continua a perfurar. O dinheiro, demasiado 
escasso para emprêsa tão vultosa, acaba-
se. Apela para o patriotismo dos seus 
patrícios, mas os ricos se retraem e o povo 
é pobre e já desconfia do "marosca" 
Propala-se aos quatro ventos que o e 
pioneiro é um cavalheiro de indústria o e 
está podre de rico. Embora caluniado, 
boicotado pela opinião pública e pelos 
técnicos oficiais, que só acreditavam no 
petróleo das bandas da Bolívia e do Peru, 
não arrefece no seu entusiasmo, não se 
entibia, não desanima. 

Vai ao Norte e ao Sul, acima e 
abaixo catequiza, convence, vende mais 
ações da Companhia e continua a 
perfurar. Avoluma-se, porém, o 
derrotismo: o pioneiro não passa de um 
chantagista. O Govêrno Estadual, diante 
da tenaz campanha de descrédito e na 
persuasão de acautelar a bolsa dos 
incautos, manda interromper as 
sondagens, abre devassa nos negócios 
da Emprêsa e ocupa militarmente as sua 
instalações. Passados os quatorze meses 
dessa ocupação, substituído o 
Interventor, voltou Edison de Carvalho a 
teimar, a porfiar, a perfurar. Um belo dia 
lá vem óleo do fundo da terra, outro  
belo dia irrompe um jato de gás  
lá de dentro do poço. A notícia corre 
mundo. Alagoas exulta, Riacho Doce 
regorgita de gente, ansiosa por verifi- 
 

car o grande acontecimento, por ver com 
os próprios olhos a chama do gás tão 
cobiçado. A despeito, porém, dos indícios 
tão veementes, não amainou a campanha 
demolidora: tudo não passava de um 
hábil truque de Edison de Carvalho. Tal 
como ocorreu, tempos depois, com outra 
vítima da descrença publica e oficial, o 
pioneiro baiano Oscar Carneiro. 
Afortunadamente, o Govêrno do Estado, 
agora dirigido pelo Interventor Osman 
Loureiro, não fazendo causa comum com 
o derrotismo, que procura a todo transe 
desacreditar a Emprêsa, dá o seu apoio 
integral a Edison de Carvalho e pede às 
autoridades federais competentes ajuda 
técnica para o prosseguimento dos 
trabalhos tão bem encaminhados. Por 
mais incrível que pareça, êsse apelo do 
Interventor alagoano, inspirado pelo bem 
público, foi contrapoducente. Ao invés 
de amparo técnico, for reclamada a 
entrega da sonda cedida a Companhia. 
Verdadeira, típica sabotagem, que os 
alagoanos não esquecerão jamais. 

Em face dessa situação e 
impressionado com o que vira, resolveu o 
Govêrno  do Estado contratar os serviços da 
ELBOF, entidade especializada no assunto, 
seção da famosa firma alemã Piepmeyer & 
Co., para realizar os necessários estudos 
geofísicos naquela zona. Foram, Sr. 
Presidente, os mais favoráveis e categóricos 
os resultados dessas pesquisas sôbre a 
estrutura geológica de Riacho Doce. O 
minucioso relatório dêsses técnicos 
apresentado ao Govêrno de Alagoas, no 
memorável 1º de setembro de 1936, 
terminava "confirmando plenamente os 
conceitos emitidos pelo Dr. Edison de 
Carvalho, a respeito das possibilidades de 
ocorrências petrolíferas na zona de Riacho 
Doce". Eis as suas peremptórias conclusões: 
"E' com grande satisfação que confirmamos 
ter sido possível, dentro de um curto lapso 
de tempo, esclarecer por completo as 
circunstância geológicas teotônicas do 
Riacho Doce, até então muito obscuras. Em 
conformidade com os concentos 
recentíssimos da geologia petrolífera e da 
geofísica aplicada, juntamente com base nos 
indícios notáveis de gás e óleo dos poços 
abertos, podemos classificar a região em 
redor de Riacho Doce como absolutamente 
petrolífera". 

O SR. OTHON MÄDER: – V. Ex.ª 
permite outro aparte? (Assentimento do 
orador) – Segundo as palavras de V. Ex.ª, 
não só na Bahia como Alagoas, a 
descoberta do petróleo deve-se à 
iniciativa privada. O Conselho Nacional do 
Petróleo só passou a agir depois dos 
índices comprovados. 

O SR. EZECHIAS DA ROCHA: – 
Não há dúvida: foi a iniciativa privada V. 
Ex.ª tem razão. 

O SR, OTHON MÄDER:– Entretanto, 
pelas declarações, quase diária do 
Conselho Nacional do Petróleo, quem 
descobriu o petróleo foi êle próprio. 

O SR. EZECHIAS DA ROCHA: – 
"Aceite, pois, Senhor Governador Osman 
Loureiro, as nossas sinceras congratulações 
pelas grandes possibilidades econômicas 
que se apresentam com as explorações das 
ocorrência petrolíferas da costa de Alagoas" 

Depois dessas pesquisas geofísicas, 
primeiras realizadas no Brasil e levadas a 
cabo por técnicos de comprovada 
capacidade, as quais asseguram ao meu 
Estado as honras de decidido pioneiro no 
problema do petróleo nacional, não havia 
mais ambiente para a campanha 
derrotista contra a Companhia Petróleo 
Nacional. Entretanto, ela perdurou ainda 
por muito tempo, particularmente em 
certos setores da administração, 
irredutíveis na crença de que não havia 
petróleo em condições econômicas, nas 
terras do Nordeste. Infelizmente, Edison 
de Carvalho, apesar da sua 
inquebrantável energia e horóica 
pertinácia, a braços de bem nos com a 
deficiência de recursos do que com a má 
vontade oficial e as restrições 
traconianas da legislação petroleira, de 
que resultou o fechamento da Emprêsa, 
não pode continuar a grande obra tão 
bem iniciada. 

Mais a grandiosa idéia continua servindo-
lhe na imaginação. Em São Lourenço, 
onde agora reside e vive planejando o 
reinicio da exploração do petróleo na terra 
natal, aguarda a oportunidade – que a 
Petrobrás do Senado poderia dar-lhe, 
mas, desgraçadamente, cada vez mais 
remota com a Petrobrás da Câmara – de 
poder a iniciativa dos brasileiros, o capital 
privado atirar-se a solução do magno 
problema, da qual está a defender a 
nossa vitória sôbre os inúmeros óbices 
que retardam o desenvolvimento nacional 
e distanciam, mais e mais, o dia almejado 
da nossa independência econômica. 

Sr. Presidente, dêsse episódio 
alagoano da história do nosso "ouro negro", 
que venho de referir, decorrem, em grande 
parte, as razões por que não adotei a tese 
ultranacionalista concretizada na Petrobrás 
da Câmara, projeto que, vitorioso, 
constituirá um dique ao desenvolvimento 
da nossa indústria petrolífera e, 
conseqüentemente, de toda nossa 
economia agro-industrial. Extravagante 
projeto, como bem o qualificou, há poucos 
dias, nesta Casa, o Ministro da Fazenda. 
Ao invés de fazer jorrar o petróleo com a 
abundancia que se fam mister, fará 
pendura, até não sei quando, as 
circunstancias que condicionam êsses 
jorros de papel-moeda que inundam o país, 
infelicitando a existência do novo e 
desorganizando a vida da Nação. Jorras-se 
do solo, abundantemente, o petróleo, e, 
estou certo, não mais jorrariam das 
"guitarras" oficiais essa torrente de papel 
pintado, que tanto está preocupando o Sr. 
Presidente da República, o seu Ministro 
das Finanças e quantos ceditam nas suas 
graves conseqüências. Com petróleo, 
veremos centuplicado o esfôrço do braço e 
da inteligência dos brasileiros, e teremos  
abundância e a prosperidade: sem 
êle,continuaremos no marasmo em que 
vegeta, quando não se degrada, o 
organismo nacional e que sairemos "dêsse 
impasse do nosso destino", na expressão 
do ilustre gestor da Fazenda. 

E' para lamentar, pois, que as 
emendas aprovadas pelo Senado, tão 
calorosa e patriòticamente debatidas por 
eminentes colegas, entre os quais se 
destacou o oneroso representante do 
meu Estado, Senador lsmar de Góes, no 
louvável afã de abrir uma brecha na 
hermeticidade, no tacobinismo da 
Petrobrás; é para lamentar que essas 
emendas, menos ortodoxas, mais 
consentâneas com as nossas realidades, 
a carecer, aliás, de providências mais 
largas, não hajam merecido o plácito da 
Comissão Especial da Câmara dos 
Deputados. Tudo leva a acreditar que vai 
prevalecer, na outra Casa do Parlamento, 
a tese estatal-monopolística, a qual, 
levantando muralhas chinêsas ao 
progresso do País, fecha a sete chaves 
as portas do sub-solo à iniciativa 
particular, quando urge abri-las ao capital 
privado não só nacional, mas também ao 
estrangeiro – ao bom capital estrangeiro 
de que aqui, falou o Ministro Osvaldo 
Aranha – capital êsse que poderia 
constituir ajuda das mais importantes na 
grande batalha do petróleo e, 
conseqüentemente, na campanha da 
recuperação econômico-financeira do 
país. 

O SR. OTHON MÄDER: – Muito 
bem! 

O SR. EZECHIAS DA ROCHA: – 
Vem muito a propósito referir aqui uma 
notícia que li, outro dia, em "O Globo" a 
qual constitui um exemplo ilustrativo das 
deficiências da maioria das emprêsas 
dirigidas pelo Govêrno O Senhor Mário 
Leão Ludolf, da Federação das Indústrias 
do Rio de Janeiro, dando conta, em 
reunião daquela entidade, do que 
observou na Bahia, donde acaba de 
regressar, informou "que a segunda 
unidade da Refinaria de Mataripe, cuja 
conclusão está prevista para o fim dêste 
mês, não poderá funcionar e, para fazê-
lo, terá que ser paralizado o serviço da 
primeira unidade. Tal ameaça se deve á 
absoluta falta de petróleo para  
refinar". Quer isso dizer que há petróleo 
 

 



476 Sexta-feira 11 Diário do Congresso Nacional (Seção II) Setembro de 1953 
 
nos poços, porém não há aparelhagem 
necessária para a sua extração..E 
acrescento aquêle industrial: "Apesar de 
tudo devidamente previsto há três anos, o 
Conselho Nacional do Petróleo não 
dispõe de recursos suficientes para êsses 
empreendimentos". No entender do 
Senhor Mário Ludolf, ou a segunda 
unidade da Refinaria de Mataripe, que 
custou mais de 100 milhões de cruzeiros, 
ficará parada, a espera da produção 
normal dos poços baianos ou. então, 
teremos que importar petróleo estrangeiro 
para beneficiamento". Ora; entre capital e 
petróleo estrangeiro, e fora de dúvida que 
e preferivel importar o capital. 

Não e custo, Sr. Presidente, o 
exemplo que nos estão dando os nossos 
vizinhos. No Peru, com a aprovação da 
nova lei, Rigorosa altas, que permite a 
colaboração privada na exploração do 
petróleo já se instalaram onze  
companhias que estão em franca 
atividade E' e para notar que, além  
da outras exigências, como a entrega ao 
Estado da metade da produto bruto 
extraído, estabelece a lei a tranaferência 
das Instalações ao Governo, depois do 
trigéssimo ano de funcionamento. Ainda 
há poucos dias, despachos de Buenos 
Aires inspiraram que os homens de 
negócios norte-americanos estão 
estudando as possibilidades de 

exploração de petróleo na Argentina 
atraídos pelo novo plano do General 
Perón para facilita a entrada de capital 
alienígena nos seus domínios. 

Acrescentavam casos notícia, que um 
projeto de lei, proposto pelo Govêrno e já 
aprovado pela Câmara, autoriza certas 
industrias estrangeiras a Inverter capitais 
naquela República, com garantias de 
remeterem seus lucros para onde 
quiserem e, depois da determinado 
período, o próprio capital para o seu pais 
de origem. 

O SR. OTHON MÜDER: – Vossa 
Excelência pode acrescentar que hoje, a 
não ser a Rússia, nenhum outro pais 
adota a tese estatal na exploração do 
petróleo. 

O SR. EZECHIAS DA ROCHA: – 
Quer dizer, só a Rússia e o Brasil adotam 
essa tese. 

O SR. OTHON MÄDER: – Aprovado 
o projeto, como desejam, o Brasil estará 
em igualdade de condições com a Rússia, 
O petróleo será explorado por uma 
sociedade mista controlada pelo 
Govêrno.Estamos, portanto, copiando o 
modêlo soviético. 

O SR. OTTTON MÄDER: – Estamos 
acompanhando a Rússia. 

O SR. EZECHIAS DA ROCHA: – 
Que concluir dai? Que o Govêrno 
Justicialista. – e note-se que a Argentina 
Já é grande produtora de petróleo – como 
todo sem Jingoismo e a sua xenofobia, 
particularmente no que toca ao chamado 
imperialismo ianque, convenceu-se de 
que, na mais larga exploração do seu 
petróleo, está um dos maiores fatores do 
saneamento das suas finanças e do 
fortalecimento da sua economia. 

O SR. OTHON MÄDER: – A 
Argentina nacionalista. 

O Sr. EZECHIAS DA ROCHA: – 
V.Excia. tem razão.  

Enquanto isso, vem-nos por ai uma 
lei que proíbe, até possa possuir uma 
ação do nosso petróleo o brasileiro 
casado com estrangeiro. Tão estapa 
fúrdia exigência não a faz a Constituição 
nem aos próprios candidatos à 
Presidência da República. Jacobinismo 
roxo, único, talvez, em todo o mundo. 

Na guerra, faz-se aliança com o 
estrangeiro, dà-se a vida, empenha-se 
tudo, para a conquista da vitória Estamos 
em guerra com a inflação, com os déficits, 
com o descrédito, com o analfabetismo, 
com às epidemias com a miséria da povo, 
com a bancarrota, com uma crise de 
proporções sem precedentes Arrostar a 
istuação e superá-la – e o grande 
imperativo da hora presente, Qual s 
grande arma da vitória? "O futuro da País 
depende do petróleo", disse faz pouco 
 

o eminente Sr. Café Filho, numa 
entrevista à, "Tribuna da Imprensa" e, 
com a sua triple responsabilidade de 
Vice-Presidente da República, 
Presidente desta Casa e prestigioso 
líder popular, manifestou-se 
francamente favorável á participação 
privada e de capital estrangeiro na 
solução do nosso maior problema. E' de 
igual parecer., no tocante á fase primaria 
a exploração (pesquisa e lavra) um 
grande conhecedor do assunto o 
General Juarez Távora, ínclito 
soldagem em cuja personalidade não 
sabemos que mais admirar: se a 
inteligência das mais ilegível ou o 
acendrado patriotismo, que ilegível já 
opinou o Estado Maior do Exército, cujos 
ilustres componentes, oficiais dos mais 
capazes, estão acima de qualquer 
Suspeita, no que tocamos interêsses do 
pais e à dêfesa da Pátria. O que 
portanto, nos cumpre fazer e mobilizar, 
sem perda de tempo, recursos públicos 
e privados, e aceitar; com vigor e a 
determinação que nos impõe a 
conjuntura e a nossa 
responsabilidade...,a exploração do 
nosso "ouro negro", a qual, Só assim, 
haverá de coroar-se, não ha Dúvida 
nenhuma, com o assunto do reino da 
fartura e da riqueza em nosso pais. 

O SR. OTHON MÃDER: – Além 
ilegível técnico, já se manifestaram  
pela niciativa privada o Conselho 
Nacional da Economia, o mais alto  
órgão de economia do Brasil e  
todos os membros do Conselho  
Nacional de Mineração e  
de Metalurgia. 

O SR. EZECHIAS DA ROCHA: –
:ossos capacíssimos. para opinarem. 

O SR. OTHON MÄDER: – Homens 
conhecedores a fundo do problema, 
sabem da impossibilidade de explorarmos 
o petróleo, na quantidade e prazo 
necessários com os tão limitados 
recursos que possuimos. 

O SR. EZECHIAS DA ROCHA: –
Agradeço aparte de Vossa Excelência 
que ilustra meus pontos de vista Graças à 
teimosia de Oscar Cordeiro, temos 
petróleo na Bahia. Graças à teimosia de 
Edson de Carvalho sabe-se de ciência 
certa que há petróleo nas Alagôas. 
Graças à teimosia de Monteiro Lobato, 
ninguém mais, divida, hoje, das imensas 
reservas de "ouro negro" no território 
brasileiro Permita-me que a teimosia de 
quantos sonham com que a grandeza do 
Brasil seja libertada das cadeias que o 
complexo colonialista criou entre nós, 
manietando a livre emprêsa, obstando o 
nosso progresso e tornando cada vez 
mais remota a nossa emancipação 
econômica. 

Na atual situação do pais e do mundo 
– inflação, carência crescente de 
divisas, sêca, geada, inundação 
concorrência estrangeira, vida carissima, 
perigo de guerra, dividas por toda parte, 
bomba de hidrogénio na Rússia – em al 
situação, quando devíamos marchar a 
todo o pano, a todo o motor, ou melhor, 
a velocidade supersônica, dadas as 
necessidades internas e os perigos 
externos, adotamos uma política suicida, 
que nos manda rastejar, engatinhar, 
capengar adiando para as colendas 
gregas a solução do nosso máximo 
problema, de que está a depender a 
fôrça propulsora de tôdas as atividades 
da Nação. 

O SR. OTHON MÄDER: – 
Perfeitamente. Muito bem. 

O SR. EZECHIAS DA ROCHA: –
Enquanto o petróleo alagoano, de 
teimoso que é, está dando evidentes 
sinais de sua existência; enquanto 
homens empreendedores anseiam por 
pesquisá-lo, lavra-lo, dar-lhe o. destino 
que Deus lhe deu, vegeta a vida de 
párias o povo de minha terra, e e 
heróica gente do Nordeste atormentada 
pelas sêcas, desgracadas pelas 
epidemias, sem instrução,sem crédito  
cada vez mais empobrecida pela crise 
que lá impera e se eterniza. E por 
 

isso – como é doloroso afirma-lo num 
país de gente capaz e na terra da 
Promissão!  
Vem muito a pêlo lembrar aquela triste 
profecia, que essa acanhada política 
petroleira ilegível Monteiro Lobato: 
"Somos 40 milhões de pobretões", disse 
êle: 'quando a população dobrar, seremos 
80 milhões de mendigos". A profecia está-
se realizando. Muitas áreas geo-
econômicas estagnam-se em atraso 
desolador, marasma o Nordeste, 
despovoam-se os campos, crescem e 
pululam as favelas nas capitais, 
campanha, a miséria, pauneriza-se a 
maior parte do país A situação do nosso 
crédito externo, das nossas finanças, dos 
nossos transporte da nossa agricultura, 
das nossas fontes de energia, em suma, 
a conjuntura é das piores. O café, o 
grande pilar em que se apoia todo o 
nosso Edifício econômico, ameaça a 
mesma sorte da borracha e do algodão, 
tornando cada vez mais sombrias as 
perspectivas do futuro. 

Todos sabem, Sr. Presidente, que não 
estou exagerando. A gravidade do 
momento, traçou-a, aqui nesta Casa. faz 
poucos dias, um dos homens mais 
autorizados para fazê-lo, o senhor 
Ministro Oswaldo Aranha. Nestas 
afirmativas de S. Excia está fielmente 
retratada a hora que passa: "Este estado 
de coisas, se continuar, não nos permitira 
pagar nossas dividas, atender nossos 
serviços no exterior e importar, por falta 
de saldos comerciais e recursos 
financeiros, bens de produção, essenciais 
a vida do pais. E' êste, em minha opinião, 
o nosso problema econômico mais sério e 
premente, a desafiar a nossa coragem e a 
nossa visão, porque, se o não 
resolvermos com presteza, o Brasil será 
forçado a parar, e, mesmo, a regredir, à 
mingua de divisas, de moedas e de 
créditos do exterior, para alimentar a sua 
crescente urgência de trigo, de petróleo, 
de energia, de maquinas, de transporte e 
de aparelhagens para seu progresso, 
para montagem de suas instalações 
agrícolas, de suas fábricas, usinas e 
indústrias, portos e estradas, Não pode o 
Brasil continuar por muito tempo nessa 
expectativa, sem adotar uma solução 
para essa crescente falta de recursos, 
indispensáveis à sua sobrevivência e ao 
futuro de nossos filhos. E' fora de dúvidas 
que precisamos plantar mais trigo para 
termos pão, produzir petróleo, para 
termos progresso, incentivar a exportação 
de novos produtos, para termos divisas. 
Nada me preocupa mais, Senhor 
Presidente, do que a troca forçada da 
independência pela subsistência, triste 
espetáculo que nos proporciona todos os 
dias a vida de povos desapercebidos e 
dos indivíduos malavisados. Esta 
contingência é que temos o dever de 
afastar de nossos destinos O futuro 
caminha para nós, em grandes passos. 
Nada mais nos cabe do que nos 
prepararmos, econômica e 
financeiramente, com trigo e com petróleo 
brasileiros e com disponibilidades criadas 
pela exportação de minérios e óleos 
vegetais, que temos em excesso, para 
acolhe-lo em tôda a sua expansão, 
grandeza, fôrça e poder". Assim falou o 
titular da Fazenda. 

Em face dêsses presságios e dessas 
esperanças, um imperativo assoberba 
as nossas responsabilidades:  
acoroçoar, ativar, estimular, de todo 
modo, por todo jeito, a explorarão do 
nosso sub-solo e de lá desenterrar as 
imensas riquezas que nos darão,  
com o bem estar do povo, as sólidas 
bases do nosso alevantamento 
econômico em que se alicerça a 
segurança do assaste e repensará a 
tranqüilidade do futuro. Entretanto, mau 
grado nosso, tranca-se o petróleo a  
sete chaves, no ventre da terra, à 
iniciativa a, capacidade dos brasileiros, 
iniciativa e capacidade que são os  
verdadeiros fatôres do progresso da 
Nação um  grave, um gravíssimo fator 
de que nada nos poderá redimir 
 

perante o severo julgamento da 
posperidade. 

Sr. Presidente, depois de relato, que 
fiz, das pesquisas do Dr. Bach, do 
engenheiro Edson de Carvalho, dos 
técnicos federais no território alagoano, 
coisa já fora de dúvida que há petróleo do 
meu Estado, agora, chegam-me noticias 
de que, no extremo sul de alagoas em 
Piaçabuçu, município banhado pelo 
Atlântico e pelo São Francisco, há algum 
tempo já, os sinale de combustível são 
dos mais evidentes. Cientificado da 
alviçareira informação dirigi-me ao Dr. 
Joaquim Gonçalves, velho amigo 
residente em Penedo, e de recebi as mais 
agradáveis noticias Aqui está a carta que 
me enviou, relatando a feliz ocorrencia, 

ilustre Industrial: 
"Prezado amigo Ezechias. Saúde. 
Em resposta à sua carta, aqui Lhe 

mande as informações que me pede. 
Quando escolhemos o local para a 
instalação da nossa fabrica de tecidos de 
algodão, demos preferência, ao lugar 
denominado Genipapo, à margem 
esquerda do rio Marituba, também 
chamado Piaui, afluente do São 
Francisco, cêrca de três quilômetros da 
sua embocadura, denominada Barra das 
Laranjeiras, a qual dista uns dez 
quilômetros do litoral. Examinada a 
natureza do terreno, que é arenoso, 
diferente do da margem direita, que é 
argiloso, iniciamos a construção de 
sólidos alicerces em areia incompressivel, 
c a abertura de uns poço, certos de. 
conseguirmos um lençol de agua de boa 
qualidade, Aos primeiros Ires metros de 
profundidade encontramos o lençol 
freatico, de muita agua a. grande altura, 
mas cuja água não servia para a nossa 
indústria por conter muito tanino, 
proveniente do emaranhado de raizes das 
árvores do terreno. Continuamos a 
perfurar, atravessamos o lençol freãtico e 
fomos encontrar, aos 24 metros de 
profundidade, um lençol de água salgada 
com seixos rolados, intãs e outros sinais 
indicativos da passagem do mar. 

Ainda maior foi a nossa surpresa, 
quando verificamos que a água, dentro do 
cano de 6 polegadas, tinha subido de 
nível e também fervilhava; desconfiando 
então. que se tratasse de um gás talvez o 
metana, colocamos na boca do cano uma 
luva redutora, com um pequeno cano de 
1/2 polegada, que, aceso, deu uma 
chama de mais de 50 centímetros de 
altura, característica, portanto, de gás 
combustível. Conseguimos, logo depois, 
movimentar um pequeno motor A 
gasolina, com o referido gás, em perfeito 
funcionamento, Se tivéssemos a ventura 
de encontrar um bolsão desse gás com 
muita pressão, seria fácil aproveitá-la em 
nossa caldeira, como estão sendo 
aproveitados os gases encontrados no 
Recôncavo baiano; mas, infelizmente, o 
gás tem pouca pressão e, além disso, tem 
de atravessar grande coluna de água. 
Como o nosso objetivo era água boa, 
aprofundamos mais a perfuração afinal, 
com 65 metros, encontramos um lençol 
de boa quantidade de água doce, límpida 
que satisfaz plenamente as necessidades 
da nossa indústria de tecidos. 

Devemos esclarecer que, depois de 
atravessarmos as primeiras camadas de 
areia, encontramos terrenos de argila, 
esverdeados na sua maioria, durante Vida a 
perfuração. Completamos o revestimento do 
poço e, coisa muito para notar, a água 
continuou a aflorar até quase a superfície do 
solo, tomo poço artesiano, apesar de tôda a 
região em volta ser plana, inteiramente 
plana, em longa distância, pelo que ficamos 
certos de que seja tôda a coluna de água 
sustentada pelo o gás, que ainda continua 
fervilhando e facilmente inflamável. 

Visitamos, há algum tempo já, os 
focos do Recopcavo, justamente os si' 
Medes perto da refinaria de Mataripe e 
corai ilegível, nos que estavam sendo 
perfurados, que a constituição dos 
tirenos perfeitamente idêntica à 
encontrada querendo da cavação de 
nosso poço, e na maioria, argilosa 
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esverdeada. Devo ainda acrescentar que 
quase todo o município de Piaçabuçú é 
constituído de terrenos planos e 
arenosos, como os da nossa fábrica. 

Eis, em linhas gerais, o que 
observamos quando da perfuração do 
nosso poço, a qual nos trouxe a grande 
surpresa do gás inflamável, que continua 
emanando da terra, em nossa propriedade 
do rico e abandonado vale do Marituba. 
Estamos certos de que, com profundidade 
maior, teríamos encontrado grane bolsão 
de gás ou, mesmo, surpresa muito maior 
para nós e para quantos desejam o 
engrandecimento do nosso Brasil. 

Inteiramente às suas ordens para 
outros esclarecimentos, aqui fica o velho 
amigo, que o abraça, – Joaquim 
Gonçalves. 

Piaçabuçú, 29 de agôsto de 1953. 
Sr. Presidente, vem muito a ponto 

registrar que esta zona já está merecendo 
a atenção dos engenheiros do Conselho 
Nacional do Petróleo. Num resumo das 
pesquizas geológicas e geosificas 
realizadas, em 1948, no sudeste de 
Alagoas, resumo êsse que me foi 
gentilmente fornecido pelo Dr. Leopoldo 
Miguez, competente químico daquele 
Conselho entre outras recomendações, 
vem esta, que dá maior relevância às 
declarações do industrial alagoano: "A 
área que se estende da cidade de 
Penedo até o Oceano Atlântico deve ser 
melhor investigada por meio de 
prospecção geofísica, pois é possível que 
nela exista estrutura favorável. E 
precisamente nessa área que esta 
situado o município de Piaçabuçú. Como 
se vê, os técnicos federais já suspeitam 
que há petróleo naquela região. 

Sr, Presidente, pelo que fica exposto, 
a carta do industria Joaquim Gonçalves é 
um documento precioso, de interesse 
para o povo, para os poderes públicos 
para quantos meditam na gravidade da 
conjuntura presente no progresso do país, 
no futuro da Nação. Não há negar que a 
nova que nos vem de Alagoas é das mais 
auspiciosas daquelas que nos enchem de 
otimismo e júbilo, particularmente 
alviçareira ao coração do alagoano, do 
nordestino, com o pensamento voltado 
para o atraso de sua terra e para o 
pauperismo dos seus conterrâneos, 
dignos de melhor sorte. 

Um gás inflamável, através de uma 
coluna de água de 65 metros de 
profundidade, em terreno de estrutura 
idêntica a de Mataripe, esta a exalar-se 
de um poço perfurado no município de 
Piaçabuçú, na margem do São Francisco 
no litoral alagoano. Grande noticia na 
verdade. Que fazer agora? Cruzar os 
braços e esperar? Essa a atitude que a lei 
e o nosso nacionalismo vêm impondo à 
livre empresa, estancando as fecundas 
fontes de iniciativa particular 
imprescindíveis ao aceleramento, da 
campanha salvadora. Não é isso 
absolutamente, o que exige a realidade e 
postulam os interesses nacionais Assim 
não tem querido os maus fados que 
conspiram contra o nosso futuro, impondo 
essa vocação para pobreza a quem 
nasceu com o destino de nababo. E já 
que se fecham os caminhos à 
operosidade dos homens de negócio 
impondo ao Poder Público providenciar 
quanto antes, Ilegível todos os meios 
necessários para tirar-se a prova real do 
que os informes ao Dr. Joaquim 
Gonçalves estão a dizer: há gás e 
petróleo no vale do Marituba. 

Sr. Presidente, desta tribuna em que 
estou mando em nome do povo alagoano, 
venho dirigir um veemente apêlo ao Sr. 
Getúlio Vargas, honrado chefe da Nação, 
e ao Dr. Plínio Cantanhede digno, 
operoso presidente do Conselho Nacional 
do Petróleo. Que tomem na devida conta 
a noticia que acabo de trazer a esta Casa 
e ao país que voltem suas vistas para o 
litoral alagoana para o vale do Marituba, 
donde nos vem essa mensagem de  
fé e confiança em melhores dias para  
a nossa Pátria. Que, sem demora  
sejam iniciadas naquela região as per- 
 

furações que está a indicar e exigir  
a esplêndida realidade que auspiciam  
as informações do Dr. Joaquim 
Gonçalves. 

Com êste apêlo e com o coração 
cheio do mais promissor otimismo, 
encerro meu discurso, na esperança de 
que, dentro em breve, no sul do meu 
Estado, nas terras de Piaçabuçu, as 
sondas do Conselho Nacional do 
Petróleo, penetrando o coração da terra, 
estarão buscando o ouro negro de que 
muito precisa o Brasil para a obra 
grandiosa da sua independência 
econômica, que tanto desejamos e que o 
povo está a exigir dos homens de 
iniciativa e do patriotismo dos que 
governam a Nação. (Muito bem! Muito 
bem! Palmas. O orador é 
cumprimentado.) 

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

Tem a palavra o nobre Senador 
Pereira Pinto, segundo orador  
inscrito. 

O SR PEREIRA PINTO (lê o 
seguinte discurso): – Sr. Presidente, por 
motivos alheios à minha vontade, só hoje 
me e permitido manifestar desta tribuna o 
meu profundo pesar pelo falecimento do 
Embaixador Acy Nascimento Paes, 
ocorrido no alia 4 do mês corrente, a 
bordo do navio que o transportara para a 
Áustria, onde ia assumir a chefia da 
representação diplomática do Brasil. E 
faço-o tanto mais sinceramente por ser o 
malogrado diplomata um dos mais ilustres 
conterrâneos, pois nasceu na cidade de 
Campos, em 1898, embora se 
conservasse afastado de sua terra  
natal, desde a infância por ter a sua 
família transferido residência para esta 
Capital. 

Graças exclusivamente aos seus 
méritos pessoais, o embaixador Acy 
Nascimento Paes conseguiu realizar  
uma carreira brilhante no Itamarati, em 
cujo quadro ingressou por concurso, 
galgando depois as posições mais 
importantes. Basta assinalar que as suas 
promoções foram sempre por 
merecimento sem preterição de qualquer 
colega, porque todos lhe reconheciam o 
valor, pela inteligência, estudos e 
dedicação. 

A sua fôlha de serviços é das mais 
honrosas, como ressalta dos dados 
biográficos que passo a ler, incorporados 
às palavras com que consigno o seu 
desaparecimento: 

Embaixador Acyr do Nascimento 
Paes: – Nascido em Campos, Estado do 
Rio de Janeiro, em 25 de dezembro de 
1898. 

Bacharel em Direito pela Faculdade 
de Ciências Jurídicas e Sociais do  
Rio de Janeiro, 1920. Doutor em Direito 
honoris causa (LL. D.) pela Universidade 
Laval, de Quebec, 1947. Membro da 
Sociedade Brasileira de Direito 
Internacional. 

Adido à Secretaria, de 17-7-1919 a 
10-4-2919. 

Terceiro Oficial, por concurso, 10-4-
1919; na Secretaria, de 10 de abril de 
1919 a 14-3-1924. 

Segundo Oficial, por merecimento, 
13-3-1924: na Secretaria, de 14 de abril 
de 1924 a 9-11-1926. 

Primeiro Oficial, por merecimento, 8-
11-1926; na Secretaria, de 9 de novembro 
de 1926 a .17-1-1931. 

Primeiro Secretário, classificado 17-
1-1931; na Secretaria, de 17 de janeiro de 
1931 a 10-1-1934. 

Conselheiro de Embaixada, em 10-1-
1934; no pôsto, de 10-1-1931 a 10-8-
1935. 

Ministro Plenipotenciário de 2ª 
classe, por merecimento, 8-8-1935; na 
Secretaria de 10-8-1935 a 5 de março de 
1936: removido para Quilo – 5-3-1935 a 
8-1-41; removido para a Secretaria – 8-1-
1941 a 7-12-1943. 

Ministro Plenipotenciário da lê 
classe, por merecimento, 7-2-1943. 

Embaixador, em comissão, 14 de 
dezembro de 1945: removido para 
 

Ottawa – 9-3-46 a 31-3-52; Removido 
para a Secretaria ande serviu de 2-5-1952 
a 31-12-1952. 

Embaixador em Viena, agôsto de 
1953. 

Auxiliar, interino, do Gabinete  
do Ministro Azevedo Marques e  
auxiliar efetivo do mesmo Gabinete, 1920, 
1922. 

Secretário da Comissão de 
Recepção aos Reis dos Belgas  
por ocasião da visita de SS. MM.  
ao Brasil, setembro a outubro  
de 1920. 

O SR. PRESIDENTE (fazendo  
soar os tímpanos): – Comunico ao 
nobre orador que faltam apenas dois 
minutos para o término da hora do 
expediente. 

O SR. PLÍNIO POMPEU  
(pela ordem): – Sr. Presidente,  
requeiro a V. Ex.ª consulte o  
Senado sôbre se consente na 
prorrogação da hora do expediente,  
a fim de que o nobre Senador  
Pereira Pinto possa concluir sua  
oração. 

O SR. PRESIDENTE: – Senado 
acaba de ouvir o requerimento  
formulado pelo nobre Senador Plínio 
Pompeu. 

Os Srs. Senadores que o aprovam, 
queiram permanecer sentados (Pausa) 
Está aprovado. 

Continua com a palavra o nobre 
Senador Pereira Pinto. 

O SR. PEREIRA PINTO: – Senhor 
Presidente, agradeço a iniciativa  
do nobre Senador Plínio Pompeu e ao 
Senado a prorrogação da hora do 
expediente. 

Prossigo na leitura da fé de  
ofício. 

Auxiliar de Gabinete do Ministro Félix 
Pacheco, 1922 a 1926. 

Adido à pessoa do Presidente  
da Republica Portuguêsa, por  
ocasião de sua visita ao Brasil,  
em Ilegível. 

Membro da Missão Ilegível 
incumbida de representar o Brasil na 
comemoração do Centenário de 
Independência da Bolívia, 1925. 

Secretário da Missão de Limites com 
a Bolívia, em Ilegível. Adido a pessoa do 
Vice-Presidente da.  
Bolívia, Dr. Adón Saavedra,  
embaixador em Missão Especial  
para agradecer a participação do  
Brasil na comemoração do centenário  
da Bolívia, de agosto a setembro  
de Ilegível. 

Diretor da Segurança Negocios 
Políticos e Diplomáticos da Europa  
por 23 dias, em 1926; 204 dias  
em 1927. 120 dias, em 1928;  
103 dias em 1929; 157 dias,  
em 1930. 

Serviu junto à XIII Conferência 
Internacional Parlamentar, no Rio de 
Janeiro em setembro de 1927. 

Dirigiu, interinamente, os Serviços 
Ilegível a 1-10-1931, de Ilegível e 18-1-
1933 a 2-5-1933. 

Secretário Geral da Delegação 
Brasileira a Ilegível Econômica Preliminar 
de Washinton e Monetária Mundial de 
Londres Ilegível  

Serviu, em comissão, nas 
Embaixadas em Washington e Londres, 
4-5 de1933. 

Designado para, em comissão, 
estudar o programa da 1ª Conferencia 
Internacional Americana, de Montevidéu 
1933. 

Chefe, interino, dos Serviços 
Políticos e Diplomáticos, 1934. c 

Oficial de gabinete do Ministro 
Alfredo Soares, 1934- Ilegível. 

Membro da Comitiva do  
Presidente Getúlio Vargas na  
viagem de S. Ex.ª às Repúblicas  
do Prata, em maio de 1935. Secretário  
do Ministro das Relações Exteriores nas 
negociações em Buenos Aires para a 
cessação das hostilidades entre a Bolívia 
e o Paraguai. 1935. 

Em missão especial em  
Lima, para tratar da questão de  
limites entre Equador e o Peru,  
1940. 

Embaixador em Missão Especial 
para representar o Brasil na posse do 
Presidente da República do Equador, 
1940. 

Chefe da Divisão Política e 
Diplonáutica, 1941. Membro da Comissão 
de Recepção ao Chanceler Enrique Ruiz 
Guiñazu, durante sua visita ao Brasil, 
1941. 

Secretário da Comissão de 
Proteção do Hemisfério Ocidental,  
da III Reunião de Consulta dos  
Ministros das Relações Exteriores  
das Republicas Americanas,  
realizada no Rio de Janeiro, 1942. 

Vice-Diretor da Seção de Segurança 
Nacional do Ministério, 1941. Membro da 
Comissão designada  
para servir junto à Delegação da 
Comissão de Emergência para a  
Defesa política do Continente, 1943. 
Membro da Comissão de Estudos  
dos Problemas de Após Guerra,  
1943. Membro da Comissão que 
examinou o plano de Organização 
Internacional elaborado em Dumbarton 
Oaks, Membro da Comissão de Estudo 
da Agenda da Conferência 
Interamericana sôbre Problemas da 
Guerra e da Paz, reunido no México, 
fevereiro de 1945. No Rio de Janeiro,  
por ocasião da visita oficial ao Brasil  
do Marechal de Campo Visconde 
Alexander, de Punis. Governador  
Geral do Canadá, em junho de  
1948. 

Os despojos mortais do Embaixador 
Acyr Paes serão trasladados para o 
nosso país em companhia de sua  
espôsa e duas filhas, do primeiro  
porto europeu que tocar o navio a cujo 
bordo faleceu. E antes de serem 
sepultados em território brasileiro  
deixo consignado nos nossos trabalhos 
de hoje meu profundo pezar – que 
acredito também do Senado – pela  
sua morte que representa sensível  
perda para o corpo diplomático do  
Brasil. 

O SR PRESIDENTE: – Sôbre a 
mesa requerimento que vai ser lido pelo 
Sr, 1º Secretário. 

É lido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO DE URGÊNCIA 
(Alencastro Guimarães) 

 
Requerimento nº 306, de 1953 

 
Requeremos urgência para o Projeto 

de Lei do Senado nº 12, de  
1953, que autoriza o poder Executivo  
a instalar, uma Usina Têrmo-Elétrica  
em Santa Catarina destinada 
principalmente ao abastecimento de 
energia elétrica ao estado de São  
Paulo, a fim de ser discutido e votado  
nos têrmos do art. 135, § 3º do 
Regimento Interno. 

Sala das Sessões, 10 de Setembro 
de 1953 – Alencastro Guimarães. – Ivo 
d'Aquino. – Othon Mader. – Carlos 
Lindemberg. – Camilo Mercio. – Gomes 
de Oliveira. – Kerginaldo Cavalcante. – 
Apolônio Sales. – Djair Brindeiro. 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação 
o requerimento. 

Os senhores senadores que o 
aprovam, queiram conservar-se sentados 
(Pausa) 

Está  
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO 

(pela ordem): – Sr. Presidente, requeiro 
verificação da votação. 

O SR. PRESIDENTE: – Vai-se 
proceder à verificação de votação 
solicitado pelo nobre senador Aloysio de 
Carvalho. 

Queiram levantar-se os Srs 
Senadores que aprovam o requerimento 
(Pausa). 

Queiram sentar-se os Srs. 
Senadores que aprovam o requerimento o 
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levantar-se os que o rejeitam. (Pausa). 

Queiram sentar-se os Srs. 
Senadores que aprovaram o 
requerimento e levantar-se os que o 
rejeitam. (Pausa). 

Votaram a favor do  
requerimento 14 Srs. Senadores e contra 
5. 

Não há número. 
Vai ser feita a chamada 
Procede-se à chamada. 
Respondem à chamada os Senhores 

Senadores: 
Vivaldo Lima. 
Prisco dos Santos. 
Alvaro Adolpho. 
Antonio Bayma. 
Victorino Freire 
Joaquim Pires. 
Onofre Gomes. 
Plinio Pompeu. 
Kerginaldo Cavalcanti 
Georgino Avelino. 
Velloso Borges. 
Ezechias da Rocha. 
Cicero de Vasconcelos. 
Aloysio de Carvalho. 
Carlos Lindemberg. 
Alfredo Neves 
Pereira Pinto. 
Alencastro Guimarães. 
Mozart Lago. 
Levindo Coelho 
Marcondes Filho. 
Domingos Velasco. 
Costa Pereira. 
João Villasbôas. 
Vespasiano Martins. 
Othon Mader. 
Gomes de Oliveira. 
Ivo d'Aquino. 
Alberto Pasqualini. 
Camilo Mércio (30). 
Durante à chamada o Sr.  

Marcondes Filho, deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pele Sr. 
AIfredo Neves. 

O SR PRESIDENTE: – 
Responderam á chamada 30 Srs. 
Senadores. 

Está confirmada a falta de número 
para a votação. 

Comparecem mais os Srs. 
Senadores: 

Victorino Freire. 
Joaquim Pires. 
Kerginaldo Cavalcanti. 
Georgino Avelino. 
Ruy Carneiro. 
Velloso Borges. 
Novaes Filho. 
Durval Cruz 
Walter Franco. 
Luiz Tinoco. 
Pereira Pinto. 
Hamilton Nogueira. 
Domingos Velasco. 
Dario Cardoso. 
Mario Motta (15). 
Deixam de comparecer os Srs. 

Senadores: 
Waldemar Pedrosa. 
Magalhães Barata. 
Carlos Saboya. 
Assis Chateaubriand 
Apolonio Sales. 
Djair Brindeiro. 
Ismar de Góes. 
Julio Leite. 
Landulpho Alves. 
Attilio Vivacqua. 
Sá Tinoco. 
Casar Vergueiro. 
Euclydes Vieira. 
Flávio Guimarães. 
Roberto Glasser. 
Francisco Gallotti. 
O SR. PRESIDENTE: – Finda a 

prorrogação do expediente, passe-se à 
 

ORDEM DO DIA 
 
Votação, em 1.ª discussão, do 

Projeto de Lei do Senado n.° 19,  
de 1950, que declara de interesse  
social os direitos autorais das 
 

obras do escritor Machado de Assis e 
providencia sôbre a sua desapropriação 
e Sôbre uma nova edição das mesmas, 
(Pareceres: 1 – Sôbre o projeto: da 
Comissão de Constituição e Justiça, sob 
numero 123, de 1952, pela 
constitucionalidade; da Comissão de 
Educação e Cultura. sob nº 476, de 
1953, favorável; da Comissão de 
Finanças favorável (proferido 
geralmente). II – Sôbre a emenda de 
Plenário da Comissão de Constituição e 
Justiça (nº 788, de 1953), pela 
constitucionalidade; da Comissão de 
Educação e Cultura (nº 789, de 1253) 
favorável; da Comissão de Finanças. nº 
790, de 1353, favorável). 

O SR. PRESIDENTE: – Como a 
chamada que acaba de ser feita 
evidenciou a falta de quorum para 
deliberação, a votação do Projeto fica 
adiada, 

Primeira discussão do Projeto de 
Reforma Constitucional nº 1, de 1953, 
que acrescenta dispositivos ao art. 4º do 
ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias. (Parecer favorável, sob 
número 611, de 1953, da Comissão de 
Reforma Constitucional). 

O SR. PRESIDENTE: – Adiada, por 
falta de número. 

 

Discussão única ao Protelo de Lei 
da Câmara nº 9, de 1953, que autoriza o 
Poder Executivo a abril. pelo Ministério 
das Relações Exteriores, o credito 
suplementar de Cr$ 1.300.000,00, para 
atender ás despesas com a participação 
do Brasil, no estrangeiro, em 
Congressos, Conferencias e Reuniões. 
(Parecer contrario, sob nº 906, de 1953, 
da Comissão de Finanças). 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em 

discussão. 

Não havendo quem faça uso da 
palavra encerrarei a discussão. (Pausa.) 

Encerrada. 

A votação fica adiada por falta de 
número. 

O SR PRESIDENTE: – Sôbre a 
mesa requerimento de adiamento 
assinado pelo nobre Senador Attilio 
Vivacqua. 

É lido o seguinte: 

 

REQUERIMENTO N.º 307, DE 1953 

 

Requeiro adiamento para a sessão 
de 15 do corrente, da discussão e 
votação do Projeto nº 168, da Câmara 
dos Deputados, de 1953, que retifica a 
Lei nº 1.757, de 10 de dezembro de 
1952. 

Sala das Sessões, em 10 de 
setembro de 1953. – Attilio Vivacqua. 

O SR. PRESIDENTE: – Não 
havendo número para a votação, o 
requerimento fica prejudicado. 

 

Discussão única do Projeto de  
Lei da Câmara nº 168, de 1952, que 
retifica a Lei nº 1.757, de 10 de 
dezembro de 1952, que estima a 
Receita e fixa a Despesa da União para 
o exercício financeiro de 1953, e dá 
outras providências. (Pareceres: da 
Comissão de Constituição e Justiça,  
sob nº 895, de 1953, pela 
constitucionalidade; da Comissão de 
Finanças sob número 896, de 1953, 
favorável, com as emendas que oferece 
(ns.1 a 3). 

 

O SR. PRESIDENTE: – Sôbre o 
mesa duas emendas que vão ser lidas. 

São lidas e apoiadas as seguintes: 
 

EMENDAS 
Nº 4 

 
Ao Projeto de Lei da Câmara dos 

Deputados nº 168, de 1953. 
Acrescente-se: 
Anexo n.º 21 – Ministério da Justiça 

e Negócios Interiores. 
Verba 3 – Consignação 2 – Sub-

consignação 19 
Minas Gerais 
Onde se lê: 
Associação de Proteção e 

Assistência aos Menores Desvalidos de 
Formiga – Cr$ 200.000,00. 

Leia-se: 
Associação de Assistência e 

Proteção aos Menores Desvalidos de 
Formiga – Cr$ 200.000,00. 

 
Justificação 

 
Trata-se de mera retificação de êrro 

havido no nome da instituição. 
Sala das sessões, 10 de setembro 

de 1953. – Levindo Coelho. 
 

Nº 5 
 
Ao Projeto de Lei da Câmara dos 

Deputados nº 168, de 1953. 
Acrescente-se: 
Anexo nº 18 – Ministério da 

Educação e Saúde. 
Verba 3 – Consignação 2 – 

Subconsignação 19 – Subvenções. 
06 – Conselho Nacional do Serviço 

Social. 
1 – Subvenções especiais e 
2 – Subvenções extraordinárias.  
23 – Santa Catarina. 
Onde se diz: 
Associação de Amparo aos 

Tuberculosos de Joinville, 
Diga-se: 
Sociedade de Assistência e Amparo 

aos Tuberculosos de Joinville, 
 

Justificação 
 
Tendo saído errado, na lei orçamentária 

vigente, o nome da instituição beneficiada, 
torna-se necessária a sua retificação. E' com 
esse objetivo que se apresenta esta 
emenda. 

Sala das Sessões, em 10 de 
setembro de 1953. – Ivo d'Aquino. – 
Francisco Gallotti. 

O SR. PRESIDENTE: – Em 
discussão projeto e emendas (Pausa). 

Não havendo quem queira usar da 
palavra, declaro-a encerrada. 

O projeto volta, com as emendas, as 
Comissões de Constituição e Justiça e de 
Finanças. 

 

Discussão única do Projeto de Lei nº 
200, de 1953, que autoriza o Poder 
Executivo a abrir, pelo Ministério do 
Trabalho, Indústria e Comércio, o crédito 
especial de Cr$ 3.750.000.00, para 
pagamento de despesas com a manutenção 
da Hospedaria de Corinto e dos Postos de 
Pouso e Recuperarão em Pirapora e Monte 
Azul. (Parecer favorável sob nº 909, de 1953, 
da Comissão de Finanças). 

 

O SR. PRESIDENTE: – Em 
discussão. 

Não havendo quem peça a palavra 
encerrarei a discussão (Pausa). Encerrada. 

A votação fica adiada por falta de 
número. 

 
Discussão única do Projeto de Lei da 

Câmara nº 202, de 1953. que autoriza o 
Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da 
Agricultura, o crédito especial de Cr$ 
40.000.000,00, para atender às despesas de 
financiamento de uma rêde nacional de 
matadouros industriais nas zonas 
produtoras, de acôrdo com o estabelecido na 
Lei nº 1.168, de 2-8-1950. (Parecer 
favorável, sob nº 849. de 1953, da Comissão 
de Finanças). 

O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a 
mesa uma emenda que vai ser lida. 

E' lida e apoiada a seguinte: 
 

EMENDA 
Nº 1 

 
Ao Projeto de Lei da Câmara dos 

Deputados nº 202, de 1953. 
Art. 2º – Onde se diz "1953 e 1954" 

diga-se "1954 e 1955". 
 

Justificação 
 
Quando êsse projeto iniciou a sua 

tramitação, ainda estava em meio o ano 
de 1952 e tudo fazia crer ficasse êle 
ultimado ainda naquele exercício. A 
referência ao ano de 1953 cuja lei 
orçamentária devia consignar a verba 
necessária para as despesas em apreço 
perdeu sua razão de ser, quanto a 1953, 
uma vez que a lei só deverá sair no fim 
dêste ano. Torna-se indispensável, 
assim, fazer a correção proposta na 
presente emenda. 

Sala das Sessões, 2 de setembro 
de 1953. – Alvaro Adolpho, 

O SR. PRESIDENTE: – Em 
discussão projeto e emenda. 

O SR. OTHON MADER: – Sr. 
Presidente, não vou discutir o projeto nº 
202, mas apenas fazer alguns reparos a 
propósito do assunto. 

A proposição autoriza a abertura, 
pelo Ministério da Agricultura, do crédito 
de quarenta milhões de cruzeiros, para 
atender às despesas de financiamento 
de uma rêde nacional de matadouros 
industriais, nas zonas produtoras. 
Encontra-se em discussão no Senado, 
conseqüentemente – sujeita tanto à 
aprovação como a alterações, Causou-
me, portanto, surpresa, lendo o "Diário 
oficial", de ontem, na parte relativa ao 
noticiário da Presidência da República, a 
nota referente à construção do 
matadouro-frigorífico no município 
gaúcho de Alegrete, que passo a 
reproduzir para o Senado: 

"Frigorífico de âmbito nacional será 
construído em Alegrete – O Presidente da 
República autorizou o Ministério da 
Agricultura a realizar com o Banco do 
Brasil uma operação de financiamento, no 
montante de doze milhões de cruzeiros, 
para a construção de um matadouro 
frigorífico no Município gaúcho em 
Alegrete. 

Êste estabelecimento faz parte do 
plano elaborado pelo Instituto Sul 
Riograndense de Carnes para montar uma 
rêde de matadouros Industriais nas centros 
produtores de gado e que, além das 
atividades relacionadas com a produção de 
carnes derivadas de sub-produtos 
resultantes de aproveitamento total das 
matéria primas, prevê ainda, a 
industrialização de produtos vegetais. 

Na exposição de motivos que 
encaminhou ao Chefe do Govêrno, o Sr 
João Cleophas ressalta que o 
empreendimento é de alta significação 
econômica para o País e merece. Por 
Isso, o apoio e incentivo dos poderes 
públicos. 

Ademais, pelas características do 
matadouro, enquadra-se êle, 
perfeitamente, na Lei nº 1.168, que 
determina, entre outros favores, a 
concessão de financiamentos, até o 
máximo de 60 % da inversão de capital, 
aos estabelecimentos de carne e 
derivados de âmbito nacional isto e, 
aqueles que abateram e industrializarem 
gado para o comércio interestadual. O 
custo total do matadouro de Alegrete 
está orçado em vinte milhões de 
cruzeiros..." 

Agora, Sr Presidente, vou ler a 
parte final, para a qual peço a atenção 
do Senado. 

"A operação de financiamento será 
feita por antecipação. E quando fôr 
aprovada pelo Congresso uma lei 
abrindo crédito para ocorrer ás 
despesas de execução do plano de 
arma- 
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zéns frigoríficos em todo o País, será 
celebrado um contrato entre o Ministério 
da Agricultura e o Banco do Brasil, o qual 
incluirá entre suas cláusulas o 
financiamento dêsse frigorífico de 
Alegrete". 

Sr. Presidente, é de estranhar  
que o próprio "Diário Oficial"  
confessa que antes de votada uma lei, 
Já esteja o Sr. Presidente da República 
fazendo uso da mesma, por 
antecipação. 

Se o projeto se encontra no 
Congresso, em discussão, como pode o 
Sr. Presidente da República autorizar o 
Banco do Brasil a fazer, por conta da 
futura lei, financiamento a determinado 
frigorífico? 

Não me oponho à concessão dêsse 
justo auxílio, ao frigorífico de Alegrete e 
até darei um voto a favor mas penso que 
há nisso grande irregularidade no Diário 
Oficial. O Chefe do Executivo está 
realizando antecipadamente um contrato 
de credito, sem que o Legislativo o tenha 
autorizado. 

Inegavelmente é uma anormalidade. 
Não se justifica o uso da autorização 
ainda em votação no Parlamento para um 
contrato pelo qual o Banco do Brasil 
adianta ao frigorífico doze milhões de 
cruzeiros por conta de crédito a ser 
aberto. 

Faço o reparo a fim de mostrar que o 
Sr. Presidente da República não tem 
razão quando se queixa – como é seu 
hábito – do Congresso Nacional, 
declarando que este retarda suas 
resoluções, impedindo-o de agir e de 
promover o bem-estar da população 
brasileira. Quando acusa o Poder 
Legislativo S. Ex.ª não esta usando, 
então, de sinceridade porque, se neste 
caso, contrata e concede subvenções, 
sem autorização legislativa, pode fazer o 
mesmo nos demais. 

Não se justifica, portanto, a 
alegação de que a ação do Congresso 
retarda as providências do Govêrno, 
porque – repito – no caso atual a 
operação se realizou antes de 
promulgada a lei. 

Se o Executivo persistir nessa 
atitude em relação a outros atos, 
chegará o dia em que não mais será 
preciso o pronunciamento do Poder 
Legislativo, pois que o Presidente da 
República, por antecipação, vai fazendo 
o que bem entende, pouco se 
importando com o Senado e a Câmara 
dos Deputados, certo de que aprovarão 
o que tiver feito. E' uma 
desconsideração e um desprestígio ao 
Poder Legislativo e contra o qual lavro 
meu protesto. 

Essa era a observação que tinha a 
fazer em relação do Projeto número 202, 
de 1953. (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Continua a 
discussão. (Pausa) 

Não havendo mais quem peça a 
palavra, declaro-a encerrada. 

O projeto volta, com a emenda, às 
Comissões competentes. 

 
Discussão única do Projeto de 

Decreto Legislativo nº 23, de 1953, 
originário da Câmara dos Deputados, que 
mantém a decisão do Tribunal de Contas 
denegatória do registro do contrato entre 
o Ministério da Aeronáutica e Renato 
Giovanni Cecchni para desempenhar, no 
Instituto Tecnológico de Aeronáutica, a 
função de Professor Assistente de 
Química. (Pareceres: da Comissão de 
Constituição e Justiça, sob nº 886, de 
1953, oferecendo substitutivo: da 
Comissão de Finanças, nº 887, de 1953, 
favorável ao projeto e contrário ao 
substitutivo) 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em 

discussão. 
Se nenhum Sr. Senador pedir a 

palavra, encerro a discussão (Pausa). 
Encerrada. 
A votação fica adiada  

por falta de número, 
 

Discussão única do Parecer número 
914, de 1953, da Comissão de Redação, 
oferecendo redação final às emendas 
do Senado ao Projeto de Lei da Câmara 
dos Deputados nº 40. de 1952,  
que assegura o financiamento, 
 a longo prazo, de serviços públicos 
municipais. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em 

discussão o parecer. 
Não havendo quem faça uso da 

palavra, encerro a discussão. 
A votação fica adiada por falta de 

número. 
Está esgotada a matéria constante 

da Ordem do Dia. 
Tem a palavra o nobre Senador 

Domingos Velasco, primeiro orador 
inscrito. 

O SR. DOMINGOS VELASCO (Não 
foi revisto pelo orador): – Sr. 
Presidente, não me foi possível tomar a 
atenção do Senado, ontem, com 
informações a respeito da ameaça de 
greve dos trabalhadores em carris da 
Light. Desejava pô-lo a par da questão, 
para compreender que se está formando 
na realidade um movimento nitidamente 
democrático, visado a melhor 
entendimento entre patrões e 
empregados. 

O Sindicato dos Trabalhadores em 
Carrís Urbanos do Distrito Federal, 
comumente chamado "Sindicato dos 
Carrís da Light", pleiteava, como os dois 
outros sindicatos daquela emprêsa – o da 
Telefônica e o da Energia Elétrica – 
aumento de salário. 

A empregadora concordou com a 
proposta relativamente ao pessoal da 
Energia Elétrica e da Companhia 
telefônica; no que se refere aos 
trabalhadores em Carrís urbanos, porém, 
alegava que, para satisfazê-los era 
imprescindível a majoração das tarifas. 

No Ministério do Trabalho. foi lavrado 
acôrdo entre a emprêsa e o Sindicato, 
dependendo sua efetivação da 
aprovação, pelos poderes municipais 
competentes, do aumento das tarifas. 

Encaminhado o documento à 
Prefeitura no dia 13 de agôsto próximo 
passado, dadas as dificuldades da 
burocracia municipal, não pôde o Senhor 
Prefeito remeter a tempo mensagem 
acompanhada de projeto de lei à Câmara 
Municipal. 

Nesse interregno, os trabalhadores 
em Carrís agitaram-se, por causa da 
demora. 

Devo lembrar ao Senado que o 
acôrdo subscrito pelo Sindicato dos 
Empregados em Carrís Urbanos do 
Distrito Federal e pela empresa 
empregadora sofreu oposição dos 
elementos comunistas daquele órgão de 
classe. A Diretoria do Sindicato o 
submetera previamente à aprovação dos 
trabalhadores, mediante votação 
secreta, realizada nos locais de 
trabalho. O resultado foi a Diretoria, 
apoiada pelos trabalhadores 
democratas, obter 4.990 votos  
contra 546. A demora dos poderes 
municipais no decidirem a questão do 
aumento das tarifas foi, todavia, 
habilmente explorada pelos elementos 
comunistas a classe realmente se agitou 
ante a perspectiva de não obter o 
aumento, tanto mais que o pessoal da 
Telefônica e o da Energia Elétrica 
principiaram a recebê-lo desde 1º de 
agôsto último. 

Foram convocadas duas 
Assembléias a primeira para decidir que a 
greve teria inicio no dia 3 de setembro. 
Houve, entretanto intervenções estranhas 
ao Sindicato no sentido de que os 
trabalhadores não decretassem a greve 
precisamente na Semana da Pátria. 
Atendendo a êste apêlo, a greve não 
explodio naquela data, e foi marcada para 
zero hora do dia 9. 

Diante da ameaça de greve,  
muitas autoridades julgaram de  
seu dever apressar a solução da 
Prefeitura. 

Eu mesmo – porque estou ligado no 
Sindicato dos Carrís – fui chamado para 
encaminhar uma solução mais rápida. 
Assim é que, no dia 8, foi assinado um 
adendo ao acôrdo, pelo qual a Light se 
comprometia a pagar os vencimentos, 
ordenados e salário, a partir de 15 de 
agôsto, e não da data em que fôsse 
concedido o aumento de tarifas, dando 
assim demonstração de boa vontade no 
solucionar do caso. 

Ao mesmo tempo, a Diretoria do 
Sindicato dos Carrís e vários elementos 
do Comitê de greve já designado pela 
Assembléia também subscreveram êsse 
acôrdo, feito ad referendum da 
Assembléia que, às 18 horas daquele dia. 
se realizaria no Sindicato. 

Submetido o adendo à aprovação da 
Assembléia, um dos signatários do acôrdo 
discursou incitando os trabalhadores 
presente a não o aceitarem e a deflagrarem 
a greve àquela mesma noite. 

Todavia, a quase totalidade dos 
presentes não lhe deu ouvidos. Naquela 
oportunidade, eu me ilegível a 
assembléia na qualidade de trabalhador 
honorário da Light. desde 1946 defendi a 
mesma tese que tenho exposto desta 
tribuna, aliás aceita unanimemente pelos 
trabalhadores ali reunidos. Vi com 
satisfação o empenho da Diretoria 
daquele Sindicar junto aos seus 
companheiros, e a Assembléia sancionou 
pedido que lhe fiz, no sentido de aprovar 
o adendo ao Acôrdo. Adiava-se. dessa 
forma e eclosão provável da greve para 
zero-hora daquele dia. 

Sr. Presidente, tudo isso pôde ser 
feito, porque a Diretoria do Sindicato dos 
Carrís conseguiu reunir em tôrno de sua 
atuação todos os trabalhadores, o que 
demonstra mal uma vez que a fôrça do 
movimento operário nasce da 
solidariedade entre os trabalhadores. 
Obtida essa união têm realmente 
conseguido seus objetivos ou pelo 
menos, parte deles Com essa fôrça 
garantem o livre exercício dos direitos que 
a Constituição assegura a todo cidadão e, 
principalmente, do de greve, especifico 
dos trabalhadores. 

Sr. Presidente, dizia eu naquela 
assembléia que, apesar da fôrça dos 
trabalhadores residir na sua própria união, 
tanto assim que podia fazer funcionar 
uma arma como o direito de greve, para a 
legitima defesa de suas reivindicações, o 
seu emprêgo contudo, estava 
condicionado a determinadas 
circunstâncias como o de qualquer arma 
em legítima defesa Demonstrei ainda que, 
enquanto houvesse possibilidade de 
resolverem suas questões através de 
entendimento com os empregadores não 
deviam atrasar a greve. Negadas as 
possibilidades desse entendimento, 
quando outro recurso não houvesse, 
então, sim a greve se tornaria 
absolutamente justa e deveria ser 
deflagrada ilegível. naquela ocasião que 
a greve é como qualquer arma. Sem 
motivo, ninguém usa revólver; ilegível se 
aproveita somente quando é a única 
maneira de defender a própria vida. 
Assim devem agir os trabalhadores com 
direito de greve. 

Naquela oportunidade, a própria 
emprêsa estava concedendo mais do que 
o aprovado no plebiscito realizado entre 
sede empregados, que condicionavam o 
pagamento do aumento do salário à 
aprovação do aumente, das tarifas. Uma 
vez que e Companhia se submetia ao 
ônus de pagar o aumento de salários a 
partir de 15 de agôsto, portanto com um 
mês de antecipação ao aumento de 
tarifas: e se a Diretoria do Sindicato e 
seus companheiros da Comissão de 
Greve – com exceção do que havia 
protestado – concordavam com êsse 
adepto, o dever da assembléia seria 
aprová-lo. para que não se quebrasse a 
principal fôrca do trabalhador – a união – 
naquela circunstância. 

Os trabalhadores sentiram 
perfeitamente que essa era a verdadeira 
doutrina a respeito do exercício do 
 

direito de greve. E se outros muitos 
motivos não houvesse para que o 
Sindicato dos Trabalhadores em Carrís e 
Transportes Urbanos ilegível com uma 
organização de ilegível vanguarda 
nesses movimentos genuinamente 
democráticos, que vão transcendo no selo 
das classes operarias, a compreensão 
dos seus dirigentes e a aprovação da 
assembléia, no sentido de conter o 
exercício da ilegível fôrça, constitui mais 
uma razão para elevá-lo no conceito das 
demais organizações operárias do país. 

são estas, Sr. Presidente as 
informações que julguei de meu dever 
trazer ao Senado, como homem já muitos 
anos em contacto com os movimentos 
dos trabalhadores e que acompanha de 
perto as suas reivindicações. (pausa). 

Sr Presidente, ontem mesmo 
desejava dar outras informações ao 
Senado. No entanto, como explicarei, não 
me foi possível fazê-lo. Trata-se, 
mudando de continente, de interpretação 
a respeito das eleições na República 
Ocidental da Alemanha. 

Aqui se disse que a luta se travou 
entre os democratas e os comunistas. 
Não houve nada disso. Observa-se 
desconhecimento profundo da política 
interna da Alemanha. Não tenho a 
pretensão de conhecer fundamentalmente 
a política interna da Alemanha Ocidental, 
mas quem afirmou que a luta se 
processou entre democratas e 
comunistas, cometeu erro nalmar. 

Certa vez, tive a honra de conhecer 
o líder do Partido Social Democrático 
alemão. Sr. Kurtz Schumacher – que 
faleceu no ano passado – numa reunião 
da International Socialista realizada em 
Bruxelas. A questão foi então debatida, e 
dai o fato de eu conhecer razoavelmente, 
a posição do Partido Socialista Alemão, 
ou seja o Partido Social Democrático, em 
face da participação da Alemanha no 
Pacto de Defesa do Atlântico, isto é, na 
NATO. 

Posteriormente, na Conferência 
Internacional Parlamentar de Berna tive 
por mero acaso, contato maior com um 
deputado socialista alemão, quem 
ilegível ainda melhores informações 
sôbre a posição do Partido Socialista com 
referência à participação da Alemanha 
Ocidental no Pacto da Atlântico Norte. 

Tenho em mãos o Boletim da 
Internacional Socialista ilegível de 5 de 
setembro do corrente ano, em que é 
transcrito parte do manifesto com que o 
Partido Social Democrático alemão 
concorreria às eleições, no que se refere 
a posição dos socialistas alemães na 
política externa. 

Acho-o muito interessante, porque 
nos faz ver como os tatos nos chegam 
deformados pelo telégrafo. 

V. Exª Sr. Presidente, há de se 
lembrar que, em 1951, o Presidente da 
República Popular Alemã; ou seja da 
Alemanha Oriental. ligada à União 
Soviética, fez declaração sensacional, que 
abalou o mundo, a respeito da unidade 
alemã. Ele sustentava que era possível a 
unidade da Alemanha, se fossem 
realizadas eleições livres era tôda a nação 
para se decidir sôbre a formação de um só 
Parlamento o um só Govêrno, Porque 
realmente. o anseio fundamental do povo 
alemão, tanto na Alemanha Oriental quanto 
na Ocidental, é a sua unidade. 

O apêlo foi imediatamente 
respondido pelo Sr. Adenauer que 
recebeu com tôda a simpatia, a sugestão 
da Presidente da Alemanha Oriental.  
Levado às Nações Unidas, sua ilegível 
tão política, de que, também participava o 
Brasil, decidiu dever em nomeada uma 
Comissão da O.N.U., a fim de fiscalizar 
aquelas eleições. E para essa comissão 
foi – se não me engano – indicado 
também um delegado brasileiro. A União 
Soviética se opôs a que as eleições fôssem 
fiscalizadas por uma delegação das 
Nações Unidas. Sustentava a tese de que 
as eleições fôssem fiscalizadas por uma 
Comissão das quatro grandes potências 
que, presentemente ocupem a Ale- 
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manha: a França, a Inglaterra, os Estadas 
Unidos e a União Soviética Por causa 
dessa dificuldade, os entendimentos não 
foram adiante E isso, lembro-me bem, tal 
informado ao Conselho Diretor de 
Internacional Socialista pela então lides 
do Partido, Social Democrático Alemão, 
Sr. Kurt Schumacher. A nasceu a 
divergência entre o governo do Adenauer 
e o Partido Socialista Alemão. 

Ao mesmo tempo os Estadas 
Unidos, os aliados afinal, fizeram uma 
ofensiva junto ao govêrno alemão 
concedendo-lhe uma série de vantagens 
em troca da participação da Alemanha 
Ocidental no Pacto de ilegível o Atlântico 
Norte, O Sr. Kurt Schumacher e o atual 
líder do Partido Socialista Alemão, que é 
o Senhor ilegível sustentavam, 
apontados, para todas os partidos, que a 
participação da Alemanha Ocidental em 
pactos da ilegível natureza dificultava os 
ilegível para a unificação da Alemanha. 
Eles achavam que a Alemanha Ocidental 
tendo seu território ilegível por fôrças de 
nações estrangeiras, não tinha liberdade 
para assumir um campo internacional, a 
responsabilidade de participar do Pacto 
de Defesa do Atlântico Norte. Porque – 
diziam Kurt Schumacher e Eric ilegível – 
nós não podemos ter responsabilidade 
nem a correspondente autoridade. A 
participação da Alemanha no Pacto do 
Atlântico Norte deve ser feita depois da 
sua unificação e de o povo alemão decidir 
livremente a êsse respeito. Foi o ponto 
fundamental da divergência entre os dois 
partidos. 

Houve de 51 para cá uma série de 
entendimentos entre o Sr. ilegível chefe 
de govêrno da república Federal Alemã e 
a direção do Partido socialista. Mas nunca 
conseguiram chegar a um acôrdo para 
que, na política externa os dois partidos se 
apresentassem unidos. Era precisamente 
êste fato. E, em tôrno dêle, se pronunciou 
o povo alemão. Porque no final do 
manifesto – ilegível comigo em inglês – 
que o Partido Social Democrático lançou a 
15 de agôsto expondo a sua atuação se 
ilegível Uma Alemanha unificada dentro 
de uma Europa unida, será a garantia para 
a prosperidade econômica, para a 
segurança social, para a paz interna. 
Assim também, para assegurar a 
impunidade contra a infiltração comunista, 
pela livre eleição é que se determina sua 
posição política interna. 

Parece-me ilegível informação que 
ainda ontem deu um orador ao Senado. A 
luta não se ilegível entre ilegível e 
comunistas ilegível disso. Os maiores 
adversários dos comunistas na Alemanha 
são os socialistas que como todo mundo 
sabe ainda se encontram na vanguarda 
dessa luta. Ainda há pouco tempo, 
quando houve a greve na Berlim Oriental 
em que a União Soviética teve 
necessidade de usar até a fôrça armada 
para reprimir o levante dos trabalhadores 
alemães, os que mais sofreram foram os 
lideres do Partido Socialista Alemão 
condenados e fuzilados como 
responsáveis pela greve. E o partido 
Social Democrático, com sua ilegível 
secular pode-se dizer desde Carlos Marx, 
que dispõe do apôio dos trabalhadores 
alemães. Nitidamente anti-comunista êle 
luta, tanto, na Alemanha Ocidental como 
na Oriental, contra o comunismo. 

Assim, o povo alemão não se 
pronunciou a respeito da luta entre os 
democratas e os comunistas Não: 
pronuncíou-se sôbre o fato que acabo de 
trazer ao conhecimento do Senado Ambos 
os partidos queriam a participação da 
Alemanha numa Europa unida, mas os 
socialistas revogam a tese de que primeiro 
se devia fazer a unificação da Alemanha 
para que depois, seu povo  
aderisse, ilegível a vários acôrdos 
econômicos e, comerciais, como o do 
carvão, do aço, etc. Esta a grande 
diferença. Evidentemente, os comunistas 
foram ilegível derrotados na Alemanha Ori- 
 

ental, não conseguindo eleger, sequer 
um deputado ao novo parlamento 
quando ali dispunham, por fôra da 
eleições de 1946, de quarenta cadeiras 
O Partido Social Democrático Alemão, 
ao contrário, cresceu. aumentou o 
número de cadeiras e de votos 
recebidos do povo. 

Dadas estas explicações, Sr 
Presidente, nada mais tenho a dizer ao 
Senado, a não ser para pedir atenção da 
Coisas sôbre o serviço telegráfico do 
exterior que, em regra, passador um 
filtro apropriado para deformar 
acontecimentos, mesmo os que não 
dizem de perto com tinhas políticas com 
partidos, porém com fato que às vezes, 
apenas remotamente, podem despertar 
a consciência do povo brasileiro. 
Chegam de tal maneira de ilegível pelos 
agências telegráficas que não se tem 
conhecimento exato do que se passa 
fora país Nas ilegível que nos  
trazem, exemplo de determinadas 
alocuções do ilegível XII, tenho 
observado quanto povo brasileiro é mal 
informado quanto tenho oportunidade de 
lê-las na integral. E' o que terá levado o 
Senador Assis Chateaubriand a fazer 
aquele discurso de ontem, ilegível 
versão do pleito e luta entre comunistas 
e democratas. Não foi o que aconteceu 
na Alemanha: mas apenas o 
acontecimento de que estar dando 
ligeira notícia, baseado, também, em 
documentos que tenho em mãos. (Muito 
bem! Muato bem!) 

O SR PRESIDENTE: – Tem a 
palavra o nobre Senador Mozart Lago, 
segundo orador inscrito (Pausa). 

Não se acha presente. 
Não há outros oradores inscritos. 
Mais nenhum Senhor Senador 

desejando usar da palavra, vou encerrar a 
sessão, designando para a de amanhã, a 
seguinte: 

 
ORDEM DO DIA 

 
(Era obediência ao parágrafo único 

do artigo 87 do Regimento). 
Continuação da votação do 

Requerimento nº 308, de 1953, 
solicitada urgência, nos termos do artigo 
155, parágrafo 3º do Regimento, para o 
Projeto de Lei da Câmara dos 
Deputados nº 12, de 1953, que autoriza 
o Poder Executivo a instalar uma  
usina termoelétrica em santa Catarina 
ilegível, principalmente ao 
abastecimento de energia elétrica ao 
Estado de São Paulo. 

Encerra-se a sessão às 16 horas e 
30 minutos. 

 
DISCURSO PRONUNCIADO PELO 

SR. SENADOR ANÍSIO JOBIM NA 
SESSÃO DE 4 DE SETEMBRO DE 1953. 

 
QUE SE REPRODUZ POR TER SIDO 
PUBLICADO COM INCORREÇÕES 

 
O SR. ANÍSIO JOBIM: – Senhor 

presidente, o Amazonas celebra,  
na data de amanha, um dos seus 
acontecimentos mais gloriosos: a 
elevação da antiga Comarca do Alto 
Amazonas à categoria de província  
pela Lei nº 582, de 5 de setembro de 
1850. 

E' certo que a instalação da 
província se deu em 1º de janeiro de 
1852, mas a data marcante da sua 
história, da sua evolução social, foi 
concretizada pela citada lei. 

Senhor Presidente a efeméride  
não pode passar despercebida  
Vivemos um pouco do passado, na 
lembrança do feitos dos nossos 
antecessores. A autonomia do meu 
Estado resultou do esfônço  
heróico do seu povo, empenhando 
ilegível série da lutas em pról 
 

de reivindicações que o tornaram digno, 
no do apreço de todos os brasileiros. Não 
foi uma dádiva, um favor, uma graça dos 
poderes imperiais, mas uma conquista 
social das mais veementes que se tem 
feito no Brasil. 

A data de 5 de setembro é o remate 
de um conjunto de subversões em busca 
da autonomia e da liberdade. 

Senhor Presidente, fator essencial 
da psicologia do amazonense é 
exatamente o amor que êle consagra 
liberdade e à autonomia. Esse sentimento 
brotou das suas camadas primitivas, tem 
a sua fonte na maior das insurreições que 
se verificaram no Rio Negro, de 1725 a 
1723. 

Os amazonenses consagram no 
vulto heróico de um dos príncipes da 
tribo dos Manaus – Ajuricaba, espírito de 
liberdade e a encarnação dos seus 
anseios pelas conquistas cívicas. O 
nome de Ajuricaba e proclamado por 
todos nós como um dos grandes heróis 
que se imortalizaram pela bravura e 
sobretudo, pelo seu destacado espírito 
de liberdade. 

Trabalhados pelas "bandeiras". pelas 
tropas de resgate pela ilegível que se 
concentrava naquelas terras, êsses Índios 
que viam seus lares invadidos e eram 
escravizados por essas tropas que 
fendiam as águas do grande afluente 
setentrional do Amazonas e seus 
contribuintes, revoltaram-se e não se 
sujeitaram ao cativeiro. Reuniram-se 
numa conjuração, chefiada pelo ilegível a 
fim de levar à prática todos os recursos 
necessários à conquista da liberdade. 

Feriu-se então, Sr. Presidente, nas 
águas luminosas daquele caudal 
gigantesco – um dos maiores da 
Amazônia – uma luta de morte, de 
sucessivos combates, em que as fôrcas 
portuguesas, auxiliadas pelos mamelucos 
e colonos do Pará, tiveram de vencer, por 
fôrça da superioridade em armas. 

De Portugal vieram dois canhões 
de bronze; e é bem de sentir que as 
lanças, os arcos e as fechas dos 
indígenas, ainda que em número vultoso 
não poderiam competir com as  
armas portuguesas. Dai a mortandade 
espantosa que se verificou no Rio 
Negro. 

Mas a fonte, o motivo dessa revolta, 
dessa insurreição, foi o espírito de 
liberdade, comum ao nativo. 

Não quero, Sr. Presidente, descer a 
minúcias na historia do meu Estado, nem 
acompanham passo a passo a sua 
evolução política e social. 

Desejo apenas dizer que o 
nacionalismo encontra suas raízes remotas 
na confederação de Ajuricaba. Quero 
deixar patente que em 1850 inscrevia-se no 
Amazonas a política liberal democrática 
vigorante hoje no Brasil.  

Como disse não foi um favor de 
poderes imperiais conceder a autonomia 
ao Rio Negro, aos que a ela ilegível 
durante mais de 30 anos e pela qual 
derramaram seu sangue. Foi antes. 
reivindicação brotada espontaneamente 
de seus corações revolta legitima  
e Justificável dos habitantes do Rio 
Negro contra a dependência e sujeição 
em que viviam Ia então Província do 
Pará. 

Senhor Presidente um dos maior 
estadistas que têm percorrido a êles 
amazonense, tem seu nome inscrito no 
livro de ouro dos fastos da história 
nacional – o Capitão-general Francisco 
Xavier de Mendonça Furtado 

Em 1752 era êle distinguido  
com a nomeação de Governador do 
Grão-Pará e Maranhão: em 1753  
mais uma ilegível agraciado com a 
nomeação de Primeiro Comissário das 
Partidas de ilegível que se iam realizar 
no Nome do Brasil em virtude da 
execução do Tratado de 13 de janeiro de 
1850 – também conhecido sob o nome de 
"Tratado de Madrid". 

O estadista português, numa viagem 
que empreendeu à Amazônia, viu logo, 
com seu esclarecido espírito, que o sertão 
do Amazonas não podia ficar entregue a 
um policiamento retardado como faziam 
as autoridades paraenses: não devia 
ficar, devido sua lonjura, sem os 
benefícios da justiça e por isso sugeriu 
aos poderes públicos de Portugal, no 
momento oportuno que havia 
necessidade, da fundação de um novo 
govêrno no extremo norte do Brasil, para 
que se pudesse fazer melhormente a 
catequese já ensaiada pelos jesuítas e se 
pudessem reduzir es enormes males que 
havia no seio da civilização cristã e para 
que pudesse praticar a justiça e a policia 
de modo equânime entre habitantes tão 
afastados da metrópole do Pará. 

Assim foi feito, A Carta Régia de 3 
de março de 1755, emanada do rei Dom 
José e subscrita por Sebastião de 
Carvalho e Melo, marquês de Pombal, 
criava um novo govêrno no extremo 
Norte, O novo govêrno devia ter sua sede 
em Javari, mas, Por circunstâncias 
especiais, foi transferido para a aldeia de 
Mariuá, no Rio Negro. A razão dessa 
transferência explica-se porque a 
Embaixada da Espanha confiada a Dom 
José de Iturriaga, vinha pela Venezuela, 
através do Orenoco. Assim sendo, a 
escolha devia cair numa das aldeias do 
Rio Negro, a mais populosa, e recaiu em 
Mariuá, hoje com o nome de ilegível. 

Os heróis antigos assinalavam 
sempre o comércio de suas cidades, 
quando sôbre elas não pairava o espírito 
de uma divindade. No Rio Negro 
nenhuma divindade havia, nem dos 
deuses romanas nem dos da Grécia, 
Nenhuma divindade sufragou o 
nascimento da cidade. Ela surgiu em 
virtude da tragédia de um padre 
missionário que fôra catequizar os povos 
selvagens de Japurá. Proferindo, certa 
veia um sermão em que proflagava os 
costumes deletérios dos índios, fêz com 
que entre êles nascesse a revolta. Os 
selvagens, certa noite, em cuniura, na 
casa do Paricá, revoltados pelas criticas 
do missionários, resolveram o matar no 
dia seguinte. Um ilegível que espreitava 
a ilegível dos selvagens, surpreendeu a 
combinação e correu a avisar o padre. 
aconselhando-o a que fugisse Frei 
Matias de São Boaventura, 
efetivamente, nessa mesma noite, teve 
de embarcar numa canoa ligeiro e 
descer o rio, a fim de ilegível à sanha 
dos índios. Passando de rio em rio, 
numa viagem penosa levando apenas a 
batina ilegível nos ilegível de Cristo, 
encontrou no Rio ilegível principal 
Comandari, que andava a pesca, 
Sabedor das dificuldades em que se 
encontrava o padre, da sua desventura. 
levou-o para a sua casa e o apresentou 
a uma velha índia sua mãe, que disse 
ao missionário. "Se o ilegível do Japurá 
vos quer matar, eu ilegível tomarei por 
filho e ficareis sob a minha proteção". 

Senhor Presidente êsse ilegível 
velho e nobre, cheio de ilegível brancos 
com sapatos de fibras de gravata, que 
passou nas selvas a sua vida ensinado 
bons costumes e amparando sempre os 
selvagens recomeçou suas práticas 
naquele ilegível do Rio Negro. 

A armada, mandada pelo General 
Maia da Gama, Governador do Pará, e do 
Maranhão para destrocar a Confederação 
de Ajuricaba, depois da matarca de mais 
de milhares de homens, segundo 
assinalou um dos escritores da época,  
por intermédio do capelão que 
acompanhava a esquadrilha, sabendo 
que existia no ilegível um sacerdote 
predicando aquêle povo selvagem, 
dignou-se de ir, com alguns oficiais,  
do seu encontro, e trazê-lo para o  
Rio Negro. Êle, não só atendeu ao  
convite como catequizou os principais  
que o rodeavam e trouxe-os para 
a formação da nova missão 
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que ia ser iniciada. E foi ali que muitos  
anos depois operações diplomáticas  
pela primeira vez se realizaram no norte 
do país. 

Assim nasceu a missão de Mariuá: 
assim se formou aquêle burgo bisonho e 
atrazado. 

Quando Mendonça Furtado recebeu 
a delegação de chefe das demarcações  
que se operariam no extremo norte,  
escolheu essa aldêia para contacto  
com Dom José Iturriaga, chefe da Partida 
de Castela. 

Assim mandou á frente, para 
preparar a aldêia, para dar-lhe uma feição 
condigna da hospedagem que se ia dar 
ao grande dignitário da Côrte de Espanha 
e, realmente, passou Mariuá por uma 
transformação urbanística. Engenheiros e 
desenhistas para lá seguram a fim de 
auxiliar os trabalhos de aterro e 
construção de casas. O que era uma 
aldeia humilde, bisonha... 

O SR. ASSIS CHALEAUBRIAND: – 
Muito bem. A frase é muito boa. 

O SR. ANISIO JOBIM: – ...porque 
adormecida á beira do Rio Negro,  
vivendo com seus hábitos selvagens, 
transformou-se, não digo numa cidade 
européia, mas num centro urbano de 
feição risonha e clara. 

Pois bem, a carta régia de 3 de 
março de 1755, mandava criar a 
Capitania de São José do Rio Negro, na 
bôca do Javari, mas Mendonça Furtado, 
dando execução a êsse estatuto, 
inaugurou, no Rio Negro, no dia 3 de 
maio de 1758, o novo município que, com 
Borba, a Nova, perfazia duas células 
municipais no Estado do Amazonas. E, a 
7 de maio inaugurou a Capitania de São 
José do Rio Negro. Temos, portanto, Sr. 
Presidente, estabelecida nos confins da 
Amazônia, ou seja, na região do atual 
Estado do Amazonas uma capitania com 
governo próprio embora a certos 
respeitos dependente do Govêrno Geral 
do Pará, com uma série de governadores 
que revelaram suas aptidões de 
estadistas, embora alguns não 
possuíssem a compreensão exata dos 
seus deveres cívicos. Um dos mais aptos, 
a ser inaugurada a Capitania foi o Coronel 
Joaquim de Mello e Povoas, depois 
Governador do Maranhão. Outro dêsses 
estadistas que afloraram na gleba 
selvagem do meu Estado, naquele tempo, 
foi o Coronel Manoel da Gama Lobo 
d’Almada, um genio militar, dotado da 
visão de um homem de estado, 
inteligência ilegível, espírito avisado, 
experimentado na guerra e na paz, 
administrador fecundo de larga visão. 
Compreendeu logo que a sede da 
capitania não podia ficar na antiga aldeia 
de Marina, não recebeu, posteriormente, 
o nome de Barcelos, ao ser inaugurado o 
município, e por isso transferiu-a para o 
lugar da Barra. 

O que era o lugar da Barra? – Era o 
nome primitivo da hoje cidade de Manáus. 
Nasceu debaixo da proteção de um forte 
como nascera a cidade de Belém  
sob a proteção da Fortaleza do Presépio.  
Era preciso guardar a Guiana, que se 
estendia pelo Rio Negro em fora; era  
preciso defendê-la das empolgantes 
aspirações dos holandeses e espanhóis 
que assestavam as atenções para a bacia 
do Rio Negro. 

Assim, os nossos estadistas de 
então compreenderam que era 
necessário guardar com uma fortaleza, 
com uma sentinela avançada, aquêle 
rincão de ilegível, que hoje faz o orgulho 
e a amplitude do meu Estado. 

Sr. Presidente, essa capitania, 
nascida sob tão bons auspícios, que teve 
preclaros governadores, ostentou, nos 
seu tempo, – pode-se dizer – produção 
que hoje admira a quantas percorrem as 
páginas dos cronistas e historiadores 
antigos. Culturas de café, anil, cacau, 
fumo, algodão, fábricas de cabos, 
escovas cordas de esparto, tecidos de 
algodão, cerâmica, todas essas diferentes 
iniciativas foram ensaiadas com 
resultados fecundos na capitania de São 
José do Rio Negro. 

Tomei uma nota da produção daquêle 
tempo, para mostrá-la ao Senado. Em 
1775, o Rio Negro produziu mais de 
12.000 arrobas de cacau, 470, de café, 
295 de salsaparrilha, 47.000 de tabaco e 
870 arrobas de algodão. Foram 
exportadas para Portugal 19.400 arrobas 
de anil. 

Como vêem os nobres colegas, a 
produção na capitania do Rio Negro se 
ensaiava sob os melhores auspícios, pois 
não só atendia ao consumo da população 
como servia aos interesses do Estado do 
Pará e ainda exportava para Portugal. 

De 1758 a 1821 a capitania viveu por 
si, com govêrno próprio, embora, sob 
aspectos diferentes, tivesse que, receber 
o influxo do governo geral da Capitania do 
Grão-Pará e do Maranhão. 

Mas, o que se verificou com a 
independência do Brasil? Uma grande 
perturbação social e econômica no Pará, 
como em todo o país. No Pará, 
especialmente, era grande o ninho dos 
“Bicudos”, que naquêle tempo se 
opunham á separação do Brasil de 
Portugal, a ilegível dos liames que no 
prendiam ao velho e heróico ilegível 
ilegível. 

Desse modo, Sr. Presidente, dizem 
os cronistas e historiadores que a 
primeira Constituição outorgada ao Brasil 
concedia ao Amazonas a categoria de 
província. Pois se já era assim 
considerada tacitamente pelas leis de 
1821 e 1822, e era Comarca especial do 
Rio Negro, criada por édito do Rei D. 
José. 

Suas rendas foram tão vultosas que 
o Governador Brigadeiro Lopo d’Almeida 
teve que dispensar o ilegível dos 
recursos do Pará porque o Estado se 
castaria a si mesmo. 

Pois bem: a Constituição de 1923 
não chegou a ser documento básico da 
nacionalidade que se tornava, porque o 
Congresso foi dissolvido e caiu ilegível 
por terra; mas a Constituição outorgada 
pelo Príncipe D. Pedro I já não trazia em 
suas linhas, em seus dispositivos a 
afirmação de que o Rio Negro devia ser 
considerado uma das províncias do 
Brasil. 

Era uma injustiça flagrante. Enquanto 
outras unidades, de rendimento menor, 
eram transformadas em províncias, o Rio 
Negro, que ostentada, como capitania, 
estado de prosperidade inverável, 
exportando para o Pará e Portugal, via-se 
preterido, ilegível a Província do Grão 
Pará. Isso calou tão fundo no espírito 
amazonense, causou dor tamanha em seu 
coração que veementes apêlos foram 
dirigidos ao Governo Imperial para que 
reparasse a injustiça, pois que os 
habitantes do Rio Negro não se 
conformavam com aquela preterição. 

De reclamações, protestos e 
reivindicações chegamos á luta pelas 
armas. A 23 de junho de 1832, o povo do 
Rio Negro orçava por 16.000 habitantes, 
afora 60.000 índios domesticados ou 
gentios, habitantes das florestas. 

O povo do Rio Negro reuniu-se em 
sessão solene e proclamou a sua 
independência do Pará: ele queria viver 
por si, desejava a autonomia; e queria 
mostrar ao Brasil que era capaz de 
governar-se por si próprio. 

Infelizmente, a Comarca do Rio 
Negro experimentou, nêsses últimos anos 
até 1840 uma depressão na sua 
economia e na população, em 
conseqüência de duas epidemias de 
bexiga que lhe devastaram os núcleos 
populacionais, e da luta danosa e cruel 
que se travou no Pará, chamada a guerra 
da “Cabanagem”. Como um ilegível, ela 
rebentou no solo paraense e foi lançar 
suas lavas no território do Amazonas. 

Essa guerra torva e cruel no qual 
assinaram os mais horríveis tratos que o 
homem disposto à batalha pode praticar 
com seus inimigos, trouxe verdadeira 
devastação ao nosso Estado, Manaus, 
duas vêzes acometida, pela “cabanagem” 
duas vêzes a repeliu pelas  
armas. Nossas vilas, florescentes 
ergueram-se, para apoiar a le- 
 

galidade, o Império, contra os inimigos da 
ordem, os “cabanos”, e muito sangue foi 
derramado. 

Era natural que uma decadência 
radical incidisse sôbre o meu Estado, 
perturbando lhe o comercio, a lavoura, a 
produção e as relações sociais e 
acarretando o desialque das rendas. 

Sr. Presidente, não fôra a situação 
sociológica, a crise que alcançou o 
Amazonas em todos os ângulos do seu 
território e o meu Estado, quando 
procurava conquistar sua autonomia, teria 
podido dar de si receita copiosa para que 
se tornasse a provincia, que era o anelo o 
ideal de tôdas as Iaminas, todos os 
habitantes, todos os lares naquele tempo 
afagavam. 

A proclamação da Provincia do 
Amazonas, em praça publica, segundo se 
o julgamento solene, dos habitantes do 
Rio Negro, tomando Deus por 
testemunha, de que, se o Pará porventura 
se levantasse e mandasse tropas para 
acatar-lhes os impetos de liberdade, 
melhor seria morrer nos campos de 
batalha do que entregar-se ao jugo 
paraense. 

Sr. Presidente, uma manhã, no 
horizonte do Rio Amazonas, desenhava-
se o aparecimento de uma ilegível que 
ilegível de soldados e canhões para 
matar os habitantes do Amazonas e 
sujeita-los ao regime do ilegível. Nossos 
energicos patrícios, porém, não 
enfraqueceram; ilegível-se em 
constituintes de voluntários, aos soldados 
que serviam aos nossos postos, nas 
ilegível das costa das Lages, o do 
Bonfim, tendo o cuidado de trazer os 
canhões usados na Fortaleza de ilegível 
e, sob a direção de um padre Frei 
Joaquim de Santa ilegível, o combate 
travou-se em disposições extraordinárias. 
A barca do Pará ilegível por seus 
canhões, ilegível arrasadoras, e nossas 
fileiras foram sentindo os claros daquêle 
arrôjo de fuzilaria, que vinha de bordo. 

Afinal, Sr. Presidente, a vitória 
acenou para o lado das fôrças paraenses. 
Nos fomos vencidos, enquanto que os 
nossos irmãos tingiram com seu sangue 
as praias brancas das margens do 
Amazonas e do Rio Negro. 

Porventura acatou êste fato o ideal 
dos habitantes do Rio Negro? – Não. 
Derramado o sangue, era preciso 
prosseguir na campanha cívica; era 
preciso fazer ao Govêrno Imperial novas 
reivindicações e protestos. 

Estes protestos, felizmente, acharam 
no seio do Parlamento nacional vozes 
amigas que defenderam o Amazonas. 

O projeto, que começou em ilegível, 
e que teve de passar por peripécias de 
um quase esquecimento na gaveta do 
Congresso, foi sucessivamente renovado. 
Assim, em 5 de setembro de 1830, o 
Imperador D. Pedro II sancionava a Lei nº 
582, elevando a antiga Comarca do Alto 
Amazonas à categoria de Província. 

Desde então, Sr. Presidente, 
mostramos ao País que somos capazes 
de nos reger por nós mesmos; que nossa 
fibra de patriotismo não pode ser 
excedida pela de nossos irmãos do Brasil 
e que temos a capacidade não somente 
de fecundar o solo e auferir suas 
riquezas, como de ilegível dirigirmos. 

– Quem foram os exploradores  
da grande Bacia do Amazonas? Os 
nossos índios. Não foram só os 
portuguêses. 

A conquista que ilegível, de fazer 
avançar o meridiano antigo do Tratado de 
Tordesilhas, não foi obra apenas do 
colono: – foi do índio, do mameluco, junto 
com o colono português. 

É preciso aliar a espada do Exercito 
português e dos nossos mamelucos, à 
maca e o espírito forte, à rigidez e o 
ímpeto dos nossos índios. 

Não quero, Sr. Presidente, alongar-
me nestas considerações em tôrno de um 
fato marcante que amanhã fará o povo do 
meu Estado vibrar de ilegível e 
entusiasmo, ao comemorar uma de suas 
datas magnas, uma de.suas datas 
heróicas e gloriosas."ah 
 

Congratulo-me com o povo do meu 
Estado que, atualmente, atravessa 
situação que não podia ser vislumbrada 
àquele tempo mas que é um atestado de 
sua idoneidade moral, de sua energia 
para a defesa não só do Brasil, como do 
Estado que, hoje, possui população 
superior a 500 mil amas. 

Sr. Presidente, se nenhuma outra 
prova houvesse da operosidade do povo 
do Amazonas se nenhum índice 
palpitante de esplendor e de vida 
acusasse a energia cívica dos meus 
compatrícios, ai esta,  
para comprová-lo, a cidade de Manaus, 
fulgurante de sol e de arte, com 
estabelecimentos modelares e edificios 
magníficos e a cujos monumentos não se 
pode ilegível arte arquitetônica. Aí estão 
suas repartições públicas e a regularidade 
de seus serviços públicos; ai está o  
ânimo com que concorreram  
para a defesa do território 
nacional na guerra do Paraguai; ai está a 
abolição da escravatura em  
maio de 1884, antecipando o ato da 
Princesa Isabel. 

O Governador do Amazonas, por lei 
de sua Assembléia daquele tempo, dizia  
que não havia mais escravos no seu  
território e, sim homens livres. O 13 de  
maio vem posteriormente a esse ato de 
bravura e fraternidade do povo do  
meu Estado, que teve como pioneiro –  
devo dizer – o novo do Ceara, o primeiro 
que deu o grito de liberdade, seguido do 
Amazonas, que prescreveu do seu solo a 
ilegível. 

Sr. Presidente, um povo que tem 
uma cidade elegante como Manaus, cujo 
cais desperta a admiração do viajante e 
não encontra similar no mundo  
que possui um teatro como o  
Teatro Amazonas, um Palácio da 
Justiça, uma Biblioteca que, em um 
incêndio perdeu 45 mil ilegível mas em 
pouco mais de três anos viu-a 
restaurada de igual número de  
obras: um povo assim merece os 
aplausos do Brasil, merece que um de 
seus representantes talvez o  
mais humilde e obscuro de sua bancada  
(não apoiados), se congratule com êle  
no dia de amanhã, e também com o  
ilegível brasileiro, que tem no Estado do 
Amazonas uma das fontes ilegível  
de sua grandeza e da radiosidade do 
seu porvir. (Muito bem: muito bem. 
Palmas prolongadas. O orador é muito 
cumprimentado). 

Republica-se por ilegível saído com 
ilegível incorreções. 

 
Parecer nº 762, de 1953 

 
Da Comissão de Constituição e 

Justiça, sóbre o Projeto de ilegível 
Legislativo nº ilegível de 1953, que 
aprova o têrmo de contrato celebrando 
entre o ilegível Nacional de Obras Contra 
as Sêcas e a Companhia Brasileira de 
Material Elétrico. 

 
Relator: Sr. Camilo Mércio. 
Pelo projeto, oriundo da Câmara dos 

Deputados é aprovado o têrmo de 
contrato celebrado entre o Departamento 
Nacional de Obras Contra as Sêcas e a 
Companhia Brasileira de Material Elétrico 
para fornecimento de um alternador de 
fôrça elétrica e um transformador de fôrça 
para a Usina Hidro-Elétrica do Açude 
Curema situado no Município de Piancó 
Estado da Paraíba. 

Foi pelo Tribunal de Contas negado 
registro a êsse contrato pelo fato de ter 
sido o mesmo publicado fora do prazo  
legal, mantendo ainda sua decisão 
denegatória mesmo em face do pedido de 
reconsideração do Ministério da Viação e 
Obras Públicas. 

Por entendermos que o ofício do 
Diretor interino do Departamento  
Nacional de Obras Contra as Sêcas (fls. 
34) esclarece devidamente os  
motivos determinantes do atraso da 
publicação. a que se refere o Tribunal, 
provando não lhe caber culpa  
alguma por êsse fato, somos pela 
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aprovação do projeto, nada 
opondo à sua 
constitucionalidade. 

Sala Rui Barbosa, em 11 
de junho de 1953 – Dario 
Cardoso, Presidente – Camilo 
Mércio, Relator. – Waldemar 
Pedrosa. – Joaquim Pires. – 
Ferreira de Souza. – considero 
ilegível acertada a decisão do 
Tribunal de Contas.  Mas 
entendo que êle decide em 
última instância. O que o 
Congresso pede é dar 
legalidade ao contrato, 
aprovando-o por motivos de 
mérito. Neste sentido ilegível 
pela conclusão. – Anísio Jobim. 
– Aloysio de Carvalho. – 
 

Atíllio Vivacqua. – Luiz 
Tinoco. – Gomes de 
Oliveira. – Carlos Saboya. 

Republica-se por ter 
saído com incorreções. 

 
PARECER Nº 901, DE 

1953 
 

Redação final das 
emendas do Senado ao 
Projeto de Decreto 
Legislativo nº 68, de 1952. 

 
Relator: Sr. Aloysio de 

Carvalho. 
A Comissão apresenta 

a redação ilegível (fls. 
anexas) das emendas do 
 

Senado ao Projeto de 
Decreto Legislativo nº  
68, de 1952, de iniciativa  
da Câmara dos Deputados, 
e sugere ainda, em  
emenda de redação  
que oferece, seja  
alterada a ementa do 
projeto. 

 
 
 
Sala da Comissão  

de Redação, em 28 de 
agôsto de 1953. – Joaquim 
Pires, Presidente em 
exercício. – Aloysio de 
Carvalho, Relator. – Costa 
Pereira. 

EMENDA DE REDAÇÃO 
 
 
Dê-se à ementa do 

projeto a seguinte redação: 
 
 
 
“Mantêm a decisão  

por que o Tribunal de 
Contas recusou registro  
ao contrato celebrado entre 
o Departamento dos 
Correios e Telégrafos e 
Wolney Frederico Dantas 
ilegível, para desempenhar 
a função de Engenheiro 
Especializado em 
Pesquisas Tecnológicas.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: Cr$ 0,40 



ESTADOS UNIDOS DO BRASIL 
 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
 

SEÇÃO II 
 
ANO VIII – Nº 176 CAPITAL FEDERAL SÁBADO, 17 DE SETEMBRO DE 1953 
 

SENADO FEDERAL 
 

Relação das Comissões 
 

Diretora 
 
Presidente – Marcondes 

Filho. 
 

1º Secretário – Alfredo 
Neves. 

 

2º Secretário – Vespasiano 
Martins. 

 

3º Secretário – Francisco 
Galloti. 

 

4º Secretário – Ezechias da 
Rocha. 

 

1º Suplente – Costa Pereira. 
2º Suplente – Prisco dos 

Santos. 
Secretário – Júlio Barbosa 

Diretor Geral da Secretaria do 
Senado. 

 
Comissões Permanentes 

Finanças 
 

1 – Ivo d’Aquino – 
Presidente. 

 

2 – Ismar de Góis – Vice-
Presidente. 

 

3 – Alberto Pasqualini. 
 

4 – Alvaro Adolfo. 
 

5 – Apolônio Sales. 
 

6 – Carlos Lindemberg. 
 

7 – César Vergueiro. 
 

8 – Domingos Velasco. 
 

9 – Durval Cruz. 
 

10 – Ferreira de Souza. 
 

11 – Pinto Aleixo. 
12 – Plinio Pompeu. 
 

13 – Veloso Borges. 
 

14 – Vitorino Freire. 
 

15 – Walter Franco. 
 
Secretário – Evandro Viana, 

Diretor de Orçamento. 
Reuniões às quartas e 

sextas-feiras, às 16 horas. 
 

Constituição e Justiça 
 

Dário Cardoso – Presidente 
 

Aloysio de Carvalho – Vice-
Presidente. 

 

Anísio Jobim. 
 

Attilio Vivacqua. 
 

Camilo ilegível. 
 

Ferreira de Souza. 
 

Gomes de Oliveira. 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta, nos têrmos do 
art. 77, § 1º, da Constituição Federal, e eu promulgo o seguinte: 
 

DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 65, de 1953 

 
Artigo 1º – E’ aprovada a decisão porque o Tribunal de 

Contas, em sessão realizada em 30 de Dezembro de 1949, 
denegou registro ao contrato celebrado a 7 do mesmo mês dêsse 
ano, entre a Diretoria de Obras e Fortificações do Exército e a 
firma Cavalcanti, Junqueira S. A., para execução de obras no 
edifício de apartamentos para oficiais, na praça General ilegível 
nº 83, Distrito Federal. 

Artigo 2º – Êste Decreto Legislativo entrará em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Senado Federal, em 11 de Setembro de 1953 
JOÃO CAFÉ FILHO 

Presidente do Senado Federal 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta, nos têrmos do 

art. 77, § 1º, da Constituição Federal, e eu promulgo o seguinte: 
 

DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 66, de 1953 

Artigo 1º – É aprovado o têrmo de ajuste celebrado, em 30 de 
Maio de 1951, entre o Departamento Nacional de Portos, Rios e 
Canais, do Ministério da Viação e Obras Públicas, e a firma M. S. 
Lino & Cia. Ltda., para reparação da cábrea “Victor”, no montante 
de Cr 520.200,00 (quinhentos e vinte mil e duzentos cruzeiros). 

Artigo 2º – Êste Decreto Legislativo entrará em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições em contrario. 

Senado Federal, em 11 de Setembro de 1953 
JOÃO CAFÉ FILHO 

Presidente do Senado Federal 
 

Georgino Avelino. 
Novaes Filho. 
Secretário – Lauro Portella. 
Auxiliar – Eurico Jacy Auler. 

 
Saúde Pública 

 
Levindo Coelho – 

Presidente. 
Alfredo ilegível – Vice-

President. 
Ferreira de Souza. 
Prisco Santos. 
Vivaldo Lima. 
Durval Cruz. 
Secretario – Aurea de 

Barros Rego. 
Reuniões às quintas-feiras, 

às 16 horas. 
 

Transportes, Comunicações e 
Obras Públicas 

 
Euclydes Vieira – 

Presidente. 
Onofre Gomes – Vice-

Presidente. 
Alencastro Guimarães. 
Othon Mader. 
Antônio Bayma. 
Secretário – Francisco 

Soares Arruda. 
Reuniões às quartas-feiras, 

às 10 horas. 
 

Serviço Público Civil 
 

Prisco dos Santos – 
Presidente. 

Luiz Tinoco – Vice-
Presidente. 

Vivaldo Lima. 
Mozart Lago. 
Costa Pereira. 
Secretário – Franklin 

Palmeira. 
Reuniões, às quartas-feiras, 

às 16 horas. 
 

Economia 
 

Pereira Pinto – Presidente. 
Landulpho ilegível – Vice-

Presidente. 
Sá Tinoco. 
Assis Chateaubriand. 
Julío Leite. 
Euclydes Vieira. 
Plinio Pompeu. 
Secretário  – Aroldo 

Moreira. 
Reuniões, às quintas-feiras. 

Joaquim Pires. 
Olavo Oliveira (**). 
Waldemar Pedrosa. 
(**) Substituído pelo 

Senador Carlos Saboya. 
Secretário – Luiz Carlos 

Vieira da Fonseca. 
Auxiliar – Marília Pinto 

Amando. 
Reuniões às quintas-feiras, 

às 9,10 horas. 
 

Educação e Cultura 
 
1 – Flávio Guimarães – 

Presidente 
 

2 – Cícero de Vasconcelos 
– Vice-Presidente. 

 
 

3 – Arêa Leão. 
4 – Hamilton Nogueira. 
5 – Levindo Coelho. 
Secretário – João Alfredo 

Ravasco de Andrade 
Auxiliares – Carmen Lúcia 

de Holanda Cavalcanti. 
Reuniões às quartas-feiras, 

às 16 horas. 

REDAÇÃO 
 
 

1 – Joaquim Pires – 
Presidente. 

 

2 – Aloysio de Carvalho – 
Vice-Presidente. 

 

3 – Waldemar Pedrosa. 
 

4 – Velloso Borges. 
 

5 – Costa Pereira. 
 

Secretário – Glória 
Fernandina Quintela. 

 

Auxiliar – Nathercia Sá 
Leitão. 

 

Reuniões às sextas-feiras, 
às 16 horas. 

 
 

Relações Exteriores 
 
 

Mello Vianna – Presidente. 
 

Hamilton Nogueira – Vice-
Presidente. 

 

Bernardes Filho. 
 

Djair Brindeiro. 
 

Ferreira de Souza. 
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Segurança Nacional 
 
Paulo Aleixo – Presidente. 
Onofre Gomes – Vice-Presidente. 
Magalhães Barata. 
Ismar Góis. 
Roberto Glasser. 
Ilegível Franco. 
Mauro Molta. 
 
Secretário – Ary ilegível de Castro. 
 
Reuniões às segundas-feiras. 

 
Legislação Social 

 
1 – Carlos Gomes de Oliveira – 

Presidente. 
2 – Luiz Tinoco – Vice-Presidente. 
3 – Ilegível ilegível. 
4 – Ruy Carneiro. 
5 – Cícero de Vasconcelos. 
6 – Hamilton Nogueira. 
7– Rerginaldo Cavalcanti. 
 
Secretário – Pedro de Carvalho 

ilegível. 
 
Auxiliar – Carmen Lúcia de Holanda 

Cavalcanti. 
 
Reuniões as segundas-feiras, as 

ilegível horas. 
 

Comissões Especiais 
 
Especial para emitir parecer sobre o 

Projeto de Reforma Constitucional nº 2, 
de 1949. 

 
Aloysio de Carvalho – Presidente. 
Dário Cardoso. 
Francisco Galloty. 
Anísio Jobim. 
Camilo Mércio. 
Carina ilegível. 
Antônio Bayma. 
Bernardes Filho. 
Marcondes Filho. 
Olavo Oliveira. 
Domingos Velasco. 
João Villasbôas. 
 
Secretário – Aurea de Barros Rêgo. 
 
Especial de Investigação sôbre as 

condições materiais das instalações da 
Justiça do Distrito Federals e órgãos 
relacionados: 

 
Mello Vianna – Presidente. 
Alencastro Guimarães – Relator. 
Attilio Vivacqua. 
Camilo Mércio. 
João Villasbôas. 
Secretário – Ivan Palmeira. 
Auxiliar – Elza G. Schroeder. 

 
Parlamentar de Inquérito sôbre o 

cimento 
 
Francisco Gallotti – Presidente. 
Mozart Lago – Vice-Presidente. 
Júlio Leite. 
ilegível Alves. 
Mario Motta. 
Secretário ilegível Lauro Pottella. 

EXPEDIENTE 
 

DEPARTAMENTO DE IMPRESA NACIONAL 
 

DIRETOR GERAL 
 

ALBERTO DE BRITO PEREIRA 
 

CHEFE DO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES CHEFE DA SEÇÃO DE REDAÇÃO 
MURILO FERREIRA ALVES HELMUT HAMACHER 

 
DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

 
SEÇÃO II 

 
Ilegível ilegível ilegível do Departamento de Imprensa Nacional 

 
AVENIDA RODRIGUES ALVES, 1 

 

Lida e aprovada a ata da reunião de 20 
do corrente, o Sr. Senador Alfredo Neves 
Comunicou que estava procedendo a um 
estudo sôbre gratificações a serem 
concedidas ao pessoal da Portaria, bem 
como, examinando vários requerimentos que 
lhe foram dirigidos por funcionários com 
exercício em Gabinetes. 

Desejava conhecer, preliminarmente, 
o pensamento da Comissão sôbre a data 
em que se deveria basear, para efeito de 
cálculo, se a partir de janeiro do corrente 
ano, quando entrou em vigor o 
Orçamento de 1953, ou da data em que 
foram aprovadas. 

Submetida a matéria a votação, 
decidiu a Comissão que as gratificações 
devem vigorar da data em que forem 
concedidas, sendo vencido o Sr. Senador 
Vespasiano Martins que entendeu 
deverem ser pagas desde que entrou em 
vigor o Orçamento. 

Em seguida o Sr. Senador Frechias 
da Rocha passou a relatar os processos 
que lhe foram distribuídos. 

De acôrdo com os pareceres de Sua 
Excelência, foram deferidos os 
requerimentos de Míriam da Costa 
Côrtes,Oficial Legislativo, classe “J” sôbre 
90 dias de licença para tratamento de 
saúde, a partir de 1º de setembro do 
corrente ano e de Eth Vieira Kritz, 
Taquígrafo classe “O”, sôbre licença a 
gestante a partir de 4 de agôsto do 
corrente ano, nos têrmos do art. 224 do 
Regulamento de Secretaria. 

O Sr. Senador Ezechias da Rocha 
opinou favoràvelmente à aquisição dos 
livros constantes das listas nº 36 a 
ilegível da Diretora de Biblioteca, com o 
que concordou a Comissão. 

Tomando conhecimento do oficio em 
que o Sr. Senador Ivo d’Aquino solicita, 
para os devidos fins, que seja transcrito 
na fôlha de serviço do Servente classe 
“G” Manuel Ribeiro de Marins que serviu 
no Gabinete de Sua Excelência, quando 
Líder da Maioria, que o referido 
funcionário desempenhou suas funções 
com correção, ilegível, obediência, 
educação, presteza e plena consciência 
do cumprimento de seus deveres, decidiu 
a Comissão favorávelmente, 
determinando que se proceda, no caso, 
conforme deliberações anteriores. 

Em seguida foram abertas e 
eximinadas as propostas oferecidas pelas 
firmas Joaquim Neves dos Santos, 
Construtora Freire e Sodré e Prolas S. A. 
Construções, para adantação dos dois 
terraços laterais do Palácio ilegível. 

Encontrando-se ausente o Sr. 
Senador Francisco Gallotti, Presidente da 
Comissão Especial das Instalações do 
Senado, que havia sido incumbido de 
orientar a execução do plano, resolveu a 
Comissão Diretora solicitar ao Senhor 
Senador Othon Mader, membro da 
Comissão Especial, que substitua o Sr. 
Senador Francisco Gallotti, durante sua 
ausência, a fim de que a Comissão 
possa, em breve tempo, oferecer uma 
decisão definitiva. 

Nada mais havendo a tratar, o Senhor 
Presidente encerrou a reunião, lavrando 
eu, Júlio Barbosa. Diretor Geral e 
Secretário da Comissão Diretora, a 
presente ata que foi unânimente aprovada. 

 

Comissão Diretora 
 

Atas das Comissões  
 

Comissão de Constituição e Justiça 
 

29ª REUNIÃO, EM 10 DE SETEMBRO 
DE 1953 

 
Aos dez dias do mês de setembro do 

ano de mil novecentos e cinqüenta e três, às 
11 horas, na Sala Ruy Barbosa, reúne-se a 
Comissão de Constituição e Justiça, sob a 
presidência do senhor Dario Cardoso, 
Presidente. Então presentes os Srs. AIoysio 
de Carvalho, Vice-Presidente, Atillio 
Vivacqua, Anisio Jobim, Camilo Mercio, 
Joaquim Pires e Ferreira de Souza, dei- 
 

 

 

ASSINATURAS 
REPARTIÇÕES E PARTICULARES FUNCIONÁRIOS 

Capital e Interior Capital e Interior 
Semestre........................ Cr$ 50,00 Semestre..................................... Cr$ 39,00 
Ano............................... Cr$ 96,00 Ano............................................. Cr$ 76,00 

Exterior   Exterior   
Ano................................. Cr$ 136,00 Ano............................................ Cr$ 108,00 
 

 
As assinaturas dos órgãos oficiais começam e terminam em qualquer dia do 

exercício em que forem registrados. 
O registro de assinaturas é feito à vista do comprovante do recebimento. 
Os cheques e vales postais deverão ser emitidos em favor do tesoureiro do 

Departamento de Imprensa Nacional. 
Os suplementos ás edições dos órgãos oficiais serão fornecidos aos assinantes 

sómente mediante solicitação. 
O custo do número atrasado será acrescido de Cr$ 0,10 e por exercício 

decorrido, cobrar ilegível mais Cr$ 0,50. 
 

 
Especial de Reforma do Código de 

Processo Civil 
1 – João Villasboas – Presidente. 
2 – Attilio Vivacqua – Vice-

Presidente. 
3 – Dário Cardoso – Relator. 
Secretário  – José da Silva ilegível. 
Auxiliar – Carmen Lúcia de ilegível 

ilegível. 
Reuniões ás sextas-feiras às 16 

horas. 
 
Especial da Revisão do Código Comercial 

 
1 – Alexandre Marcondes Filho – 

Presidente. 
2 –  
3 – Pereira de Sousa. ilegível 

Relator. 
4 – Attilio Vivacqua. 
5 – Victorino Freire. 
Secretário – João Alfredo Ravasco 

de Andrade. 
 

Especial para Estudo da concessão dos 
Direitos Civis à Mulher Brasileira 

 
Ilegível ilegível – Presidente. 
Alvaro ilegível – Vice-Presidente. 
João Villasboas. 
Gomes de Oliveira. 
Attilio Vivacqua. 
Domingos Velasco. 
Victorino Freire. 

 
Especial de Inquérito sobre os Jogos de 

Azar 
 
1 – ilegível de Góes – Presidente. 
2 – Prisco dos Santos – Vice-

Presidente. 

 
3 – Rerginaldo Cavalcanti – Relator 

Geral. 

4 – Vivaldo Lima. 

5 – Novaes Filho. 

Secretário – ilegível Borges ilegível. 

Secretário – J. A. ilegível ilegível. 

 

Comissão Especial para emitir parecer 
sôbre o Projeto de Reforma 

Constitucional número 1, de 1953 

 

Mello Vianna – Presidente. 

Joaquim Pires – Vice-Presidente. 

Attílio Vivacqua – Relator. 

Dario Cardoso. 

Aloysio de Carvalho. 

Anisio Jobim. 

Camilo Mércio. 

Luiz Tinoco. 

Waldemar Pedrosa. 

Carlos Saboya. 

Gomes de Oliveira. 

Fereira de Souza. 

Mozart Lago. 

Hamilton Nogueira. 

Alencastro Guimarães. 

Secretário – Luiz Carlos Vieira da 
Fonseca. 

 

20ª REUNIÃO REALIZADA EM 28 DE 
AGOSTO DE 1953 

 

Sob a presidência do Sr. Senador 
Marcondes Filho, presentes os Srs. 
Senadores Alfredo Neves, 1º Secretário; 
Vespasiano Martins, 2º Secretário; 
Ezechias da Rocha, 4º Secretário e Costa 
Pereira, 1º Suplente, reuniu-se a 
Comissão Diretora.  
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xando de comparecer, por motivo 
justificado, os Srs. Waldemar Pedrosa, 
Carlos Saboya, Gomes de Oliveira e 
Flavio Guimarães. 

Lida e aprovada sem observações a 
ata da reunião anterior o Sr.  
Presidente anuncia a seguinte 
distribuição: 

– Ao Sr. Camilo Mercio o veto 
número 6, de 1953, do Sr. Prefeito do 
Distrito Federal, oposto parcialmente ao 
Projeto da Câmara dos Vereadores nº 
945-B, de 1952, que dispõe sobre a 
exploração dos serviços de transporte 
coletivo de passageiros por meio de 
auto-ônibus, micro-ônibus e auto-
lotação; 

– Ao Sr. Dario Cardoso veto  
número 7, de 1953, de Sr. Prefeito  
do Distrito Federal, oposto totalmente ao 
Projeto de Lei da Câmara dos  
Vereadores, que dispõe sôbre os feriados 
nacionais. 

Antes do inicio dos trabalhos, o 
Senhor Presidente, comunica a nova 
ordem na pauta, de acôrdo com a decisão 
da Comissão na reunião anterior: 

 
– Senador Dario Cardoso. 
– Senador Aloysio de Carvalho. 
– Senador Attilio Vivacqua. 
– Senador Anisio Jobim. 
– Senador Camilo Mercio. 
– Senador Joaquim Pires. 
– Senador Carlos Saboya. 
– Senador Waldemar Pedrosa. 
– Senador Ferreira de Souza. 
– Senador Flavio Guimarães. 
 
O Sr. Presidente dá ciência à 

Comissão de que as publicações dos 
pareceres e emendas, solicitadas também 
na reunião anterior, foram feitas no “Diário 
do Congresso Nacional” do dia 9 de  
setembro próximo passado. São dos 
seguintes projetos os pareceres as 
emendas publicadas: 

– Projeto de Lei da Câmara nº 54, de 
1953, que regula a inatividade dos  
militares; 

– Projeto de Lei do Senado nº 4, de 
1951, que altera a legislação de Bolsas 
de Valores e dá outras providências; 

– Projeto de Lei da Câmara nº 190, de 
1952, que prevê sôbre arguição de 
inconstitucionalidade perante o Supremo 
Tribunal Federal. 

O Sr. Attilio Vivacqua, em seguida, 
solicita a preferência para relatar o 
Projeto de Lei da Câmara nº 231, de 
1953, que prorroga pelo prazo de seis 
meses a vigência da Lei nº 842, de 4 de 
outubro de 1949, que subordina ao 
regime de licença prévia o intercâmbio 
de importação e exportação com o 
exterior, por considerar matéria  
urgente. A preferência é concedida, 
passando, o relator, a ler o seu parecer 
que conclue pela constitucionalidade. 
Esse parecer é aprovado pela 
Comissão. 

Adia-se a votação do Projeto de 
Resolucão nº 15, de 1953, que  
modifica o § 2º do art. 161, do Regimento 
Interno do Senado, cujo relator, é o 
Senhor Aloysio de Carvalho, por haver 
solicitado e obtido vista o Sr. Joaquim 
Pires. 

Por força do adiantado da hora, o Sr. 
Presidente declara que encerrará a 
reunião. Antes, porém, convoca uma 
reunião extraordinária, a ser realizada na 
próxima sexta-feira, dia onze de 
setembro, ás dezesseis horas. 

Para constar, eu, Marília Pinto 
Amado, Secretário Substituto,  
lavrei a presente ata, que, uma vez 
aprovada, será assinada pelo Sr. 
Presidente. 

 
121ª SESSÃO EM 14 DE SETEMBRO 

DE 1953 
 

Oradores inscritos para o Expediente 
 

1º Sen. Mello Vianna. 
2º Sen. Alfredo Neves. 

ATA DA 120ª SESSÃO EM 11 DE 
SETEMBRO DE 1953 

 
PRESIDÊNCIA DO SR.MARCONDES 

FILHO. 
 

Às 14,30 horas comparecem os Srs. 
Senadores: 

 
Anisio Jobim. 
Antonio Bayma. 
Mathias Olympio. 
Joaquim Pires. 
Onofre Gomes. 
Plinio Pompeu. 
Kerginaldo Cavalcanti. 
Ezechias da Rocha. 
Cicero de Vasconcelos. 
Walter Franco. 
Aloysio de Carvalho. 
Carlos Lindemoerg. 
Alfredo Neves. 
Alencastro Guimarães. 
Hamilton Nogueira. 
Levindo Coelho. 
Marcondes Filho. 
Domingos Velasco. 
Costa Pereira. 
Vespasiano Martins. 
Gomes de Oliveira. 
Ivo d’Aquino. 
Camilo Mercio – (23). 
 
O SR. PRESIDENTE: 
Acham-se presentes 23 Srs.  

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

 
O SR. 1º SUPLENTE: 
(Servindo de 2º Secretário) precede 

à leitura da ata da sessão anterior,  
que, posta em discussão, é sem debate 
aprovada. 

O SR. 2º SECRETÁRIO: 
(Servindo de 1º) declara que não há 

Expediente 
São lidos e vão a imprimir os  

seguintes: 
 
 

Pareceres 
 
 

Pareceres ns. 961 e 962, de 1953 
 

PARECER Nº 961, DE 1953 
 
Da Comissão de Constituição e 

Justiça sôbre o Projeto de Lei da Câmara 
nº 159, de 1952. 

 
Relator: Senador Clodomir Cardoso. 
 
Pelo projeto nº 159-52 (1.539-B-51 

da Câmara), é isenta a Prefeitura  
Municipal de Guaporé, Estado do Rio  
Grande do Sul, do pagamento dos  
direitos de importação e demais taxas 
aduaneiras, exclusive a de previdência  
social, relativas ás máquinas pela mesma 
Prefeitura importadas para a usina 
hidrelétrica de sua proprieda, naquele 
município. 

 
O projeto é constitucional. 
 
Sala Ruy Barbosa, em 4 de  

setembro de 1952. – Aloysio de Carvalho 
Presidente em exercício. – Clodomir 
Cardoso, Relator. – Joaquim Pires. – 
Camilo Mércio. – Gomes de Oliveira. – 
Carlos Saboya. – Ruy Carneiro. – Anísio 
Jobim. – Attílio Vivacqua. 

 
PARECER Nº 962, de 1953 

 
Da Comissão de Finanças sôbre o 

projeto de lei da Câmara dos Deputados 
nº 159, de 1952. 

 
O projeto de lei nº 159, de 1952,  

vindo da Câmara dos Deputados, con- 
 

cede isenção de direitos de importação e 
demais taxas aduaneiras, exclusive a de 
previdência social, para máquinas 
importadas pela Prefeitura Municipal de 
Guaporé, no Estado do Rio Grande do 
Sul, e destinadas à construção de uma 
usina hidrelétrica de sua propriedade, 
naquele município, sendo as hidráulicas 
adquiridas da firma “Ateliers de 
Construtions Mecaniques de Vevey S. A.” 
da Suíça, e as propriamente elétricas das 
fabricantes “Allis Chalmers Manufacturing 
C.º”. de Milwauckee, dos Estados Unidos 
da América do Norte. 

Distribuído à Comissão de Finanças 
teve a sua tramitação sustada, a fim de 
aguardar o pronunciamento da Câmara 
dos Deputados sôbre o substitutivo 
oferecido pelo Senado ao projeto de lei nº 
56, de 1950, daquela Casa do Congresso 
Nacional, regulando, de maneira ampla e 
geral, a norma contida no artigo 31, V, “a”, 
da Constituição Federal, que veda á 
União, aos Estados, ao Distrito Federal e 
aos Municípios lançar impostos sôbre 
bens, rendas e serviços uns dos outros. 

Tal providência não atingiu somente 
êste projeto. Entretanto, como o Senado 
resolveu votar logo o projeto de lei nº 
93, de 1953, nas mesmas condições, 
não é eqüitativo deixar parados os 
demais. 

O referido substitutivo admite no art. 
1º, letras “a” a “e”, a providência do 
projeto, no sentido de estender a 
imunidade fiscal à importação de artigos 
necessários aos serviços públicos, que 
descrimina, entre os quais os de 
instalação de luz e fôrça elétricas com a 
vantagem de instituir um regime especial 
de fiscalização, por forma a não ser licito 
aquelas entidades importar o que e como 
a quiseram ou empregar o material 
importado em fim estranho. 

Conseqüentemente, o projeto deve 
ser aprovado. 

Sala Joaquim Murtinho, 27 de agôsto 
de 1953 – Ivo d’Aquino, Presidente – 
Ferreira de Souza, Relator – Walter 
Franco. – Alvaro Adolpho. – Pinto Aleixo – 
Durval Cruz. – Alberto Pasqualini. – 
Plínio Pompeu. 

 
Pareceres ns. 963 e 964, de 1953 

 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

sobre o Projeto de Decreto Legislativo  
nº 6-53 que autoriza o Poder Executivo a 
assinar com os Gôvernos dos  
Estados da Bahia e de Minas Gerais um 
convênio para aproveitamento de 
potenciais Hidráulicos. 

 
Relator: Senador Gomes de Oliveira. 
1. O projeto em causa autoriza o 

Poder Executivo a assinar com os 
Govêrnos da Bahia e Minas Gerais, um 
convênio para o aproveitamento dos 
seus potenciais hidráulicos semelhantes 
ao que está em vigor para a  
execução do Plano de Produção e 
Distribuição de Energia Elétrica no Rio 
Grande do Sul. 

Sob o ponto de vista financeiro o 
projeto estabelece que a quantia mínima  
a ser dispendida pelos Estados de  
Minas e Bahia não poderá ser inferior em 
cada exercício, à que for dispendida pela 
União no território de cada um daqueles 
Estados. 

2. Está certo o projeto quando 
autoriza a União a firmar acôrdo com 
Estados para a realização de 
determinadas obras ou planos. 

Acordos entre a União e os 
Estados, foram autorizados pela 
Constituição de 1934 (art. 9) “para a 
melhor coordenação e desenvolvimento 
dos respectivos serviços e, 
especialmente para a uniformização de 
leis, regras ou práticas, arrecadação de 
impostos, prevenção e repressão a 
criminalidade e permuta de 
informações”. 

A atual Constituição dispôs apenas 
embora num longo artigo, o artigo,  
18 § 3º, que “mediante acordo 
 

com a União, os Estados poderão 
encarregar funcionário federais da 
execução de leis e serviços estaduais ou 
de atos e decisões das suas autoridades; 
e, reciprocamente, a União poderá, em 
matéria de sua competência, cometer a 
funcionários estaduais encargos análogos, 
provendo as necessárias despesas”. 

Em suma, a Constituição vigente 
autorizou acordos entre a União e o 
Estado, para que os respectivos 
funcionários possam executar serviços 

uns dos outros. 
Como se vê, não se dispôs aqui com a 

amplitude com que o fez o diploma de 
1934. 

Quando este autoriza acordos para a 
coordenação e desenvolvimento dos 
serviços estaduais ou federais, o que 
importa na conjugação não só de esforço 
dos funcionários de cada um mas ainda no 
plano técnico e financeiro, quando assim 
dispunha aquela refere à cooperação 
recíproca dos Constituição, a de 1946, 
apenas se funcionários da União e dos 
Estados nos serviços de uma e de outros. 

De qualquer modo, entretanto, se 
permitiu um entrosamento de serviços, o 
que facilita a interpretação para que se 
possa estabelecer entre União e Estados, 
uma cooperação nos termos em que, 
expressamente, o permitia a Constituição 
de 34. 

E se acordos internacionais pode a 
União realizar, (Constituição, artigo 66 – I) 
não há como por em dúvida a 
procedência de acordos como o que o 
Projeto autoriza. 

3. O artigo 2º da Proposição poderia 
levar a crer que se dá também 
autorização para despesa ilimitada. 

Haveremos, porém, de convir que 
esse artigo apenas estabeleceu uma 
condição para o acôrdo – a de que os 
Estados dispendam na execução do 
plano tanto quanto a União. 

Não é, portanto, uma autorização de 
despesa, o que deverá ser feito 
posteriormente, quando houver um plano 
e um acôrdo feitos. 

Eis porque nos pareceria mais 
prático, que o acôrdo fosse feito 
independente de Iei para que o 
Congresso apreciasse já as suas bases, 
com a respectiva despesa tal qual, se faz 
quanto aos acordos internacionais. 

Evitar-se-ia a delonga de um projeto 
como este. 

4. Afora essa observação nada 
vemos que opor ao projeto sob o ponto de 
vista constitucional. 

Sala Ruy Barbosa, em 16 de abril de 
1953. – Aloysio de Carvalho, Presidente 
em exercício. – Gomes de Oliveira, 
Relator. – Anísio Jobim. – Joaquim Pires. 
– Attilio Vivacqua. – Luiz Tinoco. – 
CamiIo Mércio. – Valdemar Pedrosa. 

 
PAREÇER 

 
Nº 964, de 1953 

 
Da Comissão de Finanças, sôbre o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 6-1953. 
Relator: Sr. Pinto Aleixo. 
O ilustre representante do Estado de 

Minas Gerais na Câmara dos Deputados, 
Sr. Antonio Peixoto, apresentou projeto 
de lei, àquela Casa do Congresso, 
dispondo sobre o aproveitamento da 
cachoeira do Salto da Divisa, no rio 
Jequitinhonha, próximo ao local em que 
aquele Estado limita com o da Bahia. 

Justificou amplamente sua proposição, 
nela incluindo informações prestadas pelo 
Ministério da Agricultura, relativos aos 
trabalhos já realizados, por órgão 
competente daquele ministério, tendo em 
vista o aproveitamento do potencial 
hidráulico do ilegível rio. 

Seu projeto de lei, entretanto, ao 
transitar pela Comissão de Finanças da 
Câmara do Deputados, recebeu 
substitutivo, em conseqüência do estudo 
ali procedido, tendo em vista outra 
proposição congênere apresentada 
àquela Casa pelo nobre, depu- 
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tado, da representação baiana, Sr. 
Manoel Novaes, visando a exploração da 
Cachoeira do Funil, no rio das Contas, 
Estado da Bahia. 

Esse substitutivo, que atende as 
proposições em causa, foi, afinal, 
aprovada pelo plenário da Câmara dos 
Deputados, Passando a constituir o 
projeto que ora é trazido ao nome do 
Senado Federal. 

Constitue velha aspiração do Estado 
de Minas Gerais, a exploração ao 
potencial hidráulico que se despenha no 
decantado "Tompo Grande do 
Jequitinhonha, hoje Salto da Dirisa. 

Avalia-se em 150.000 HP o total da 
energia elétrica que se poderá obter 
através de obras, a realizar, visando a 
transformação, daquela fôrça hidráulica 
em energia elétrica. 

O mesmo podemos dizer, em 
relação à Cachoeira do Funil, no rio das 
Contas. Ela constituirá uma das obras do 
programa, já organizado, pelo govêrno do 
Estado da Bahia buscando aproveitar o 
potencial hidráulico do Baixo Rio das 
Contas. 

Serão 81.000 HP que se integrarão 
na economia do Estado agindo como 
mola do progresso de uma vasta região 
de economia organizada (parte do sul e 
do sudoeste do Estado). 

Não vacilamos em afirmar que a 
conseqüência da execução das obras que 
este projeto visa auxiliar, financeiramente, 
será o inicio de uma era de prosperidade 
para as regiões apontadas. 

De fato, disciplinados os rios em 
seus cursos, meriante contenção de suas 
águas em vários pontos, surgirão grandes 
reservatórios (estimativa de 600.000.000 
de m3 para o açude de Pedra; 
100.000.000 de m3 para a de Ubatã, 
citando só algarismos constantes do 
plano de aproveitamento do Baixo Rio 
das contas que possibilitarão a irrigarão 
das terras marginais, onde as lavouras 
prosperarão, os rebanhos se 
multiplicarão e será ainda possível 
explorar a piscicultura. Por outro lado, a 
aplicação da energia elétrica possibilitará 
a eletrificação da estradas de ferro  
(foi aliás, com êsse objetivo que  
foram iniciados os estudos para 
aproveitamento da Cachoeira do Funil, 
visando a ligação ferroviária ilegível), 
interiorizará também as indústrias que se 
instalam no país com a vantagem de sua 
localização ao lado das fontes de matéria 
prima a explorar; a sua aplicação nas 
propriedades rurais determinará o 
aparecimento de pequenas industrias 
para proveito da região, sem deixar de 
levar em conta as vantagens de conforto 
e comodidade resultantes de sua 
aplicação no uso domiciliar. 

Haverá, portanto, possibilidade de 
bôas condições econômicas para essas 

populações ribeirinhas, que ficarão ao 
abrigo dos males resultantes das 
demoradas setiagens e em segurança 
contra as inundações, querendo isto dizer 
que se alcançará progresso, melhores 
condições de vida, melhor arrecadação e, 
portanto, mais colégios, mais creches, 
mais hospitais mais centros de diversões, 
alcançando-se assim solução para 
problema que tanto nos aflige; fixação do 
homem à terra. 

Essas regiões beneficiadas, em suas 
áreas disponíveis, para o futuro, com 
facilidade, poderão oferecer uma "zona de 
acolhimento" às populações de outros 
quadrantes menos favorecidas que 
sofrem o flagelo das secas ou das 
inundações. 

O projeto em seu artigo primeiro 
autoriza o Poder Executivo a assinar 
convênio, com os Estados de Minas 
Gerais e da Bahia, para aproveitamento 
de seus potenciais hidráulicos. 

Atende, desse modo, à letra do art 
153 da Constituição Federal, 
possibilitando a execução das obras 
destinados à produção de energia 
elétrica. Aponta ainda o texto desse artigo 
a condição de ser o convênio feito  
nos moldes do que está em vigor 
 

para execução do Plano de Produção e 
Distribuição da Energia Elétrica no Rio 
Grande do Sul. 

No art. 2º fixa um mínimum para  
a participação financeira dos  
Estados, em cada exercício, nas obras 
a realizar, o qual não deverá  
ser inferior ao que a União dispender 
no mesmo exercício, em cada um 
desses Estados para execução  
dos respectivos Planos de 
Eletrificação. A União auxilia, assim, a 
execução de obras de caráter 
eminentemente reprodutivo, através 
dessa disposição, facilitando o surto de 
progresso a que aspiram as unidades 
federadas, garantindo, em 
conseqüência, maiores arrecadações 
futuras e, portanto, o desembolso das 
quantias aplicadas. 

Não há como recusar  
o qualificativo de feliz para a  
solução adotada pela ilustre Comissão 
de Finanças da Câmara dos Deputados 
para a produção de energia  
elétrica nos aludidos Estados, e  
que está consubstanciada no projeto 
ora em apreciação. 

Entre a solução adotada para  
a Companhia Hidroelétrica do São 
Francisco, obrigando a investimentos 
massiços e responsabilidade integral 
da União na execução das obras  
e aquela adotada para o Estado do  
Rio Grande do Sul de participação  
nas despesas (25%) dando às 
unidades federadas a responsabilidade 
da execução, preferiu a segunda 
fórmula menos onerosa para o govêrno 
federal e um grande estímulo para os 
Estados. 

Ela atende, realmente, ao 
propósito dos Estados interessados de 
modo mais adequado. 

De fato, para a exploração das 
cachoeiras do Salto da Divisa e do 
Funil, delas tirando-se o maior proveito 
será necessário a execução de um 
conjunto de obras. 

Para só fazer referência à 
exploração da Cachoeira do Funil, na 
Bahia, cujos estudos feitos e 
aprovados constituem hoje o Plano 
Geral de Aproveitamento do Potencial 
Hidroelétrico do Baixo Rio das Contas, 
basta citar que ele comportará as 
seguintes obras, sem contar as linhas 
de transmissão e as estações 
abaixadoras. 

1 – Construção do Açude da 
Pedra. 

2 – Construção do Açude de 
Ubatã. 

3 – Desvio do rio Gongogi. 
4 – Central Hidroelétrica do Funil. 
5 – Usina da Pancada. 
Por aí se vê que mais acertado a 

autorizar o aproveitamento do potencial 
hidroelétrico, sem discriminações. 

Estamos certas de que o 
aproveitamento do "Salto da Divisa",  
do mesmo modo, imporá, a realização 
de obras para ajustamento e refôrço  
do potencial que se pretende  
explorar. 

O prazo de vigência do Convênio 
firmado com o Rio Grande do Sul, a 
que alude o projeto, é de 5 anos, 
podendo ser prorrogado. 

O projeto, atendendo à situação 
financeira dos Estados interessados, 
eleva a participação da União, no 
custeio das obras, a 50%. 

Por todas as razões expostas 
consideramos o presente projeto de lei 
oportuno, justo e de grande alcance 
para a economia das regiões a que 
pretende servir. 

Damos-lhe por isso o nosso apoio 
mais entusiástico. 

E' este o nosso parecer. 
Sala Joaquim Murtinho, em 2 de 

setembro de 1953. – César Vergueiro. 
Presidente "ad-hoc". – Pinto Aleixo. 
Relator. – Plínio Pompeu. – Durval 
Cruz. – Alvaro Adolpho. – Apolônio 
Sales. – Walter Franco. – Veloso 
Borges. 

Pareceres ns. 965 e 966, de 1953 
 

Nº 965, de 1953 
 

Da Comissão de Constituição e 
Justiça, sôbre o Projeto de Lei da 
Câmara nº 366, de 1951. 

 
Relator: Senador Joaquim Pires. 
O eminente deputado Adroaldo 

Costa, capitaneando uma pleiade de 
distintíssimos representantes do Rio 
Grande do Sul, apresentou em 8 de 
outubro de 1947, à consideração da 
Câmara, o Projeto nº 366, de 1948, 
que naquela Casa do Parlamento 
transitou durante mais de quatro anos, 
a princípio com o nº 796, de 1947, 
tomando posteriormente o nº 869, de 
1948. 

Assim, quer nos parecer, o projeto 
não tem outro objetivo que o da 
escrituração alfandegária, de vez que o 
material já foi certamente retirado da 
aduana sob têrmo de responsabilidade 
do Departamento Autônomo de 
Estradas de Rodagem do Estado do 
Rio Grande do Sul. 

A Constituição Federal confere ao 
Congresso Nacional a atribuição de 
"legislar na espécie, sendo defeso à 
União lançar impostos sôbre bens, 
vendas e serviços dos Estados, "sem 
prejuízo da tributação dos serviços 
públicos concedidos", salvo quando a 
União "a instituir em lei especial". 

A concessão da isenção pleiteada 
e justa e tem assento constitucional; 
entretanto, me parece que ao Senado 
ilegível conceder isenção das taxas 
 de previdência social, criadas com um 
objetivo especial em beneficio  
de instituições que não podem  
ser desamparadas. Uma isenção dessa 
natureza acarretará outra, e  
outras mais, acabando por anular o 
benéfico destino, que justificou a  
sua criação. O Senado 
sistematicamente tem recusado a 
isenção de tais taxas. A Comissão de 
Constituição e Justiça não deve mudar 
de orientação; assim proponho que o 
projeto seja aprovado com a seguinte 
modificação: 

 
Emenda nº 1 

 
Substitua-se a expressão 

"inclusive por excluída" e suprima-se 
as "demais" "e ao impôsto de 
consumo", ficando assim redigido: 

Art. 1.º E' concedida isenção de 
direitos de importação e de taxas 
aduaneiras, excluída a da previdência 
social para quatro scrapers, modelo L-
S, três Tournapulls com Carryal 
Scraper e motor Cumins Diesel de 150 
HP, vindos pelos navios "Scanis 
ilegível "Mark Hanna" e "Fenris", 
importados pelo Estado do Rio Grande 
do Sul, destinados ao seu 
Departamento Autônomo de Estradas 
de Rodagem. 

Na redação proposta suprimi a 
expressão "demais" por imprópria, e a 
"do impôsto de consumo", por achá-
la, no caso, redundante. O impôsto de 
consumo é cobrado sôbre o valor de 
mercadoria fabricada e exposta à 
venda no País. 

"Os direitos de importação para 
consumo" são cobrados pela 
mercadoria que entra no País para seu 
uso, e portanto consumo. 

Cumpre assinalar finalmente que 
êste projeto de Lei da Câmara chegou 
no Senado no dia 14 de dezembro 
último. Foi distribuído às Comissões no 
dia 24 de janeiro, e ao Relator desta 
Comissão a 30, que recebeu dia 2 e 
restitue hoje. 

Sala "Ruy Barbosa” em 8 de 
fevereiro de 1952. – Aloysio de 
Carvalho, Presidente em exercício. – 
Joaquim Pires, Relator. – Camilo 
Mércio. – Fortunato Ribeiro. – João 
Villasbôas – Gomes de Oliveira – 
Clodomir Cardoso – Anísio Jobim. 

Nº 966, de 1953 
 
Da Comissão de Finanças, sôbre o 

projeto de Lei da Câmara dos Deputados 
nº 366, de 1951. 

 
Relator: Senador Ferreira de Souza. 
Êste Projeto de Lei nº 366, de 1951, 

vindo da Câmara aos Deputados, 
concede isenção de direitos de 
importação e demais taxas aduaneiras, e 
do imposto de consumo, para quatro 
scrapers, modelo L-S, três tournapulls, 
com "carryal scraper" e motor Cumins 
Diesel, de 150 HP, transportados pelos 
navios "Soania", "Mark Hanna" e Fenris", 
e destinados ao Departamento Autônomo 
de Estradas de Rodagem do Estado do 
Rio Grande do Sul. 

Distribuído à Comissão de Finanças, 
teve a sua tramitação sustada, a fim de 
aguardar o pronunciamento da Câmara 
dos Deputados sobre o substitutivo 
oferecido pelo Senado ao Projeto de Lei 
nº 56, de 1930, daquela Casa do 
Congresso Nacional, regulando, de 
maneira ampla e geral, a norma contida 
no artigo 31, V, "a", da Constituição 
Federal, que veda à União, aos Estados, 
ao Distrito Federal e aos Municípios 
lançar impostos sôbre bens, rendas e 
serviços uns dos outros. 

Tal providência não atingiu somente 
este projeto. Entretanto, como o Senado 
resolveu votar logo o projeto de lei nº 93 
de 1953, nas mesmas condições, não é 
equitativo deixar parados os demais. 

O referido substitutivo admite no 
artigo 1º, letras "a" a "e", a providência do 
projeto, no sentido de estender a 
imunidade fiscal à importação de artigos 
necessários aos serviços públicos, que 
discrimina, entre os quais os de 
instalação de luz e fôrça elétricas com a 
vantagem de instituir um regime especial 
de fiscalização, por forma a não ser lícito 
àquelas entidades importar o que e como 
quiserem ou empregar o material 
importado em fim estranho. 

Conseqüentemente, o projeto deve 
ser aprovado. 

Sala "Joaquim Murtinho", 27 de 
agôsto de 1953. – Ivo d'Aquino, 
Presidente. – Ferreira de Souza, Relator. 
Walter Franco. – Alvaro Adolpho. – Pinto 
Aleixo. – Alberto Pasqualini. – Durval 
Cruz. – Plínio Pompeu. 

 
Parecer nº 967, de 1953 

 
Redação Final da emenda do 

Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 
46, de 1953. 

 
Relator: Senador Costa Pereira. 
A Comissão apresenta a redação 

final da emenda do Senado ao Projeto de 
Lei nº 46, de 1953, de iniciativa da 
Câmara dos Deputados. 

Sala da Comissão de Redação, em 4 
de setembro de 1953. – Joaquim Pires, 
Presidente em exercício. Costa Pereira, 
Relator. – Velloso Borges. – Aloísio de 
Carvalho. 

 
ANEXO AO PARECER Nº 967, DE 1953 

 
Redação final da emenda do Senado 

do Projeto de Lei da Câmara nº 46, de 
1953 que autoriza o Poder Executivo a 
abrir, pelo Ministério das Relações 
Exteriores o crédito de Cr$ 1.758 974,31 
(um milhão, setecentos e cinqüenta e seis 
mil, novecentos e setenta e quatro 
cruzeiros e trinta e um centavos), 
suplementar à Verba 1 – III – 13-04-06. 
Anexo nº 26, do Orçamento Geral da 
União. 

 
Ao artigo 1º (Emenda nº 1). 
Dê-se a êste artigo a seguinte 

redação: 
"E o Poder Executivo autorizado  

a abrir, pelo Ministério das Relações 
Exteriores, o crédito especial de  
Cr$ 1.756.974,31 (um milhão setecentos 
e cinqüenta e seis mil novecentos  
e setenta e quatro cruzeiros e trinta e 
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um centavos), para atender ao pagamento 
de gratificação de representação, relativa 
ao exercício de 1952, de vida ao pessoal da 
carreira de Diplomata do Quadro 
Permanente do referido Ministério." 
 

PARECER Nº 968, DE 1953 
 
Da Comissão de Serviço Público Civil 

sôbre o Projeto de Resolução nº 10, de 1952. 
 
Relator: Senador Prisco dos Santos. 
O Projeto de Resolução nº 10, de 

1952, de autoria do nobre Senador 
Francisco Gallotti, manda aplicar ao 
funcionário que contar mais de 35 anos de 
serviço público o dispôsto ao artigo 184 da 
Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 1952 
(Estatuto dos Funcionários Civis da União). 

Com relação a êste projeto ora 
submetido à nossa apreciação, achamos 
ser o mesmo justo, visto vir normalizar a 
situação dos funcionários da Secretaria do 
Senado, em face da Lei nº 1.711, de 28 
de outubro de 1952. 

A êste projeto o nobre Senador 
Joaquim Pires apresentou uma emenda que 
tomou a designação de emenda nº 1. Sôbre 
essa emenda foi ouvida a Comissão de 
Promoções que, após um longo e minucioso 
estudo, apresentou u'a modificação 
consubstanciada em uma subemenda 
substitutiva que mereceu aprovação da 
Comissão Diretora, assim redigida: 

"§ 3º O taquígrafo-revisor, como o oficial 
legislativo, classe "O", que conte 35 anos de 
serviço público, ou mais, será aposentado com 
os proventos correspondentes aos 
vencimentos de Diretor de Serviço. 

Diante das explicações fornecidas 
pela Comissão de Promoções, somos de 
parecer que a referida subemenda 
mereça ser aprovada. 

A douta Comissão de Finanças, em 
seu longo e bem fundamentado parecer, 
apresentou ao artigo 1º, como § 2º, uma 
emenda que tomou o número 2, assim 
redigida: 

"§ 2º O funcionário com 50 anos de 
serviço, sem nota desabonadora, será 
aposentado com proventos correspondentes 
aos vencimentos acrescidos de um têrço". 

Relativamente a esta emenda, 
achamos de inteira justiça que, como 
prêmio aos reais serviços prestados por 
funcionários que contem 50 anos de 
serviço público lhes seja acrescido aos 
proventos da aposentadoria um têrço dos 
seus vencimentos. Vale salientar que, 
nêste caso, se trata, em verdade, de uma 
existência devotada à causa pública. 

Quanto à emenda nº 3, ainda da douta 
Comissão de Finanças, mandando substituir 
o § 2º do artigo 1º, opinamos para que seja 
mantido o § 2º tal qual como se acha redigido 
no Projeto de Resolução nº 10. 

Assim pensamos, não só por se 
achar enquadrado no artigo 233 do 
Regulamento da Secretaria do Senado, 
mas também porque vem premiar 
funcionários com mais de 35 anos de 
serviço devotado à causa pública e ainda 
mais por se achar apoiado no Estatuto 
dos Funcionários Públicos Civis da União. 

Isto pôsto, opinamos pela aprovação 
do projeto, da subemenda da Comissão 
de Promoções à emenda nº 1 e da 
emenda nº 2 da Comissão de Finanças. 

Sala das Comissões, em 10 de 
setembro de 1953 – Prisco dos Santos, 
Presidente. – Mozart Lago, Relator. – Vivaldo 
Lima, com restrições. – Costa Pereira. 
 

EMENDAS A QUE SE REFERE O 
PARECER SUPRA 

 
AO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 10, 

DE 1952 
 

EMENDA Nº 1 
 
Acrescente-se ao art. 1º um 

parágrafo, com a seguinte redação: 
§ 3º – O taquígrafo-revisor, bem 

como o oficial legislativo classe  
O com mais de 35 anos  de servi- 
 

ço público federal, se o requerer, será 
aposentado com os vencimentos, 
respectivamente, de Diretor padrão PL 2 
(dois) e de taquígrafo-revisor PL 4 
(quatro), com as demais vantagens aos 
mesmos correspondentes. 

 
Justificação 

 
A emenda preenche uma lacuna do 

projeto, fazendo desaparecer uma 
injustiça flagrante. 

Sala Ruy Barbosa, em 5 de 
dezembro de 1952. – Joaquim Pires. 

Subemenda à emenda n. 1. 
Subemenda: 
"Acrescente-se no art. 1º do projeto 

um parágrafo com a seguinte e redação:" 
"§ O taquígrafo-revisor, como o 

oficial legislativo classe O que conte 35 
anos de serviço público, ou mais, será 
aposentado com os proventos 
correspondentes aos vencimentos de 
Diretor de Serviço." 

 
EMENDA N.º 2 

 
Ao art. 1º, acrescente-se como § 2º o 

seguinte: 
§ 2º O funcionário com 50 anos de 

serviço, sem nota desabonadora será 
aposentado com proventos 
correspondentes aos vencimentos 
acrescidos de um têrço. 
 

EMENDA Nº 3 
 

Substitua-se o § 2º do art. 1º, 
classificando-o como § 3º, pelo seguinte: 

§ 3º O disposto no artigo e 
parágrafos acima não se aplica ao 
funcionários nas condições previstas 
no Parágrafo único do art. 233 do 
Regulamento da Secretaria do 
Senado, que continuará a gozar do 
benefício nêle contido, salvo o direito 
de opção. 

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

Tem a palavra o nobre Senador 
Pereira Pinto, primeiro orador inscrito. 
(Pausa). 

Não se encontrando presente, 
dou a palavra ao nobre Senador Mello 
Vianna, segundo orador inscrito. 
(Pausa) 

Não se encontrando presente, dou a 
palavra ao nobre Senador Mello Vianna, 
segundo orador inscrito. (Pausa) 

Não se acha presente. 
Tem a palavra o nobre Senador 

Assis Chateaubriand, terceiro orador 
inscrito. (Pausa). 

Não se achando presente, dou a 
palavra ao nobre Senador Mozart Lago 
quatro orador inscrito. (Pausa). 

Não se encontra presente. 
Tem a palavra o nobre Senador 

Walter Franco, quinto orador inscrito. 
O SR. WALTER FRANCO (não foi 

revisto pelo orador): – Senhor 
Presidente, sòmente nesta semana 
chegou às minhas mãos telegrama da 
cidade de Salvador, comunicando-me 
haver assumido a direção da Estrada 
de Ferro Leste-Brasileiro, com sede 
nessa capital, o Dr. Josaphat Carlos 
Borges. 

Com apenas 28 anos de idade, antes 
de terminar o curso de Engenharia na 
Escola Politécnica da Bahia, fôra o Dr. 
Josaphat Borges nomeado auxiliar de 
engenheiro daquela organização pelo 
Diretor, Dr. Lauro Freitas, já falecido, para 
ter exercido em Sergipe. 

Concluída a missão, foi o eminente 
engenheiro promovido a chefe de 
serviço em todo o Estado; e, em 1946, 
ao completar trinta anos de idade, 
empossava-se na sub-chefia do 
Departamento de Locomoção, pôsto 
para o qual sua capacidade e 
merecimento o recomendaram ao Dr. 
Lauro de Freitas. 

No mesmo ano de 1946, foi o doutor 
Josaphat Carlos Borges designado 
 

Prefeito de Aracaju, pelo Interventor 
Federal ao Estado, General Freitas. Do 
acêrto da escolha tiveram meus 
coestaduanos provas cabais, pois o jovem 
administrador deixou traços indeléveis de 
sua passagem pela Municipalidade, 
executando serviço inestimáveis, entre os 
quais o de construção de estradas. 

Sr. Presidente, nenhum outro prefeito 
da capital de Sergipe realizou tanto 
quanto o Dr. Josaphat Borges no curto 
espaço de tempo em que desempenhou a 
função. 

Está de parabéns, portanto, o senhor 
Ministro da Viação pela feliz escôlha 
dêsse homem de capacidade e 
inteligência reconhecidas para dirigir os 
destinos da Leste-Brasileiro, aos Estados 
de Sergipe e Bahia. 

Exprimindo a satisfação dos 
sergipanos pelo acontecimento, apresento 
ao Sr. José Américo minhas 
congratulações. (Muito bem.) 

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

Tem a palavra o nobre Senador Ivo 
d'Aquino, sexto orador inscrito. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Sr. 
Presidente, os jornais desta Capital 
noticiaram ontem, o falecimento, ocorrido 
em Luxemburgo, no dia 3 do corrente, do 
engenheiro Louis Ensch. 

A notícia do desaparecimento dêsse 
profissional de elevadas qualidades mal 
faz entrever, na sua simplicidade, a valor 
do nome de uma das figuras mais 
eminentes e mais simpáticas quando se 
considerar a ligação da sua vida a um dos 
setores mais caros ao progresso do 
Brasil. 

O engenheiro Louis Ensch era 
natural do Luxemburgo. Lá se formou e 
iniciou, modestamente, a sua profissão, 
conseguindo, através dos anos, amealhar 
uma soma de conhecimentos que o 
tornariam, no campo da indústria a que se 
dedicou, um dos nomes de maior relêvo. 

O SR. WALTER FRANCO: – 
Permite-me V. Excia. um aparte? – 
(Assentimento do orador) – O Sr. Louis 
Ensch começou como operário de forja, 
no Luxemburgo, e trouxe para o Brasil 
conhecimentos, mas nenhum dinheiro. 
Aqui organizou uma firma constituída de 
capitais brasileiros – a atual Companhia 
Siderúrgica Belga-Mineira. Junto  
minhas homenagens às que V. Excia. 
lhe tributa. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – 
Que são as de tôda a União Democrática 
Nacional. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Muito 
obrigado a VV. Excias. 

Como bem disse o Senador Walter 
Franco, o engenheiro Louis Ensch 
exerceu, de comêço, a sua profissão 
verdadeiramente como um operário. 
Depois do trato íntimo com ela, veio para 
o Brasil. Aqui, mercê de sua alta 
inteligência e excepcional perspicácia, 
divisou o vasto horizonte que se abria à 
indústria siderúrgica. 

Iniciou, então, a organização de uma 
companhia, apelando para capitais 
brasileiros. E à frente da emprêsa, a que 
emprestou a sua larga experiência, 
conseguiu transformá-la numa das 
indústrias siderúrgicas que mais honram o 
Brasil e a América do Sul. 

Embora estrangeiro, sua 
preocupação constante foi servir o 
Brasil, sentir-lhe os problemas, 
transformando sua iniciativa numa fonte 
de produção e riqueza. A vitória que 
logrou a grande companhia sob sua 
presidência e direção não é apenas uma 
vitória de ordem financeira, mas, 
sobretudo, de ordem moral, pela sua alta 
compreensão dos interêsses da 
coletividade brasileira, aos quais 
procurou atender, antecipando-se na 
realização de uma indústria que se torna 
cada vez maior e mais promissora em 
nossa terra. 

Sr. Presidente não apenas a 
Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira so- 
 

bre uma grande perda; sobre-a 
também o Brasil. O Engenheiro  
Luiz Ensch estava integrado em 
nosso meio pelo espírito e pela 
convicção de que o Brasil é  
campo propício as atividades 
honestas de todos quantos aqui 
apertam na intenção de colaborar 
para o nosso desenvolvimento 
econômico. 

Presto homenagem não só ao 
ilegível engenheiro, mas também  
ao ilustre cidadão que se incorporou 
a sociedade brasileira. A vontade que 
manifestou de que o seu  
corpo fosse aqui sepultado  
revela a sua sensibilidade em relação 
ao Brasil, a qual ilegível tornou 
sempre maior, à medida ilegível 
convivência em nosso  
meio. 

Aparteando-me, disse o nobre 
Senador Hamilton Nogueira que meu 
breve discurso também encerrava 
ilegível homenagem da União 
Democrática Nacional. Estimo por 
mim essa manifestação e, por certo, 
a estimarão os que privaram  
com Luis Ensch puderam apreciar-lhe 
as altas qualidades morais, o elevado 
espírito de cidadão e, sobretudo, o 
seu acendra do amor ao Brasil. 

O SR PRESIDENTE: – Continua a 
hora do expediente. 

Tem a palavra o nobre Senador 
Assis Chateaubriand, sétimo orador 
inscrito. 

O Sr. Assis Chateaubriand 
pronuncia discurso que será publicado 
depois. 

Compareceram mais os Senhores 
Senadores: 

Vivaldo Lima. 
Prisco dos Santos. 
Alvaro Adolpho. 
Victorino Freire. 
Arêa Leão. 
Carlos Saboya. 
Georgino Avelino. 
Ferreira de Souza. 
Ruy Carneiro. 
Assis Chateaubriand. 
Djair Brindeiro. 
Júlio Leite. 
Durval Cruz. 
Attilio Vivacqua. 
Mozart Lago. 
Bernardes Filho. 
Mello Vianna. 
Dano Cardoso. 
Mário Motta. 
Othon Mäder. 
Alberto Pasqualini – (21). 
 
Deixam de comparecer os Senhores 

Senadores: 
Waldemar Pedrosa. 
Magalhães Barata. 
Valloso Borges. 
Apolonio Sales 
Novaes Filho. 
Ismar de Góes. 
Landulpho Alves. 
Pinto Aleixo. 
Luiz Tinoco. 
Sá Tinoco. 
Pereira Pinto. 
Cesar Vergueiro. 
Euclides Vieira. 
João Villasbôas.  
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Flávio Guimarães. 
Roberto Glasser. 
Francisco Gallotti. 
Alfredo Simch – (18). 
 
O SR. PRESIDENTE: – 

Comunico ao plenário que esteve 
no gabinete do vice-presidente 
desta Casa, o Sr. ilegível, que, em 
nome da sua família, veio a 
agradecer ao Senado a aprovação 
do projeto de Lei da Câmara dos 
Deputados número 293, de 1952, 
que ilegível ao ilegível Praça 
ilegível o nome de Oscar  
ilegível. 

Esgotada a prorrogação da hora 
do Expediente, passo à: 

 
ORDEM DO DIA 

 
Continuação da votação do 

Requerimento nº ilegível, de 1953, 
solicitando vigência, nos têrmos ao 
artigo ilegível, parágrafo 3º, ao 
Regimento, para o Projeto de Lei 
do Senado nº 12, de 1953, que 
autoriza o Poder Executivo a 
instalar uma usina termoelétrica em 
Santa Catarina, destinada, 
principalmente ao abastecimento 
de energia elétrica ao Estado de 
São Paulo. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em 

votação o requerimento. 
Os Senhores Senadores que o 

aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa). 

E' aprovado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO Nº 306, DE 1953 
 
E queremos urgência para o 

Projeto de Lei do Senado nº 12, de 
1953, que autoriza o Poder 
Executivo a instalar uma Usina 
Termo-Elétrica em Santa Catarina, 
destinada principalmente ao 
abastecimento de energia elétrica 
ao Estado de São Paulo a fim de 
ser discutido e votado nos têrmos 
do art. 155, § 3º do Regimento 
Interno. 

Sala das Sessões, em 10 de 
setembro de 1953. – Alencastro 
Guimarães. – Ivo d'Aquino. – Othon 
Mäder. – Carlos Lindemberg. – 
Camilo Mércio. – Gomes de 
Oliveira. – Kerginaldo Cavalcanti. – 
Apolonio Sales. – Djair  
Brindeiro. 

O SR. PRESIDENTE: – O 
Projeto de Lei do Senado número 
12, de 1953, entrará na Ordem do 
Dia da próxima têrça-feira, dia  
15. 

Nada mais havendo a tratar, 
vou encerrar a sessão, designando 
para a do dia 14, a seguinte Ordem 
do Dia: 

 
ORDEM DO DIA 

 
Votação, em 1ª discussão,  

do Projeto de Lei do Senado  
nº 19, de 1950, que declara de 
interêsse social os direitos  
autorais às obras do escritor 
Machado de Assis e providencia 
sôbre à sua desapropriação e sôbre 
uma nova edição das mesmas. 
(Pareceres: I – sôbre o projeto:  
da Comissão de Constituição  
e Justiça, sob nº 123, de 
 

1952, pela constitucionalidade; da 
Comissão de Educação e Cultura, sob 
nº 476, de 1953, favorável; da 
Comissão de Finanças, favorável 
(proferido oralmente) ; II – sôbre a 
emenda de Plenário: da Comissão de 
Constituição e Justiça (nº 783, de 
1953), pela constitucionalidade; da 
Comissão de Educação e Cultura (nº 
789, de 1953), favorável; da Comissão 
de Finanças, nº 790, de 1953, 
favorável. 

Votação, em discussão única, do 
Projeto de Lei da Câmara, nº 9, de 
1953, que autoriza o Poder Executivo 
a abrir, pelo Ministério das Relações 
Exteriores, o crédito suplementar de 
Cr$ 1.300.000,00, para atender às 
despesas com a participação do Brasil, 
no estrangeiro, em Congressos, 
Conferências e Reuniões. (Parecer 
contrário, sob nº 906, de 1953, da 
Comissão de Finanças). 

Votação, em discussão única, do 
Projeto de Lei da Câmara nº 200, de 
1953, que autoriza o Poder Executivo 
a abrir, pelo Ministério do Trabalho, 
Indústria e Comércio, o crédito 
especial de Cr$ 3.750.000,00, para 
pagamento de despesas com a 
manutenção da Hospedaria de Corinto 
e dos Postos de Pouso e Recuperação 
de Pirapora e Monte Azul. (Parecer 
favorável, sob nº 909, de 1953, da 
Comissão de Finanças). 

Votação, em discussão única, do 
Projeto de Decreto Legislativo nº 23, 
de 1953, originário da Câmara dos 
Deputados, que mantém a decisão do 
Tribunal de Contas denegatória de 
registro ao contrato celebrado entre o 
Ministério da Aeronáutica e Renato 
Giovanni Cecchhi, para desempenhar, 
no Instituto Tecnológico de 
Aeronáutica, a função de Professor 
Assistente de Químico. (Pareceres: da 
Comissão de Constituição e Justiça, nº 
886, de 1953, oferecendo substitutivo; 
da Comissão de Finanças, nº 887, de 
1953, favorável ao projeto e contrário 
ao substitutivo). 

Votação, em discussão única, do 
Parecer nº 914, de 1953, da Comissão 
de Redação, oferecendo redação final 
às emendas do Senado ao Projeto de 
Lei da Câmara nº 40, de 1952, que 
assegura o financiamento, a longo 
prazo, de serviços públicos municipais. 

Primeira discussão do Projeto de 
Reforma Constitucional nº 1, de 1953, 
que acrescenta dispositivos ao art. 4º 
do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias. (Parecer 
favorável, sob nº 611, de 1953, da 
Comissão de Reforma Constitucional). 

Discussão única do Projeto de Lei 
da Câmara nº 330, de 1950, que 
concede isenção de direitos para 
material importado pela Prefeitura 
Municipal de Campo Grande, Estado 
de Mato Grosso. (Pareceres 
favoráveis: da Comissão de 
Constituição e Justiça, sob nº 932, de 
1953; da Comissão de Finanças, sob 
nº 933, de 1953). 

Discussão única do Projeto de  
Lei da Câmara nº 184, de 1952,  
que modifica o art. 2º da Lei nº  
288, de 9-6-1948 (que concede 
vantagens a militares e civis que 
participaram de operações de  
guerra). (Pareceres: da Comissão  
de Constituição e Justiça, sob nº  
825, de 1953, pela constitucionalidade 
do Projeto e das emen- 
 

das; da Comissão de Fôrças Armadas, 
sob nº 826, de 1953, favorável ao 
projeto, contrário à emenda nº 2 e pelo 
destaque da de nº 1 para constituir 
projeto em separado; da Comissão de 
Finanças, pela aprovação do projeto e 
rejeição das emendas (nº 827, de 
1953). 

Discussão única do Projeto de Lei 
da Câmara nº 329, de 1952, que cria, 
no Quadro Permanente do Ministério 
da Agricultura, o cargo isolado, de 
provimento em comissão, de 
Administrador da Colônia Agrícola 
Nacional de Jaiba, no Estado de Minas 
Gerais. (Pareceres favoráveis: da 
Comissão de Constituição e Justiça, 
sob nº 678, de 1953; da Comissão de 
Economia, sob nº 679, de 1953; da 
Comissão de Finanças, sob nº 680, de 
1953; da Comissão de Serviço Público 
Civil, sob nº 918, de 1953). 

Discussão única do Projeto de Lei 
da Câmara nº 82, de 1953, que dispõe 
sôbre a realização dos exames de 
suficiência ao exercício do magistério 
nos cursos secundários. (Pareceres 
favoráveis: da Comissão de 
Constituição e Justiça, sob nº 803, de 
1953; da Comissão de Educação e 
Cultura, sob nº 804, de 1953; da 
Comissão de Finanças, sob nº 805, de 
1953). 

Discussão única do Projeto de Lei 
da Câmara nº 122, de 1953, que 
estende aos auditores de 1ª entrância 
e aos advogados da Justiça Militar o 
direito à gratificação adicional por 
tempo de serviço, prevista no art. 13, § 
2º da Lei nº 116, de 15 de outubro de 
1947. (Pareceres favoráveis: da 
Comissão de Serviço Público Civil, sob 
nº 952, de 1953; da Comissão de 
Finanças, sob nº 954, de 1953). 

Discussão única do Projeto de Lei 
da Câmara nº 139, de 1953, que 
determina reserva de 3% sôbre o valor 
das contribuições de previdência 
arrecadadas pelos Institutos e Caixas 
de Aposentadoria e Pensões, para 
prestação de assistência alimentar aos 
seus associados. (Pareceres 
favoráveis: da Comissão de 
Constituição e Justiça, sob nº 903, de 
1953; da Comissão de Legislação 
Social, sob nº 904, de 1953; da 
Comissão de Finanças, sob número 
905, de 1953). 

Discussão única do Projeto de 
Resolução nº 23, de 1953, que 
concede a Ninon Borges Seal, oficial 
legislativo, classe O, da Secretaria do 
Senado Federal, permissão para 
aceitar designação do Poder Executivo 
para participar, como auxiliar, da 
Delegação do Brasil à VIII Assembléia 
Geral da Organização das Nações 
Unidas, nos têrmos do art. 253 do 
Regulamento da Secretaria (Projeto 
originário da Comissão Diretora). 

Discussão única do Parecer nº 
910, de 1953, da Comissão de 
Redação, oferecendo redação final ao 
Projeto de Decreto Legislativo nº 2, de 
1953, que aprova o contrato e o têrmo 
aditivo celebrado entre a Polícia Militar 
do Distrito Federal e a Ordem 
Religiosa Filhas de Nossa Senhora da 
Misericórdia, para velar pela economia, 
higiene, moralidade e disciplina do 
hospital da Corporação. 

Discussão única do Parecer  
nº 911, de 1953, da Comissão  
de Redação, oferecendo  
redação final ao Projeto de 
 

Decreto Legislativo nº 122, de 1952, 
que aprova a renovação do contrato 
celebrado entre o Ministério da 
Agricultura e Mário Pereira Duarte, 
para exercer a função de Técnico em 
Fitopatologia, no Instituto Agronômico 
de Leste, do Serviço Nacional de 
Pesquisas Agronômicas. 

Discussão única do Parecer nº 
939, de 1953, da Comissão de 
Redação, oferecendo redação final ao 
Projeto de Lei da Câmara nº 186, de 
1953, que autoriza o Poder Executivo 
a abrir, pelo Ministério da Educação e 
Saúde, o crédito especial de Cr$ 
494.573,90, para pagamento de 
gratificação de magistério. 

Discussão única do Parecer nº 
940, de 1953, da Comissão de 
Redação, oferecendo redação final ao 
Projeto de Lei da Câmara nº 185, de 
1953, que autoriza o Poder Executivo 
a abrir, pelo Ministério da Educação e 
Saúde, o crédito especial de Cr$ 
523.510,50, para pagamento de 
gratificação de magistério. 

Discussão única do Parecer nº 
941, de 1953, da Comissão de 
Redação, oferecendo redação final ao 
Projeto de Lei da Câmara nº 166, de 
1953, que autoriza o Poder Executivo 
a abrir, pelo Ministério da Educação e 
Saúde, o crédito especial de Cr$ 
677.892,80, para pagamento de 
gratificação de magistério. 

Discussão única do Parecer nº 
912, de 1953, da Comissão de 
Redação, oferecendo redação final ao 
Projeto de Decreto Legislativo nº 28, 
de 1953, que aprova o têrmo de 
contrato celebrado entre o 
Departamento Nacional de Obras 
Contra as Sêcas e a Companhia 
Brasileira de Material Elétrico. 

Encerra-se a sessão às 15 horas 
e 45 minutos. 

 
SENADO FEDERAL 

 
ATOS DA COMISSÃO DIRETORA 

 
A Comissão Diretora, em sua 

reunião de 10 de Setembro corrente, 
resolveu deferir os seguintes 
requerimentos: 

De Franklin Palmeira, Diretor de 
Serviço, solicitando dois meses de 
licença especial (Prêmio), a partir de 3 
de Setembro corrente. 

De Luís Carlos Vieira da Fonseca, 
Oficial Legislativo, Classe "J", 
solicitando permissão para cumprir 
missão de representação do Sr. 
Presidente do Senado Federal, na 
Europa, a partir de 30 de Agôsto último, 
abonadas as feitas até o seu regresso 
desde que êste não exceda a 30 dias. 

 
ATOS DO SR. DIRETOR GERAL 

 
O Sr. Diretor Geral, no uso de 

suas atribuições, resolveu: 
Pela Portaria nº 40, de 20 de 

Agôsto findo, dispensar o Oficial 
Legislativo. Classe "J" Pedro de 
Carvalho Muller, das funções de 
Secretário da Bancada do P.T.B. do 
Estado de São Paulo, Santa Catarina e 
Rio Grande do Sul. 

Pela Portaria nº 41, dessa mesma 
data, designar o Oficial Legislativo, 
Classe "J" Sebastião Veiga para 
secretariar a Bancada do P.T.B. dos 
Estados de São Paulo, Santa Catarina 
e Rio Grande do Sul. 
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ANO VIII – Nº 177 CAPITAL FEDERAL TÊRÇA-FEIRA, 15 DE SETEMBRO DE 1953 
 

SENADO FEDERAL 
 

Relação das Comissões 
 

Diretora 
 
Presidente – Marcondes 

Filho. 
1º Secretário – Alfredo 

Neves. 
2º Secretário – Vespasiano 

Martins. 
3º Secretário – Francisco 

Gallotti. 
4º Secretário – Ezechias da 

Rocha. 
1º Suplente – Costa Pereira. 
2º Suplente – Prisco dos 

Santos. 
Secretário – Júlio Barbosa 

Diretor Geral da Secretaria do 
Senado. 

 
Comissões Permanentes 

 
Finanças 

 
1 – lvo d'Aquino – 

Presidente. 
2 – Ismar de Góis – Vice-

presidente. 
3 – Alberto Pasqualini. 
4 – Alvaro Adolfo. 
5 – Apolônio Sales. 
6 – Carlos Lindenberg. 
7 – César Vergueiro. 
8 – Domingos Velasco. 
9 – Durval Cruz. 
10 – Ferreira de Souza. 
11 – Pinto Aleixo. 
12 – Plínio Pompeu. 
13 – Veloso Borges. 
14 – Victorino Freire. 
15 – Walter Franco. 
Secretário – Evandro 

Vianna, Diretor de 
Orçamento. 

Reuniões às quartas e 
sextas-feiras, às 16 horas. 

 
Constituição e Justiça 

 
Dário Cardoso – Presidente. 
Aloysio de Carvalho – Vice-

Presidente. 
Anísio Jobim. 
Attílio Vivacqua. 
Camilo Mércio. 
Ferreira de Souza. 

Gomes de Oliveira. 
Joaquim Pires. 
Olavo Oliveira (**). 
Waldemar Pedrosa. 
(**) Substituído pelo Senhor 

Carlos Saboya. 
Secretário – Luiz Carlos 

ilegível da Fonseca. 
Auxiliar – Marília Pinto 

ilegível  
Reuniões às quintas-feiras, 

às ilegível horas. 
 

Educação e Cultura 
 
1 – Flávio Guimarães – 

Presidente. 
2 – Cícero de Vasconcelos 

– Vice-Presidente. 
3 – Arêa Leão. 
4 – Hamilton Nogueira. 
5 – Levindo Coelho. 
Secretário – João Alfredo 

Ravasco de Andrade. 
Auxiliares – Carmen Lúcia 

de Holanda Cavalcanti. 
Reuniões às quartas-feiras, 

às 16 horas. 
 

Redação 
 
1 – Joaquim Pires – 

Presidente. 
2 – Aloysio de Carvalho – 

Vice Presidente. 
3 – Waldemar Pedrosa. 
4 – Velloso Borges. 
5 – Costa Pereira. 
Secretário – Glória 

Fernandina Quintela. 
Auxiliar – Nathercia Sá 

Leitão. 
Reuniões às sextas-feiras, 

às 16 horas. 
 

Relações Exteriores 
 
Mello Vianna – Presidente. 
Hamilton Nogueira – Vice-

Presidente. 
Bernardes Filho. 
Djair Brindeiro. 
Ferreira de Souza. 
Georgino Avelino. 
Novaes Filho. 
Secretário – Lauro Portella. 
Auxiliar – Eurico Jacy Auler. 

Saúde Pública 
 
Levindo Coelho – 

Presidente. 
Alfredo ilegível – Vice-

Presidente. 
Ferreira de Souza. 
Prisco Santos. 
Vivaldo Lima. 
Durval Cruz. 
Secretário – Aurea de 

Barros Reis. 
Reuniões às quintas-feiras, 

às 16 horas. 
 

Transportes, Comunicações e 
Obras Públicas 

 
Euclydes Vieira – 

Presidente.  
Onofre Gomes – Vice-

presidente. 
Alencastro Guimarães. 
Othon Mäder. 
Antônio Bayma. 
Secretário – Francisco 

Soares Arruda. 
Reuniões, às quartas-feiras, 

às 16 horas. 
 

Serviço Público Civil 
 
Prisco dos Santos – 

Presidente. 
Luiz Tinoco – Vice-

Presidente. 
Vivaldo Lima. 
Mozart Lago. 
Costa Pereira. 
Secretário – Franklin 

Palmeira. 
Reuniões, às quartas-feiras, 

às 16 horas. 
 

Economia 
 
Pereira Pinto – Presidente. 
Landulpho Alves – Vice-

Presidente. 
Sá Tinoco. 
Assis Chateaubriand. 
Julio Leite. 
Euclydes Vieira. 
Plínio Pompeu. 
Secretário – Aroldo Moreira. 
Reuniões, às quintas-feiras. 
 

Segurança Nacional 
 
Pinto Aleixo – Presidente. 
Onofre Gomes – Vice-

Presidente. 
Magalhães Barata. 

Ismar de Góis. 
Roberto ilegível 
Walter Franco. 
Mário Motta. 
Secretário – Ary Kerner 

Veiga de Castro. 
Reuniões as segundas-

feiras. 
 

Legislação Social 
 
1 – Carlos Gomes de 

Oliveira – Presidente. 
2 - Luiz Tinoco – Vice-

Presidente. 
3 – ilegível Mader. 
4 – Ruy Carneiro. 
5 – Cícero de Vasconcelos. 
6 –Hamilton Nogueira. 
7 – Kerginaldo Cavalcanti. 
Secretário – Pedro de 

Carvalho Müller. 
Auxiliar – Carmen Lúcia de 

Holanda Cavalcanti. 
Reuniões as segundas-

feiras, às 16 horas. 
 

Comissões Especiais 
 

Especial para emitir parecer 
sôbre o Projeto de Reforma 
Constitucional nº 2, de 1949 

 
Aloysio de Carvalho – 

Presidente. 
Dário Cardoso. 
Francisco Gallotti. 
Anísio Jobim. 
Camilo Mércio. 
Carlos Lindenberg. 
Antônio Bayma. 
Bernardes Filho. 
Marcondes Filho. 
Olavo Oliveira. 
Domingos Velasco. 
João Villasbôas. 
Secretário – Aurêa de 

Barros Rêgo. 
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Especial de investigação sôbre as 

condições materiais das instalações 
da Justiça do Distrito Federal e órgãos 
relacionados 

 
Mello Vianna – Presidente. 
Alencastro Guimarães – Relator. 
Attilio Vivacqua. 
Camilo Mércio. 
João Villasbôas. 
Secretário – Ivan Palmeira. 
Auxiliar – Elza G. Schroeder. 
 

Parlamentar de inquérito sôbre o cimento 
 

Francisco Galloti – Presidente. 
Mozart Lago – Vice-Presidente. 
Julio Leite. 
Landulpho Alves. 
Mário Motta. 
Secretário – Lauro Portella. 
 

Especial de Reforma do Código de 
Processo Civil 

 
1 – João Villasbôas – Presidente. 
2 – Attilio Vivacqua – Vice-Presidente. 
3 – Mário Cardoso – Relator. 
Secretário – José da Silva Lisbôa. 
Auxiliar – Carmen Lúcia de 

Holanda Cavalcanti. 
Reuniões às sextas-feiras, às 16 

horas. 
 

Especial de Revisão do Código 
Comercial 

 
1 – Alexandre Marcondes Filho – 

Presidente. 
2 – ................................................. 
3 – Ferreira de Souza – Relator. 
4 – Attilio Vivacqua. 
5 – Victorino Freire. 
Secretário – João Alfredo 

Ravasco de Andrade. 
 
Especial para Estudo da concessão 

dos Direitos Civis à Mulher Brasileira 
 

Mozart Lago – Presidente. 
Alvaro Adolpho – Vice-Presidente. 
João Villasbôas. 
Gomes de Oliveira. 
Attilio Vivacqua. 
Domingos Velasco. 
Victorino Freire. 
 

Especial de Inquérito sôbre os jogos 
de Azar 

 
1 – Ismar de Góes – Presidente. 
2 – Prisco dos Santos – Vice-

Presidente. 
3 – Kerginaldo Cavalcanti – 

Relator Geral. 
4 – Vivaldo Lima. 
5 – Ilegível Filho. 
Secretário – Ninon Borges Seal 
Secretário – J. A. Ravasco de  
 
Comissão Especial para emitir 

parecer sôbre o Projeto de Segurança 
Constitucional número 1, de 1953 
 

Mello Vianna – Presidente. 
Ilegível – Vice-Presidente. 
Attilio Vivacqua – Relator. 
Dario Cardoso. 
Aloysio de Carvalho. 
Anisio Jobim. 
Camilo Mércio. 
Luiz Tinoco. 
Waldemar Pedrosa. 
Carlos Sabóia. 
Gomes de Oliveira. 
Ferreira de Souza. 
Mozart Lago. 
Hamilton Nogueira. 
Alencastro Guimarães. 
Secretário – Luiz Carlos Ilegível. 

EXPEDIENTE 
 

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL 
 

DIRETOR GERAL 
 

ALBERTO DE BRITO PEREIRA 
 

CHEFE DO SERVIÇO DE 
PUBLICAÇÕES 

CHEFE DO SERVIÇO DE 
REDAÇÃO 

MURILO FERREIRA ALVES HELMUT HAMACHER 
 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
 

SEÇÃO II 
 

Impresso nas Oficinas do Departamento de Imprensa Nacional 
 

AVENIDA RODRIGUES ALVES, 1 
 

Onofre Gomes. 
Plínio Pompeu. 
Ferreira de Souza. 
Ezechias da Rocha. 
Cícero de Vasconcelos. 
Walter Franco. 
Aloysio de Carvalho. 
Attilio Vivacqua. 
Alfredo Neves. 
Hamilton Nogueira. 
Mozart Lago. 
Levindo Coelho. 
Domingos Velasco. 
Dario Cardoso. 
Costa Pereira. 
Mário Motta. 
João Villasbôas. 
Vespasiano Martins. 
Othon Mäder. 
Ivo d'Aquino. 
Alberto Pasqualini. 
Alfredo Simch. 
Camilo Mércio. 
O SR. PRESIDENTE: – Acham-se 

presentes 29 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 em discussão, 
é sem debate aprovada. 

O Sr. 4º Secretário lê o seguinte: 
 

EXPEDIENTE 
 
Mensagens de ns. 182 e 183-53, 

do Senhor Presidente da República, 
devolvendo autógrafo dos Projetos de 
Leis da Câmara ns. 192 e 199-52, já 
sancionados. 

Ofícios: 
 

DA CÂMARA DO DISTRITO FEDERAL 
 
SENHOR 1º SECRETÁRIO: – 

Tenho a honra de remeter a Vossa 
Excelência, a fim de serem 
encaminhados ao respectivo relator, 
ilegível documentos anexos, relativos ao 
Projeto de Lei nº 945-B, de 1952, 
aprovado por esta Câmara e vetado 
parcialmente pelo Prefeito, e que servirão 
como subsídios ao melhor 
esclarecimento da matéria vetada, 
quando forem submetidos à apreciação 
do Senado Federal as razões do veto do 
Prefeito. 

Atenciosas saudações – Paschoal 
Carlos Magno, 1º Secretário. 

À Comissão de Constituição e 
Justiça. 

– do Presidente da Câmara Municipal 
de Garibaldi, Rio Grande do Sul, de 26-8-
53, manifestando a solidariedade daquela 
casa ao movimento no sentido de que o 
Brasil volte a ter livre intercâmbio 
comercial com todos os países do mundo; 

– do Presidente da Câmara 
Municipal de Juiz de Fora, Minas Gerais, 
de 2-9-53, sugerindo seja incluído no 
projeto de reforma do Código Eleitoral, 
dispositivo que torne obrigatória a 
declaração de bens particulares pelo 
Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores e 
funcionários que ocupem cargos de 
confiança ou lidem com o erário público; 

– do Presidente da Câmara 
Municipal de São Caetano do Sul, São 
Paulo, de 3-9-52, manifestando o 
interêsse daquela casa no ilegível da 
rápida aprovação do projeto, de autoria 
do Deputado Petrônio Júnior, que visa 
a regularizar a situação dos práticos em 
farmácia com mais de 5 anos de 
exercício. 

– do Presidente da Associação 
Comercial de Pernambuco, de 11 de 
agôsto de 1953, encaminhando 
ponderações sôbre o problema da 
participação dos empregados nos 
lucros das emprêsas; 

 
ASSINATURAS 

REPARTIÇÕES E PARTICULARES FUNCIONÁRIOS 
Capital e Inferior Capital e Inferior 

Semestre .................. Cr$ 50,00 Semestre .................... Cr$ 39,00 
Ano ........................... Cr$ 86,00 Ano ............................. Cr$ 76,00 

Exterior Exterior 
Ano .......................... Cr$ 136,00 Ano ............................ Cr$ 108,00 

 

 
As assinaturas dos órgãos oficiais começam e terminam em qualquer dia 

do exercício em que forem registradas. 
O registro de assinaturas é feito à vista do comprovante do recebimento. 
Os cheques e valores postais deverão ser emitidos em favor do tesoureiro 

do Departamento de Imprensa Nacional. 
Os suplementos às edições dos órgãos oficiais serão fornecidos aos 

assinantes sòmente mediante solicitação. 
O custo do número atrasado será acrescido de Cr$ 0,10 e por exercício 

decorrido, cobrar-se-ão mais Cr$ 0,50. 
 

ATAS DAS COMISSÕES 
 

Comissão de Serviço Público Civil 
 

17ª REUNIÃO EM 10 DE SETEMBRO 
DE 1953 

 
Às quinze horas do dia dez de 

setembro de mil novecentos e cinqüenta 
e três, em sala do edifício do Senado 
reune-se a Comissão de Serviço Público 
Civil, sob a presidência do Sr. Prisco dos 
Santos, Presidente presentes os 
Senhores Costa Pereira, Vivaldo Lima e 
Mozart Lago, deixando de comparecer, 
por motivo justificado o Sr. Luiz Tinoco. 

Lida e aprovada, sem debate, a 
ata da reunião anterior, o Sr. 
Presidente anuncia a seguinte 
distribuição: 

Ao Sr. Mozart Lago, o Projeto de 
Lei da Câmara nº 147 de 1953, que 
altera com redução de despesa, o 
Quadro do Pessoal da Comissão do 
Vale de São Francisco, e o Projeto de 
Lei da Câmara nº 162, de 1953, que 
dispõe sôbre provimento de cargos da 
carreira de detetives do Quadro 
Permanente do Ministério da Justiça e 
Negócios Interiores; 

Ao Sr. Costa Pereira o Projeto de 
Lei da Câmara nº 132 de 1953, que 
cria coletorias federais em diversos 
municípios do Estado de São Paulo 
uma em município do Estado do Rio 
Grande do Sul e dá outras 
providências; 

Ao Sr Vivaldo Lima o Projeto de 
Lei do Senado nº 24, de 1952, que 
altera a redação do art. 108 do 
Regulamento do Instituto Rio Branco. 

O Sr. Prisco dos Santos avoca o 
Projeto de Resolução nº 10, de 1952, 
que dispõe sôbre a aposentadoria de 
funcionário do Senado Federal que 
conte 35 anos de serviço público. 

São lidos e aprovados os 
seguintes pareceres: 

Do Sr. Costa Pereira, favorável  
ao Projeto de Lei da Câmara nº 132, 
 

 
que cria coletorias federais em 
diversos municípios do Estado de São 
Paulo, uma em município do Estado 
do Rio Grande do Sul e da outras 
providências; 

Do Sr. Prisco dos Santos, 
favorável ao Projeto de Resolução nº 
10, de 1952, que dispõe sôbre a 
aposentadoria de funcionário do 
Senado Federal que conte 35 anos de 
serviço público. 

Não havendo mais que tratar, o 
Senhor Presidente encerra a reunião 
as dezesseis horas, lavrando eu 
Julietta Ribeiro dos Santos, Oficial 
Legislativo "N", Secretário a presente 
ata, que, uma vez aprovada será 
assinada pelo Senhor Presidente. 

 
Recebem emendas perante a Mesa 

 
Nos dias 15, 16 e 17 

Projeto de Resolução nº 24, de 1953. 
 

122ª SESSÃO EM 15 DE SETEMBRO 
DE 1953 

 
Oradores Inscritos para o Expediente 

 
1º Senador Alencastro Guimarães. 
2º Senador Mozart Lago. 
3º Senador Dario Cardoso 

(Expediente e após a Ordem do  
Dia) 

 
ATA DA 121ª SESSÃO EM 14 DE 

SETEMBRO DE 1953 
 
PRESIDÊNCIA DOS SENHORES 

CAFÉ FILHO, VESPASIANO 
MARTINS E ALFREDO NEVES 

 
Às 14,30 horas, comparecem os 

Senhores Senadores: 
Waldemar Pedrosa. 
Anisio Jobim. 
Prisco dos Santos. 
Alvaro Adolpho. 
Antônio Bevem. 
Mathias Olympio. 
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Telegramas: 
 
– do Presidente da Assembléia 

Legislativa do Pará, de 8-9-53, 
transmitindo congratulações daquela 
Assembléia pela passagem do aniversário 
da independência do Brasil: 

– do Presidente da Câmara 
Municipal de São Francisco, Santa 
Catarina, de 6-9-53, transmitindo 
congratulações pela passagem do 
aniversário da independência do Brasil. 

São lidos e vão a imprimir os 
seguintes: 

 
PARECERES 

 
PARECERES nºs 959 e 970, de 1953 

 
Nº 969, de 1953 

 
Da Comissão de Constituição e 

Justiça, sôbre o Projeto de Lei da Câmara 
nº 313, de 1950. 

 
Relator: Sr. Carlos Saboya. 
O Projeto: 313, de 1950, tem por fim 

conceder isenção de direitos de 
importação e taxas aduaneiras, exclusive 
a de previdência social, para um trator 
"Caterpillar", a ser importada dos Estados 
Unidos pela Prefeitura de Campo Grande, 
do Estado de Mato Grosso. 

E' êsse um Projeto que, em verdade, 
não precisa de justificação. Todos  
reconhecem e proclamam as dificuldades 
financeiras dos municípios em geral, 
assim como não desconhecem a 
necessidade de uma máquina dessa 
natureza, não só para a abertura e 
conservação de estradas, como para o 
auxílio, a que está obrigado o Poder 
Público, aos que dedicam ao árduo 
trabalho da lavoura. 

Há ainda, a seu favor, o precedente 
em muitos outros casos, conforme 
assinalou Comissão de Economia da 
Câmara. 

Somos, pois, pela sua aprovação, 
tanto mais quanto não fere, nem a lei 
ordinária, nem a Constituição. 

Sala Ruy Barbosa, em 29 de agôsto 
de 1951. – Dario Cardoso, Presidente – 
Carlos Saboya, Relator. – Ivo d'Aquino. – 
Vergniand Wanderley. – Joaquim Pires. – 
Aloysio de Carvalho. – Camilo Mercio. 

 
PARECER 

 
Nº 970, de 1953 

 
Da Comissão de Finanças, sôbre o 

Projeto de Lei da Câmara número 313, de 
1950. 

 
Relator: Sr. Ferreira de Souza. 
O projeto de lei da Câmara dos 

Deputados nº 313, de 1950, concede 
isenção de direitos de importação e taxas 
aduaneiras, exclusive a de previdência 
social, para um trator Caterpillar, modêlo 
D-7, com Bulddozzer importado dos 
Estados Unidos da América do Norte pela 
Prefeitura Municipal de Campo Grande, 
Estado de Mato Grosso, adquirido por 
intermédio de IMTEC Importadora e 
Técnica S.A., em conexão com O. Philip 
& Co. Inc., de New York, nos têrmos da 
licença de importações de número 48-50-
5 – le Banco do Brasil Sociedade 
Anônima. 

Distribuído à Comissão de 
Finanças, teve a sua tramitação 
sustada, a fim de aguardar o 
pronunciamento da Câmara dos 
Deputados sôbre o substitutivo oferecido 
pelo Senado ao projeto de lei nº 56, de 
1950, daquela Casa do Congresso 
Nacional, regalando, de maneira ampla 
e geral, a norma contida no artigo 31, V. 
"a da Constituição Federal, que veda a 
União, aos Estados, ao Distrito Federal 
e aos Municípios lançar impostos sôbre 
bens, rendas e serviços uns dos outros. 

Tal providência não atingiu  
somente êste projeto. Entretanto, como  
 

Senado resolveu votar logo o projeto de 
lei nº 93, de 1953, nas mesmas 
condições, não é equitativo deixar 
parados os demais. 

O referido substitutivo admite no art 
1º, letra "a" e "e", a providência do 
projeto, no sentido de estender a 
imunidade fiscal à importação de artigos 
necessários aos serviços públicos, que 
descrimina, entre os quais os de 
instalação de luz e fôrça elétricas com a 
vantagem de instituir um regime especial 
de fiscalização, por forma a não ser lícito 
àquelas entidades importar o que e como 
quizerem ou empregar o material 
importado em fim estranho. 

Conseqüentemente, o projeto deve 
ser aprovado. 

Sala Joaquim Murtinho, 27 de agôsto 
de 1953. – Ivo d'Aquino. Presidente. – 
Ferreira de Souza. Relator. – Walter 
Franco. – AIvaro Adolpho. – Pinto Aleixo. 
– Alberto Pasqualini. – DurvaI Cruz. – 
Plínio Pompeu. 

 
PARECERES nºs 971 e 972, de 1953 

 
Nº 971, de 1953. 

 
Da Comissão de Constituição e 

Justiça, sôbre o Projeto de Lei da Câmara 
nº 47, de 1952. 

 
Relator: Sr. Ivo d'Aquino 
O projeto de lei da Câmara dos 

Deputados, nº 42 de 1952, isenta a 
Prefeitura Municipal de São Lourenço do 
Sul, Estado do Rio Grande de Sul, de 
pagamento de taxas aduaneiras para a 
importação de um grupo Diesel-elétrico, 
destinado ao fornecimento de luz e 
energia elétrica àquela cidade. 

2) A Constituição Federal, no art. 31, 
item V letra a, veda à União, aos Estados, 
ao Distrito Federal e aos Municípios 
lançar impostos sôbre bens, rendas e 
serviços uns dos outros. 

Embora mal redigido, o que 
realmente pretende projeto é isentar de 
impôsto de importação um bem adquirido 
pela Prefeitura de São Lourenço do Sul e 
destinado a serviço municipal. 

3) Devido à inexistência de lei para 
cumprimento do citado texto 
constitucional o Senado tem admitido 
projetos de lei especial, em casos 
semelhantes, a fim de evitar embaraços 
alfandegários aos Governos dos Estados 
e Municípios. 

4) Assim, opina a Comissão de 
Constituição e Justiça pela 
constitucionalidade e procedência do 
projeto. 

Sala Ruy Barbosa, em 16 de abril de 
1952. – Aloysio de Carvalho, Presidente 
em exercício. – Ivo d'Aquino Relator. –. 
João Villasboas. – Anísio Jobim. – 
Joaquim Pires. – Carlos G de Oliveira. – 
Clodomir Cardoso. 

 
PARECER 

 
Nº 972, de 1953 

 
Da Comissão de Finanças, sôbre o 

Projeto de Lei da Câmara nº 47, de 1952. 
 
Relator: Sr. Ferreira de Souza 
O presente projeto de lei nº 47, de 

1952, vindo da Câmara dos Deputados, 
isenta a Prefeitura Municipal de São 
Lourenço do Sul, no Estado do Rio 
Grande do Sul do pagamento de tributos 
que recaem sôbre a importação de um 
grupo Diesel-elétrico. destinado a 
fornecer luz e fôrça à cidade sede 
daquele município. 

Embora com redação defeituosa o 
que realmente pretende a proposição em 
causa é isentar a citada Prefeitura do 
pagamento de impôsto de importação e 
demais taxas aduaneiras que incidem 
sôbre o equipamento importado. 

Distribuído à Comissão de Finanças, 
teve a sua tramitação ilegível a  
fim de aguardar o pronunciamen- 
 

to da Câmara dos Deputadas  
sôbre o substitutivo oferecido pelo 
Senado ao projeto de lei nº 56, de 1950, 
daquela Casa do Congresso Nacional, 
regulando, de maneira ampla e geral, a 
norma contida no artigo 31, V "a" da 
Constituição Federal, que veda à  
União, aos Estados, ao Distrito  
Federal e aos Municípios lançar 
imposto, sôbre bens, rendas e serviços 
uns dos outros. 

Tal providência não atingiu somente 
êste projeto. Entretanto, como o Senado 
resolveu votar logo o projeto de  
lei nº 93, de 1953, nas mesmas 
condições, não é equitativo deixar 
parados os demais. 

O referido substitutivo admite  
no art. 1º, letras "a"' e "e", a providência 
do projeto, no sentido de estender a 
imunidade fiscal à importação de  
artigos necessários aos serviços  
públicos, que descrimina, entre os  
quais os de instalação de luz e  
fôrça elétricas com a vantagem  
de instituir um regime especial de 
fiscalização, por forma a não  
ser lícito aquelas entidades importar o 
que e como quizerem ou empregar  
o material importado em fim 
estranho. 

Conseqüentemente, o projeto deve 
ser aprovado. 

Sala Joaquim Murtinho, 27 do agôsto 
de 1953. – Ivo d'Aquino, Presidente. 
Ferreira de Souza. Relator. – WaIter 
Franco.– Alvaro Adolpho. – Pinto Aleixo. – 
Alberto Pasqualini. – Durval Cruz.– Plínio 
Pompeu. 

 
PARECERES nºs 973, 974, 975,976, 977, 

978, 979, 980. e 981,de 1953 
 

Nº 973, de 1953 
 
Da Comissão de Finanças do Projeto 

de lei da Câmara nº 227, de 1953. 
 
Relator: Sr. Domingos Velasco. 
O orçamento da Presidência da 

República para 1954 está fixado, no 
projeto, em Cr$ 10.215.600,00, sendo Cr$ 
5.771.600,00 para pessoais Cr$ 
2.454.000,00 para material; Cr$ 
1.870.000,00 para serviços e encargos e 
Cr$ 120.000,00 para obras, equipamentos 
e aquisição de imóveis. 

Este orçamento se comparado  
com o do exercício em curso, apresenta 
um aumento do Cr$ 909.080,00 
distribuído pelas diversas rubricas 
orçamentárias, especialmente pessoal e 
material. 

No que tange a pessoal os aumentos 
incidem sôbre: 

a) subsídios e representação (Cr$ 
960.000,00 em 1953; Cr$ 1.200.000,00 
para 1954); 

b) gratificação adicional por tempo 
de serviço (Cr$ 21.600,00 em 1953; Cr$  
118.000,00 para 1954). 

c) abono de emergência, inclusão de 
Cr$ 290.880,00. 

Em material os aumentos, somando 
quantia equivalente a Cr$ 479.000.00, 
correspondem a reajustamentos 
efetuados nos recursos destinados à 
manutenção normal dos serviços 
presidenciais. 

Nessas condições, nada havendo 
de mais especial para assinalar, somos 
de parecer favorável ao projeto do 
orçamento, na parte relativa ao Anexo nº 
4 – Presidência da República, mediante 
a aprovação da emenda que em anexo 
apresentamos destinada a corrigir 
conforme o exposto na justificação 
deficiência de cálculo da despesa 
relativa a adicionais por tempo  
de serviço 

Sala Joaquim Murtinho, 19 de 
setembro de 1952. – Ivo d'Aquino, 
Presidente. – Domingos Vellasco, Relator. 
– Plínio Pompeu. – Durval Cruz. – Carlos 
Lindenberg. – Álvaro Adolpho. – Alberto 
Pasqualini. – Walter Franco. 

EMENDA Nº 1-C 
 
Verba: 1  Pessoal. 
Consignação: 3 – Vantagens. 
Subconsignação: 11 – Gratificações 

adicionais por tempo de serviço. 
Aumente-se na dotação de Cr$ 

118.800,00 a quantia de Cr$ 35.520,00 
(trinta e cinco mil quinhentos e vinte 
cruzeiros). 

 
Justificação 

 
A quantia de Cr$ 118.800,00 prevista 

na Proposta Orçamentária para atender 
às despesas com o Pessoal Permanente 
e Extranumerário da S.P.R. por fôrça da 
Lei 1.711, de 28 de outubro de 1952, é 
insuficiente para o pagamento das 
gratificações adicionais por tempo de 
serviço ao referido pessoal, cujo cálculo, 
por inadvertência, figura com uma 
diferença para menos de Cr$ 35.520,00, 
de vez que o total certo é de Cr$ 
154.320,00 e não Cr$ 118.800,00, como 
consta. 

 
PARECER 

 
Nº 974, de 1953 

 
Da Comissão de Finanças ao projeto 

de lei da Câmara nº 227, de 1953: 
 
Relator: Sr. Domingos Velasco 
O orçamento do Estado Maior das 

Fôrças Armadas para 1954 está fixado no 
projeto, em Cr$ 10.464.674,00, 
correspondendo Cr$ 3.832.584,00 a 
pessoal; Cr$ 1.111.000,00 a material; Cr$ 
5.500.090,00 a Serviços e encargos e Cr$ 
15.000,00 a obras, equipamentos e 
aquisição de imóveis. 

Êste orçamento, se o compararmos 
com a autorizado para 1953, apresenta 
um aumento de Cr$ 1.607.568,00, que 
parte se destina ao Estado Maior 
propriamente dito e parte à Escola 
Superior de Guerra, que lhe é 
subordinada. 

As alterações verificadas decorrem 
quase sempre, ou de dispositivos legais, 
ou de reajustamentos indispensáveis à 
manutenção dos serviços ligados a êste 
alto órgão da Defesa Nacional. 

Nessas condições dado que não 
ilegível foi oferecida emenda e 
nenhuma modificação temos a  
propor, ilegível parecer favorável ao 
projeto do orçamento, na parte relativa 
ao Anexo nº 6 – Estado Maior das 
Fôrças Armadas. 

Sala Joaquim Murtinho, 11 de 
setembro de 1953, – Ivo d‘Aquino. 
Presidente. – Domingos Velasco, Relator. 
– Carlos Lindenberg. – Alvaro Adolpho. – 
Alberto Pasqualini. – Walter Franco. – 
Plínio Pompeu. – Durval Cruz. 

 
PARECER 

 
Nº 975, de 1953 

 
Da Comissão de Finanças do projeto 

de lei da Câmara nº 227,de 1953: 
 
Relator: Sr. Domingos Velasco 
As despesas da Comissão de 

Reparações de Guerra são de 
manutenção, apenas, e estão fixadas, no 
projeto, em 123 mil cruzeiros, quantia 
qual à consignada no Orçamento em 
vigor. 

Ilegível vê uma dotação de 435 mil e 
600 cruzeiros e para as de material e 
serviços e encargos, dotações, 
respectivamente, de 13 e 20 mil cruzeiros. 

Ao projeto, em relação a êste anexo, 
não foi oferecida emenda. 

De nossa parte, nenhuma  
alteração temos a propor. Aceitamos o 
projeto da Câmara dos Deputados que, 
aliás, não altera a proposta do Poder 
Executivo. 

Nessas condições, somos de parecer 
favorável ao projeto de orçamento, 
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na parte do anexo nº ilegível, Comissão 
de Reparações de Guerra. 

Sala Joaquim Murtinho, 11 de 
setembro de 1953. – Ivo d'Aquino, 
Presidente. – Domingos Velasco, Relator. 
– Plínio Pompeu. – Durval Cruz. – Carlos 
Lindemberg. – Walter Franco. – Alvaro 
Adolfo. – Alberto Pasqualini. 

 
PARECER 

Nº 976, DE 1953 
 
Da Comissão de Finanças ao projeto 

de lei da Câmara nº 227, de 1953. 
 
Relator: Sr. Domingos Velasco. 
O orçamento da Comissão de 

Readaptação dos Incapazes das Fôrças 
Armadas (C.R.I.F.A.) para 1954 é igual ao 
autorizado para o exercício em curso. Isto 
é, o Poder Executivo propôs ao 
Congresso Nacional quantitativos 
idênticos aos consignados no Orçamento 
em vigor, e a Câmara dos Deputados 
houve por bem não modificar a proposta 
governamental. 

Êste orçamento prevê despesas num 
montante de 3 milhões e 220 mil 
cruzeiros, sendo 887 mil para pessoal e 2 
milhões e 333 mil cruzeiros para serviços 
e encargos, incluídas nestas as de 
material. 

Ao anexo não foi apresentada 
emenda. Como nenhuma sugestão 
tenhamos a fazer, somos de parecer 
favorável ao projeto do Orçamento, na 
parte referente ao anexo nº 7 – Comissão 
de Readaptação dos Incapazes das 
Fôrças Armadas. 

Sala Joaquim Murtinho, 11 de 
setembro de 1953. – Ivo d'Aquino, 
Presidente. – Domingos Velasco, Relator. 
– Durval Cruz. – Alvaro Adolpho. – Carlos 
Lindemberg. – Plínio Pompeu. – Alberto 
Pasqualini. – Walter Franco. 

 
PARECER 

Nº 977, DE 1953 
 

Da Comissão de Finanças ao projeto 
de lei da Câmara nº 227, de 1953, que 
estima a Receita e fixa a Despesa da 
União para o exercício financeiro de 1954, 
(Anexo nº 10 – Conselho Nacional de 
Águas e Energia Elétrica). 

 
Relator: Sr. Domingos Velasco.  
O orçamento do Conselho Nacional 

de Águas e Energia Elétrica está fixado, 
no projeto, em Cr$ 4.854.800,00 sendo 
Cr$ 3.973.880, para pessoal; Cr$ 
186.000,00 para material; Cr$ 644.920,00 
para serviços e encargos e Cr$ 50.000,00 
para obras, equipamentos e aquisição de 
imóveis. 

Entre o orçamento autorizado  
para o exercício em curso e o proposto 
para 1954, no que diz respeito  
a êste anexo, observamos uma 
majoração de recursos equivalente a Cr$ 
810.120,00. 

De acordo com as informações 
contidas nas tabelas explicativas que ao 
projeto acompanham, o aumento em 
apreço tem por objetivo, principalmente, 
dotar o Conselho dos recursos, 
necessários ao pagamento do abono de 
emergência, para o qual prevê a dotação 
de Cr$ 657.000,00. 

Quanto às demais alterações nada 
há de importante a assinalar. São elas 
decorrentes de reajustamentos normais 
dos serviços administrativos. 

Nessas condições, uma vez que não 
foi oferecida emenda a nenhuma 
tenhamos a apresentar, somos de 
parecer favorável ao projeto de 
orçamento, na parte relativa no Anexo nº 
10 – Conselho Nacional de Águas e 
Energia Elétrica. 

Sala Joaquim Murtinho, 11 de 
setembro de 1953. – Ivo d'Aquino, 
Presidente. – Domingos Vellasco,  
Relator. – Plínio Pompeu – Durval  
Cruz. – Carlos Lindemberg. – Alvaro 
Adolpho. – Alberto Pasqualini – Valter 
Franco. 

PARECER 
Nº 978, DE 1953 

 
Da Comissão de Finanças ao projeto 

de lei da Câmara nº 227, de 1953, que 
estima a Receita e fixa a Despesa da União 
para o exercício financeiro de 1954 (Anexo 
nº 13 – Conselho acionNal do Petróleo). 

 
Relator: Sr. Domingos Velasco. 
As despesas relativas ao Conselho 

Nacional de Petróleo para o exercício de 
1954 estão orçadas, no proejto de 
Orçamento, em 616 milhões 570 mil e 
280 cruzeiros. 

A maior parte dos recursos (579 
milhões, em números redondos), 
classificados na Verba 3 – Serviços e 
Encargos, destina-se á ocorrer aos 
trabalhos específicos do Conselho, quais 
sejam, os de pesquisa e lavra de jazidas, 
industrialização e transporte de seus 
produtos (250 milhões de cruzeiros); os 
realizados pela Refinaria de Mataripe (30 
milhões de cruzeiros) e, finalmente, os da 
Administração da Frota Nacional de 
Petroleiros (299 milhões de cruzeiros). 

Estes recursos se mantém em níveis 
equivalentes aos consignados no 
Orçamento em vigor, nada havendo de 
importante a assinalar quanto as alterações 
em geral. Parece-nos importante dizer, 
apenas, para esclarecimento do Senado, 
que a dotação referente à Frota Nacional 
de Petroleiros conta com um aumento de 
48 milhões de cruzeiros, aumento êste 
explicado, pelos órgãos competentes do 
Poder Executivo, como sendo o imposto 
pelo natural desenvolvimento dos serviços 
da emprêsa. Para o custeio, operação e 
manutenção de Mataripe, o projeto 
consigna uma pequena majoração de 6 
milhões de cruzeiros, uma vez que a 
dotação para o exercício em curso é de, 
apenas, 24 milhões. 

Na parte do orçamento do Conselho 
relativa a pessoal é que o projeto oferece 
modificação substancial em relação ao 
consignado no Orçamento em vigor. 

Os salários dos diaristas, hoje 
transformados em mensalistas por fôrça 
de lei, que corriam normalmente à conta 
das verbas globais, tiveram que ser 
destacados destas últimas, consignando-
se dotação própria para o pagamento de 
salários de mensalistas (26 milhões e 633 
mil cruzeiros) o mesmo fazendo-se no 
que tange aos recursos destinados a 
atender às despesas de abono de 
emergência (10 milhões de cruzeiros, em 
números redondos). 

Já a dotação concernente e 
pesquisas de petróleo na área amazônica 
em virtude de se haver organizado anexo 
orçamentário próprio para os 
investimentos ligados à Valorização da 
Amazônia foi destacada do anexo do 
Conselho e inscrito no anexo da 
Superintendência. 

Esta é a situação do orçamento do 
Conselho Nacional do Petróleo para 1954. 

Como não tenha sido apresentada 
emenda ao projeto, e nenhuma alteração 
tenhamos a oferecer, somos de parecer 
favorável ao projeto do Orçamento, na 
parte referente ao Anexo nº 13 – 
Conselho Nacional do Petróleo. 

Sala Joaquim Murtinho 11 de 
setembro de 1953. – Ivo d'Aquino 
Presidente. – Domingos Velasco Relator. 
– Durval Cruz. – Alvaro Adolpho. – Plínio 
Pompeu. – Alberto Pasqualini – Carlos 
Lindemberg. – Valter Franco. 

 
PARECER 

Nº 979, DE 1953 
 

Da Comissão de Finanças ao projeto 
de lei da Câmara nº 227 de 1953, que 
estima a Receita e fixa a Despesa da 
União para o exercício financeiro de 1954 
a Anexo nº 11 – Conselho Nacional de 
Economia. 

 
Relator: Sr. Domingos Velasco. 
O orçamento do Conselho Nacional 

de Economia para 1954 esta fixado, 
 

no projeto, em Cr$ 13.463.600,00, sendo 
Cr$ 10.997.600,00 para pessoal; Cr$ 
662.000,00 para material; Cr$ 
1.774.000,00 para serviços e encargos e 
Cr$ 30.000,00 para obras, equipamentos 
e aquisição de imóveis. 

Este orçamento, em relação ao 
autorizado para o exercício em curso, 
apresenta um aumento de Cr$ 
4.655.220,00, pelo qual são responsáveis 
as dotações relativas à Verba 1 Pessoal, 
especialmente em virtude do disposto 
pela Lei nº 1.710, de 24 de outubro de 
1952, que criou o quadro do Conselho. 

Nas demais rubricas orçamentárias 
os aumentos correspondem ás 
necessidades normais de manutenção 
dos serviços, nada havendo de 
importante que assinalar para 
conhecimento do Senado. 

Nessas condições, tendo em vista 
que a majoração dos créditos, na parte 
relativa as despesas de pessoal é 
conseqüência da citada lei de criação do 
quadro permanente do órgão sob nosso 
exame, somos de parecer favorável ao 
projeto do orçamento, no que tange ao 
Anexo nº 11 Conselho Nacional de 
Economia. 

Sala Joaquim Murtinho, 11 de 
setembro de 1953. – Ivo d'Aquino, 
Presidente. – Domingos Velasco, Relator. 
– Dermeval Cruz. – Plínio Pompeu. – 
Alvaro Adolpho. – Alberto Pasqualini. – 
Carlos Lindemberg. – Walter Franco. 
 

PARECER 
Nº 980, DE 1953 

 
Da Comissão de Finanças ao projeto 

de lei da Câmara número 227, de 1953, 
que estima a Receita e fixa a Despesa da 
União para o exercício financeiro de 1954 
(Anexo nº 12 Conselho de Imigração e 
Colonização). 
 

Relator Sr. Domingos Velasco. 
A proposta orçamentária do Poder 

Executivo para 1954, na parte referente 
ao Conselho de Imigração e Colonização 
fixa a despesa deste órgão em Cr$ 
14.894.738,00 sendo Cr$ 3.456.676.00 
para pessoal: Cr$ ilegível para material e 
Cr$ 11.062,00 para serviços e encargos. 

Esta proposta foi inteiramente aceita 
pela Câmara dos Deputados, que a votou 
sem modificações. 

O aumento de despesa (Cr$.. 
1.596.362.00) verificado em relação aos 
créditos votados para 1953, corre quase 
todo à conta de seguinte: 

a) do aumento na verba 1 Pessoal 
principalmente na parte relativa ao abono 
de emergência (Cr$ 656.000,00): 

b) aumento na Verba 3 – Serviços e 
Encargos (Cr$ 845.366,00) para atender 
a despesa peculiares às atribuições do 
Conselho. 

Do exame que fizemos ao orçamento 
do anexo nada vimos que contrarie as 
normas orçamentárias. 

Nessas condições, tendo em vista 
que as alterações feitas atendem às 
necessidades do serviço, somos de 
parecer favorável ao projeto de 
orçamento, na parte relativa ao Anexo nº 
12 – Conselho de Imigração e 
Colonização. 

Sala Joaquim Murtinho, 11 de 
setembro de 1953. – Ivo d'Aquino, 
Presidente. – Domingos Velasco, Relator. 
– Durval Cruz. – Alvaro Adolpho. – Carlos 
Lindemberg. – Plínio Pompeu. – Walter 
Franco. 
 

PARECER  
Nº 981, DE 1953 

 
Da Comissão de Finanças ao projeto 

de lei da Câmara nº 227 de 1953 que 
estima a Receita e fixa a Despesa para o 
exercício financeiro de 1954 (Anexo nº 14 
– Conselho de Segurança Nacional) 

 
Relator: Sr. Domingos Velasco. 
A dotação do Conselho de Segurança 

Nacional para 1954 esta fixada 
 

no projeto do Orçamento, em Cr$ 
2.241.076,00 sendo Cr$ 891.296,00  
para pessoal; Cr$ 103.100,00 para 
material; Cr$ 1.221.860,00 em  
serviços e encargos e Cr$ 25.000,00 para 
obras equipamentos e aquisição de 
imóveis. 

A dotação do órgão em apreço, se a 
compararmos com a consignada no 
Orçamento em vigor, é bem maior. 
Enquanto para 1953 os créditos do 
Conselho somam Cr$ 970.760,00 os 
relativos a 1954 ascendem, como vimos a 
Cr$ 2.241.076,00. 

O aumento significativo de Cr$ 
1.000.000,00, que vale assinalar para 
conhecimento do Senado, incide  
sôbre os recursos consignados à  
Verba 3 – Serviços e Encargos,  
para despesas com diligências, 
investigações serviços de caráter secreto 
ou reservado. 

Nos orçamentos anteriores tais 
recursos não vinham sendo computados 
correndo as despesas concernentes às 
atividades do Conselho por dotações 
outras, atribuídas aos ministérios militares 
e ao Departamento Federal de Segurança 
Publica, o que, no sentido orçamentário, 
não era normal, nem regular. A inclusão, 
no Orçamento, de dotações próprias para 
atender as despesas com investigações 
promovidas pelo Conselho, é, por 
conseguinte, plenamente justificável sob o 
aspecto tecnico orçamentário. 

No mais, os aumentos verificados 
nas diversas rubricas, atendem a 
reajustamentos decorrentes do 
crescimento normal das despesas, nada 
havendo de importante a observar. 

Nessas condições, uma vez que não 
foi oferecida emenda a este anexo, e 
modificação alguma pretendamos fazer, 
somos de parecer favorável ao orçamento 
do Anexo nº 14 Conselho de Segurança 
Nacional, na forma do autógrafo  
que nos foi enviado pela Câmara dos 
Deputados. 

Sala Joaquim Murtinho, 11 de 
setembro de 1953. – Ivo d'Aquino, 
Presidente. – Domingos Velasco,  
Relator. – Plínio Pompeu. – Durval Cruz. 
– Carlos Lindemberg. – Alvaro  
Adolpho. – Alberto Pasqualini. – Walter 
Franco. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Nos têrmos 

do § 1º do art. 213 do Regimento  
Interno, fica sôbre a Mesa, pelo  
prazo de 3 sessões, a fim de receber 
emendas, o Projeto de Resolução nº 22, 
de 1953. 

Esta findo o prazo regimental para 
apresentação de emendas aos seguintes 
Anexos do Projeto de Lei da Câmara nº 
227, de 1953 (Orçamento da Despesa 
para 1954): 

Anexo 4 – Presidência da República; 
Anexo 5 – DASP; 
Anexo 6 – Estado Maior das Fôrças 

Armadas; 
Anexo 10 – Conselho Nacional de 

Águas e Energia Elétrica; 
Anexo 11 – Conselho Nacional de 

Economia; 
Anexo 12 – Conselho de Imigração e 

Colonização; 
Anexo 14 – Conselho de Segurança 

Nacional. 
A nenhum dêsses Anexos foi 

apresentada emenda. 
O Presidente do Senado da 

Republica do Equador dirigiu à 
Presidência desta Casa o seguinte 
telegrama: 

"Quito, 8-7-953. 
Senhor Presidente do Senado do 

Brasil – Rio. 
O Senado do Equador saúda o 

Senado brasileiro ao celebrar-se mais um 
aniversário da Independência da 
república irmã, formula os mais sinceros 
votos pela crescente prosperidade e 
bem-estar do povo do Brasil. 

Muito atenciosamente, 
Alfredo ilegível, Vice-Presidente da 

Republica. Presidente do Senado". 
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Na última sexta-feira, dia 11 do 
corrente, depois de terminada a  
sessão, chegou ao Senado ofício de  
igual data, do Secretário da Presidência 
da República, devolvendo os  
autógrafos do Projeto de Lei da Câmara 
nº 320, de 1951, visto sôbre êle  
não se haver pronunciado o Sr. 
Presidente da República no prazo 
constitucional. 

A lei correspondente a êsse projeto 
foi promulgada pelo Presidente desta 
Casa no mesmo dia. 

Esteve no Senado o Sr. Embaixador 
Cristiano Machado, que, de partida  
para a Europa, a fim de assumir o seu 
posto, como Embaixador do Brasil junto 
ao Vaticano, veio trazer as suas 
despedidas e manifestar o agrado  
que terá em servir aos membros desta 
Casa, no exercício das suas altas 
funções. 

Também esteve no Senado o Sr. 
José Eduardo de Macedo Soares,  
para agradecer as manifestações de 
aprêço com que foi distinguido  
nesta Casa por ocasião do  
trancurso do seu aniversário e das 
homenagens que então lhe foram 
prestadas 

 
O SR. PRESIDENTE: – Continua a 

hora do expediente. 
Tem a palavra o nobre Senador 

Alfredo Neves, primeiro orador inscrito. 
O SR. ALFREDO NEVES: – Sr. 

Presidente, há dias, a propósito do 
despacho do meritíssimo Juiz da 
Comarca de Duque de Caxias, no Estado 
do Rio, concedendo mandado de  
busca e apreensão na residência do 
Deputado Tenório Cavalcanti, o eminente 
jurista Senador João Villasbôas fêz 
críticas severas à atitude daquele 
membro ilustre da magistratura 
fluminense. 

Quando S. Exa. expendia 
considerações menos favoráveis  
ao Juiz Navegas Creton, deu-me 
oportunidade de contratá-lo, relativamente 
à dignidade do referido magistrado, a 
quem S. Exa. atribuia motivos  
de ordem política no atendimento  
da petição do delegado Wilson  
Frederici. 

Passando o nobre Senador por Mato 
Grosso a discutir o assunto à ilegível do 
Código de Processo Penal, não pude, 
dada a minha situação pessoal contestar 
S. Exa. porque não sou versado em 
assuntos de Direito. 

Em tôrno dêsse discurso e da 
interpretação que o ilustre Senador deu 
ao dispositivo daquele Código, vários 
juristas manifestaram-se contrariamente à 
argumentação de S. Ex.ª para sustentar o 
assêrto do despacho do Exmo. Juiz 
Navega Creton. 

Lerei, para o Senado, duas opiniões, 
a meu ver de grande valia – 
primeiramente a do Dr. Braz Felício 
Panza, bastante conhecido nos auditórios 
forenses, onde se afirma como um de 
seus mais legítimos florões, jurista de alto 
quilate, abalizado criminalista e 
representante do Estado do Rio na 
Ordem dos Advogados do Brasil. 

Respondendo à pergunta do reporter 
– "em que consistem as imunidades  
face á Constituição?" – assim se  
externou o insigne advogada  
fluminense: 

"A resposta está inscrita no artigo 44 
da nossa Carta Magna, ao asseverar que 
os parlamentares são invioláveis no 
exercício do mandato, por suas opiniões, 
palavras e votos. Assim, imunidade é uma 
prerrogativa, um privilégio, que confere 
aos membros do Legislativo a mais  
ampla liberdade de pensamento no 
exercício do mandato popular, pondo-os a 
salvo de todo e qualquer abuso, violência 
ou malversação partidas de outros 
poderes. 

Esta espécie de imunidade e  
a mais discutida, porque visa a 
"inviolabilidade pessoal" do deputado 
 

ou senador contra todo processo 
malicioso e adrede preparado, sem  
bases na lei penal, arquitetando  
sôbre conjecturas, ou em uma  
palavra, forjado politicamente para 
prejudicar um membro descontente e 
incômodo. 

Carlos Maximiliano, autoridade 
inconteste no assunto, em seus 
comentos, afinando pelo mesmo  
diapasão da maioria dos autores, não 
vacila em afirmar que a imunidade e 
"pessoal"; não "se estende, como na 
Inglaterra de outrora, aos criados",  
e à propriedade do parlamentar,  
nem impede que se condenem os  
co-réos e os cúmplices, quando  
negada a autorização para agir contra o 
deputado responsável por um  
delito – Constituição Brasileira, vol. 2, 
pag. 54. 

A imunidade, pois, estabelecida para 
que os parlamentares, no regime 
democrático, pudessem exercer com 
desassombro e altivez a sua missão,  
tem caráter político e participa da 
natureza dos institutos agasalhados  
pelo interesse público e não particular, 
não constituindo sequer um  
"direito subjetivo", nem privilégio 
individual sem limites, porquanto o texto 
constitucional lhe traça o alcance e 
objetivo. 

Como vê o talentoso repórter, o 
citado parágrafo 15 não faz distinção ou 
exceção; a todos e assegurada a 
inviolabilidade de domicílio, salvo os 
casos ali enumerados taxativamente, sem 
exceção de espécie alguma, o  
que é facilmente compreensível, pois 
seria estabelecer uma ampliação de si 
mesma odiosa e contrária ao interesse 
público, que deve ter o primado sôbre 
todos os interesses particulares ou 
individuais. 

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

O SR. ALFREDO NEVES: – Com 
muito prazer. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – A 
espécie, está clara. Isso mesmo  
ensinam os grandes mestres. A 
Constituição estabelece positivamente 
que nenhum membro do Congresso  
pode ser preso ou processado sem sua 
licença. Para a expedição de  
mandado de busca contra um 
parlamentar, é preciso que haja processo 
comprovando a existência do fato 
determinante da busca; e, para 
instauração do processo, é imprescindível 
permissão do Parlamento. Isto  
não foge, absolutamente, à lição de 
Carlos Maximiliano. A imunidade é 
pessoal, individual, não indo além do 
parlamentar. 

O SR. ALFREDO NEVES: – 
Agradecido a V. Ex.ª, mas estou apenas 
lendo a opinião de um ilustre jurista 
fluminense. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – E eu 
ouvindo com muito interêsse a exposição 
de V. Ex.ª. 

O SR. ALFREDO NEVES: – 
Continua o Sr. Braz Panza: 

"O respeito ao domicílio é corolário 
forçado e lógico do respeito à 
personalidade internacional, ou seja, 
soberania, onde o caráter das normas se 
pode dizer quase absoluto. 

Os edifícios das embaixadas, dos 
consulados, são considerados, por uma 
belíssima ficção de direito internacional e 
pelo princípio da extraterritorialidade, um 
prolongamento do país que representam, 
de sorte que gozam de todas as 
imunidades, abrangendo não só a pessoa 
do embaixador, como a de sua família, 
criadagem, funcionário e a de todos 
quantos se acharem dentro de suas 
dependências territoriais. 

Em livro recente, "Petits Précis 
Dalloz, Les Libertés Publiques", pag. 215, 
lê-se que "a inviolabilidade de domicílio 
não é absoluta, é uma noção relativa. E 
diz: "A inviolabilidade não pode deter o 
curso da justiça...", para, a se- 
 

guir admitir, pelo juiz criminal as 
"perquisitions domiciliaires". A lição 
dispensa comentário, tal a sua luz 
meridiana. Iníludivelmente, a imunidade 
não abrange a inviolabilidade de 
domicílio. 

A nova pergunta do jornalista, sôbre 
se o mandato de busca é ato de violência, 
responde o Sr. Braz Panza: 

"Falando, sem dúvida, tendo em 
vista apenas o ângulo jurídico das 
perguntas, único a nos interessar, já 
disse, aliás com apôio e abordoado em 
doutores na matéria, que a  
extensão das imunidades se exaure 
dentro da órbita do próprio contexto da lei 
maior, visto tratar-se de prerrogativa 
oriunda de direito estrito, direito de 
exceção". 

A outra pergunta, sôbre se a 
imunidade parlamentar tem caráter 
absoluto, isto é, impede se execute  
contra o congressista mandado  
de busca e apreensão em sua  
residência, o ilustre causídico  
esclarece: 

"Nenhuma duvida tenho em abraçar 
a doutrina dos que pensam 
negativamente. Isto por vários motivos. 
Todo poder tem limites. As prerrogativas 
e privilégios são de direito estrito. Elas 
estão claramente contidas nos artigos 44-
46 da Constituição Federal: não podem 
ser ampliadas. 

A norma do canon 41, que torna os 
congressistas invioláveis por suas 
opiniões, palavras e votos, e, como 
explica Pontes de Miranda, de  
direito constitucional material, enquanto 
que a do artigo 45 de direito formal, 
processual penal. As duas se  
completam, fechando a esfera das 
prerrogativas. Portanto, desde a 
expedição do diploma, os membros do 
Congresso Nacional não poderão ser 
presos, salvo em flagrante delito 
inafiançável, nem processados 
criminalmente sem prévia licença  
de sua Camara, ou, no caso de  
flagrante e por crime daquela espécie, os 
autos serão remetidos a camara 
respectiva para que resolve sôbre a 
prisão e autorize, ou não, a formação da 
culpa. 

A primeira vista, parece que o 
estatuto maximo deu ao Legislativo 
função judicante. Não ha tal. O 
Congresso apenas examina e julga da 
conveniência do processo criminal; não 
condena ou absolve, função especifica do 
Poder Judiciário, tanto que,  
terminado o mandato, a justiça pode 
prosseguir na ação, independente, e 
óbvio, de licença. 

Exceção feita, pois, destas 
hipóteses, expressamente consagradas 
no texto constitucional, delimitativas do 
conteúdo das imunidades dos 
representantes, outras não se conhecem, 
nem do assunto cogitam as leis 
brasileiras. 

A Constituição, tratando dos direitos 
fundamentais no artigo 141, que  
assegura aos brasileiros e aos 
estrangeiros, indistintamente, a 
inviolabilidade dos direitos concernentes á 
vida, á liberdade, á segurança  
individual e á propriedade, confirma no 
parágrafo 15: "A casa é o asilo inviolável 
do individuo. Ninguém poderá nela 
penetrar à noite, sem consentimento do 
morador, a não ser para acudir a vítimas 
de crime ou desastre, nem durante o dia 
fora dos casos e pela forma que a lei 
estabelecer". 

A busca e apreensão, é permitida 
pelo artigo 240 do Processo Penal e se 
procede, entre outros casos, para prender 
criminosos, apreender armas e munições, 
descobrir objetos necessários á prova da 
infração, enfim colher elemento de 
convicção, etc. 

A busca, segundo Manzini, é meio 
ilegível pelo qual é, por lei,  
utilizado a fôrça do Estado, para  
apossar-se de elementos de prova, de 
objetos a confiscar, ou da pessoa do 
 

culpado, ou para investigar os vestígios 
de um crime". 

É uma execução às garantias 
normais da liberdade individual, mas 
aconselhadas por interesse superior de 
todos conhecido. 

Puglia, no estrangeiro e, Galdino 
Siqueira, entre nós, paladinos de Direito 
Criminal, ensinam com desempeno: A 
busca importa em restrição à 
inviolabilidade do domicílio, princípio 
proclamado pelas constituições e 
legislações modernas, mas restrição 
imposta pela necessidade imperiosa da 
descoberta, de delitos e delinqüentes e 
rematam: seria ilógico e contrário aos 
princípios da justiça levar o princípio da 
inviolabilidade do domicilio a tal ponto 
que, em homenagem ao seu absoluto 
respeito fôsse sacrificado o interêsse 
social, e que aumentaria a descrença 
geral para maior debilitação das 
esperanças que devem renascer a cada 
instante em nosso espírito. 

A busca e apreensão é um instituto 
processual penal. Realizado com 
observância das formalidades legais não 
ofende direito individual. Aliás, independe 
de expedição de mandado a busca 
domiciliar, quando for realizada 
pessoalmente, pela própria autoridade 
policial ou judiciária – e o que está no 
artigo 241 do Código de Processo Penal. 
– É um ato normal, um têrmo processual 
útil à pesquisa da verdade." 

Para mim, Sr. Presidente, não versado 
em assuntos de direito, a opinião desse 
brilhante jurista é de grande valia. Por isso, 
trago-a ao conhecimento dos nobres 
senadores para justificar, de algum modo, o 
ato do Meritíssimo Juiz de Direito do meu 
Estado, que, atendendo à solicitação da 
autoridade policial, lhe concedeu a 
permissão legal de busca e apreensão na 
residência de um parlamentar. 

Outra opinião, também de grande 
valia, pelo alto conceito que desfruta nos 
meios forenses, e a contida na entrevista 
do Promotor Atilio de Sa Peixoto, publicada 
no jornal "Ultima Hora", sob o título – "O 
Deputado podia ser prêso em flagrante" – e 
concebida nos seguintes ilegível. 

"Em nenhum país do mundo 
metralhadora e arma de defesa pessoal – 
disse o Promotor Atila de Sá Peixoto, 
solicitado a opinar sobre a legitimidade do 
mandato de busca e apreensão expedido 
contra o Deputado Tenório Cavalcanti. É 
sim, uma arma de guerra – prosseguiu – 
e a ilegível 1.802 fala expressamente 
sobre a proibição, declarando inafiançável 
o crime de fabricar, possuir, exportar, 
comprar ou vender "armas de guerra ou 
utilizaveis como instrumento de 
destruição ou terror". O Deputado 
Tenório Cavalcanti constou um delito 
inafiançável, pois, e como o art. 48 da 
Constituição, que ilegível sôbre as 
imunidades parlamentares, admite 
plenamente a prisão de membros do 
Congresso em caso de flagrante de crime 
dessa natureza, ele não só deveria ter 
sido autuado pelo Delegado Federal, 
como poderá sê-lo a qualquer momento, 
partindo-se da falta documentação 
fotográfica fornecida pela imprensa. Ele 
está sujeito a uma pena que varia entre 4 
e 8 anos de prisão, ajuntou. 

Frizou o Promotor Átila Peizoto que o 
porte de arma de defesa, como uma das 
prerrogativas dos três poderes da 
República, não prescinde do 
correspondente registro na Policia. 

– O deputado, tanto quanto o juiz ou 
o promotor, deve fazer registar sua arma 
na repartição competente previamente. 
Só assim se encontra em situação 
perfeitamente regular, diante da Lei. Por 
outro lado, não são registráveis armas de 
fogo de calibre superior ao 38; as de 
calibre 45 já passam a ser consideradas 
armas de guerra. Ora – ajuntou – tôdas 
as criticas e ataques que por causa das 
metralhadoras do Tenório, tem sido 
dirigidas ao Governador Amaral Peixoto e 
ao Coronel Feio, parecem ignorar êsses 
detalhes. E como – prosseguiu o Pro- 
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que cria coletorias federais em dimotor no 
seu raciocínio – essas criticas e esses 
ataques têm partida de parlamentares, na 
vigência de cujos mandatos, aliás,  
foi a Lei 1.802 votada e aprovada  
só se pode, razoávelmente chegar  
a esta conclusão: não tendo coragem 
para combater, frontalmente a  
pessoa do chefe do Govêrno  
Federal, procuram atingi-lo indiretamente, 
por tabela. E recorrendo a  
sofismas... 

Aqui, o Promotor Átila Peixoto faz 
uma pergunta dramática: 

– Que aconteceria se cada membro 
do Congresso pudesse arregimentar as 
armas que quízesse e na quantidade que 
lhe aprouvesse? 

E êle mesmo responde: 
– Simplesmente isso: cada deputado 

ou senador poderia manter a sua Polícia, 
a sua milícia particular. Em Goiás ou no 
Nordeste, por exemplo ninguém que 
estivesse politicamente no campo oposto 
poderia ganhar eleições ou, mesmo, viver 
em paz. 

– A função do dispositivo que 
estabelece aquela imunidade parlamentar 
não é, em absoluto, converter o 
representante do povo num inatingível 
acima e além do próprio povo ou de 
qualquer mortal – prosseguiu. O que visa 
o art. 45 da Constituição é eliminar o 
perigo de ser o membro do Congresso 
cercado nas suas liberdades que estariam 
particularmente ameaçados em face da 
politicalha imperante no Brasil, mormente 
no interior. Assim – concluiu – não há 
como ilegível possa vir em defesa de 
Tenório, apoiado ironicamente na mesma 
Lei que lhe abre as portas da prisão. 

Sr. Presidente, são as entrevistas 
que com a devida vênia de seus autores, 
achei de meu dever trazer ao 
conhecimento do Senado, porque, na 
oportunidade em que tive a honra e o 
consentimento de apartear meu 
prezadíssimo amigo, o nobre Senador 
João Villasbôas, eu não possuia 
elementos capazes de uma  
réplica à altura de seus conhecimentos 
jurídicos. 

Sr. Presidente, eram as 
considerações que desejava fazer,  
talvez mesmo em defesa de  
apartes que aqui proferi. (Muito bem. 
Muito bem.) 

Durante o discurso do Sr.  
Alfredo Neves, o Sr. Café Filho  
deixa a cadeira da presidência  
que é ocupada pelo Sr. Vespesiano 
Martins. 

O SR. JOÃO VILLLASBÔAS (Pela 
ordem): – Sr. Presidente peço a palavra 
para explicação pessoal. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a 
palavra o nobre Senador João Vilasbôas, 
para explicação pessoal. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS (Para 
explicação pessoal) – (Não foi revisto 
pelo orador): – Sr. Presidente, ouvi com 
a atenção que muito merece a  
oração do nobre representante do  
Estado do Rio, cujo nome declino  
com a maior deferência, Senador Alfredo 
Neves. 

O SR. ALFREDO NEVES: – 
Obrigado a V. Ex.ª. 

O SR. JOÃO VILLASBOAS: – 
Respeito as opiniões de juristas aqui 
trazidas por S. Ex.ª, em resposta ao 
discurso que tive oportunidade de 
pronunciar nesta Casa, sôbre os 
dolorosos e lamentáveis acontecimentos 
de Caxias. Respeito essas opiniões, 
porque todo aquele que se apresenta 
munido de um diploma de bacharel em 
Direito, devidamente registrado, ou 
exercendo função de natureza jurídica, 
pode opinar sobre nossas leis e 
notadamente sobre a Constituição 
Federal. 

Sr. Presidente, naquela 
oportunidade, não abordei a questão das 
imunidades parlamentares. O assunto 
não mereceria mais debate nesta  
Casa, porque amplamente discutido e 
ilegível na Câmara dos Deputados. A 
 

matéria é simples e dimana de texto claro 
e positivo da Constituição, qual o artigo 
44, que proíbe seja o representante do 
povo na Câmara dos Deputados ou no 
Senado Federal preso ou molestado por 
processo criminal sem a necessária 
licença da casa do Parlamento a que 
pertença. O dispositivo é expresso: 
nenhum processo de natureza criminal 
pode ser instaurado contra o parlamentar 
sem licença prévia da Câmara a que ele 
pertencer. 

Ora, Sr. Presidente, são os próprios 
autores das opiniões aqui trazidas pelo 
nobre representante do Estado do Rio 
que declarara ser a busca e apreensão 
uma fase, um período, um incidente do 
processo criminal. Confessam que do 
processo criminal, surge como um dos 
seus incidentes, e busca e apreensão. 

Ora, como uma fase do processo 
penal, não podia essa busca ser deferida 
e realizada contra a pessoa de um 
parlamentar sem que contra ele houvesse 
sido instaurado o competente e processo 
e dada a necessária permissão da 
Câmara Legislativa a que ilegível 
pertencesse. 

O caso é de clareza medidiana. O 
que ilegível foi violação direta das 
imunidades, positiva, clara, 
expressamente reconhecidas pela 
Constituição Federal no artigo 44. 

Mas, Sr. Presidente, não me deterei 
neste ilegível da questão,como ilegível 
ilegível, porque foi debatido com toda 
competência pelos representantes no 
Congresso Nacional, que são de fato, 
notabilidades em matéria juridica. 

Abordei a infração direta praticada 
pelo juiz de Caxias a disposições ilegível 
e positivas do Código de Processo 
Penal. O magistrado de Caxias expediu 
mandado de busca e apreensão na 
residência do deputado Tenório 
Cavalcanti para o fim de ali serem presos 
criminosos. Mas, Sr. Presidente, não 
especificou, não declarou não esclareceu 
no mandado quem eram os criminosos 
que deviam ser detidos ou presos na 
residência daquele Deputado. 

O SR. ALFREDO NEVES: – Permite 
V. Ex.ª um aparte? 

O SR. JOÃO VILLASBOAS: – Com 
todo o prazer. 

O SR. ALFREDO NEVES: – Os 
fatos estão provando que, na residência 
do Deputado, estavam homisiados 
criminosos e havia armas que não podiam 
ser usadas por qualquer pessoa, por 
serem de guerra. O fato é público e 
notório em Caxias. 

O SR. JOÃO VILLASBOAS: – Muito 
agradeço o aparte de V. Ex.ª. Direi, 
entretanto, que um Juiz não pode 
despachar, em matéria criminal baseado 
em fato ou ato público e notório. Para 
determinar a prisão do indivíduo, há 
necessidade de precisa quem seja êle. 
Se dentro da residência do Sr. Deputado 
Tenório Cavalcanti existiam criminosos, 
como afirma no requerimento de 
mandado o delegado de polícia do 
município ele sabia quem eram e, 
portanto, devia especificar claramente os 
nomes dos que considerava delinqüentes. 

Mesmo assim, não seria licito ao Juiz 
de Direito deferir o mandado de busca e 
apreensão de criminosos, sem lhes ter 
reconhecido essa condição e que só 
poderia ser feito ao processo de prisão 
preventiva. Teria agido legalmente o Juiz 
se a solicitação do delegado de Caxias, 
acompanhada de provas documentais ou 
testemunhais colhidas no inquérito 
policial fosse no sentido da decretação da 
prisão preventiva de determinadas 
pessoas apontadas no inquérito  
como autoras, co-autoras ou cúmplices 
do delito. Após examinar as provas, ai, 
sim, o magistrado decretaria a  
prisão preventiva e, uma vez praticado 
êste ato, expediria o mandado de  
prisão, citando os nomes das pessoas 
que se encontrassem na residência 
aludida e que devessem ser pagas. 
Nunca, porém da maneira vaga  
por que foi feito, em despacho onde 
 

declara que, recebendo informações do 
delegado de se encontrarem na 
residência do deputado pessoas 
participantes do assassinato do ex-
delegado Albino Imparato deferira o 
mandado de busca e apreensão 
solicitado, sem individualizar os 
criminosos que ali estariam, dando assim, 
lugar a que a ação policial envolvesse, no 
desempenho do cumprimento do 
mandato, não só culpados, como 
inocentes 

O SR. PLINIO POMPEU: – As armas 
de guerra foram apreendidas pela policia? 

O SR. JOÃO VILLASBOAS: – Não 
tenho noticias. 

O SR. PLINIO POMPEU – 
(Dirigindo-se ao Senador Alfredo 
Neves): – Poderia V. Ex.ª informar-me se 
essas armas estão em poder da policia? 

O SR. ALFREDO NEVES: – Várias 
metralhadoras foram apreendidas e os 
Jornais noticiaram que o próprio Sr. 
Ministro da Fazenda conduzira uma 
metralhadora de uso particular do Sr. 
Deputado Tenório Cavalcanti. 

O SR. PLINIO POMPEU: – Poderia 
não ser arma do Exército como afirmou a 
policia. 

O SR. JOÃO VILLASBÕAS: – Sr. 
Presidente, a leitura de uma das opiniões 
de juristas aqui feita pelo nobre 
representante do Estado do Rio concluiu 
por afirmar que as acusações ao Juiz de 
Caxias, ou ao Govêrno fluminense, 
partem de pessoas que não tendo 
coragem para criticar, diretamente, o Sr. 
Presidente da República, procuram por 
linhas travessas chegar a ele, ferindo 
terceiros ligados a S. Ex.ª por agnação ou 
cognação. 

Sr. Presidente, sou suficientemente 
conhecido, nesta Casa, como em grande 
parte do país. Ninguém me poderá dizer, 
nem atirar-me em face ato de covardia 
como o de, para atingir a pessoa do Sr. 
Presidente da República, seja ele quem 
fôr, procurar a tangente indigna e ignóbil, 
do ataqe a pessoas a ele ligadas. 

O SR. ALFREDO NEVES: – Sou 
testemunha, das atitudes de V. Ex.ª, 
nesta Casa, sempre desassombradas, 
criticando, abertamente, todos os atos 
com os quais não esta de acôrdo ainda 
que praticados pelo Sr. Presidente da 
República. 

O SR. JOÃO VILLASBOAS: – Muito 
agradeço a declaração de V. Ex.ª. 

Sr. Presidente, não poderia, de 
forma alguma, atribuir os lamentáveis 
acontecimentos de Caxias, a ação do Sr. 
Getúlio Vargas. Trata-se de fato de 
natureza policial, e não judicial 
circunscrito aos limites do Estado do Rio, 
acobertado pelo principio constitucional 
da autonomia dos Estados. Tenho 
profligado, várias vezes a atitude do 
Ministro da Justiça, quando procura 
intervir no âmbito estadual solicitando 
informações dos Governos locais, a 
propósito de atos ou fatos ocorridos 
dentro desses Estados e subordinados à 
sua jurisdição policial ou judiciária. 
Defendo sempre, o Presidente, a 
autonomia das unidades federativas, e 
me revolto contra essa intromissão 
indébita, que parece relembrar, em nosso 
espírito, o período do Estado Novo, 
ditatorial, em que a ação central se fazia 
sentir em todos os Estados, porque sob o 
regime de intervenção. 

Não seria, pois, possível que eu 
deslocasse do Governador do Estado do 
Rio responsabilidade pelos atos e fatos ali 
passados, levando-a, em sobrecarga, à 
autoridade do Sr. Presidente da 
Republica. 

Em qualquer momento, Sr. 
Presidente, como tenho feito no passado 
e continuarei a fazer daqui por diante os 
atos das mais altas autoridades do país, 
sejam de qual poder fôr quando contrários 
às leis, à Constituição ou ao interesses 
público, encontrar-me-ão nesta tribuna 
desassombradamente para combatê-los 
de fronte erguida, sem procurar meios 
tangenciosos para chegar ao alvo que 
pretendo atingir. (Muito bem! Muito bem!) 

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

Tem a palavra o nobre Senador 
Mozart Lago, segundo orador inscrito. 

S. Ex.ª dispõe de apenas três 
minutos para sua oração. 

O SR. MOZART LAGO (Lê o 
seguinte discurso): – Senhor 
Presidente. Alguns jornais ilegível 
ilegível estão emprestando importância 
que realmente não merece, a agitação 
tentada entre os empregados da estrada 
de Ferro Leopoldina, pelo tesoureiro do 
Sindicato dos Trabalhadores em 
Empresas Ferroviárias do Rio de Janeiro, 
Senhor João Pereira Magalhães, 
arvorado, por geração espontânea, em 
presidente do referido sindicato. Em 
verdade, porem, a agitação não existe, 
nem conta com base positiva para  
firmar-se e expandir-se. O que se está 
passando nos domínios da "Leopoldina" 
transpira, eloqüentemente, e documenta-
se, com a seguinte carta que o referido 
senhor João Pereira Magalhães dirigiu ao 
notável e operoso administrador naquela 
ferrovia, Coronel Gashypo Chagas 
Pereira, em data de 8 de agosto último. 
Eis a carta: 

"Exmo. Sr. Gashypo Chagas Pereira. 
D. D. Administrador da E. F. 

Leopoldina. 
Nesta. Mensalidades – 

Recolhimento. 
Conforme é do conhecimento geral 

boletim anexo, o Sr. Dimpino Lessa de 
Marins, Presidente desta Diretoria, 
renunciou ao respectivo Mandato. 

Dentro de uns 15 dias, ou seja logo 
que concluida a normalização dos 
pagamentos em cobrança, eu e o 
secretário, único diretores 
remanescentes, também renunciaremos. 

Em audiência que nos foi concedida 
pelo Sr. Ministro do Trabalho, já 
expuzemos êsse mesmo propósito, a fim 
de ensejar-lhe esse pequeno prazo para 
que possa ele confiar o mútuo interesse 
da classe e do Governo, a elementos de 
confiança, o que fizemos em 
reconhecimento a todo apoio até então 
recebido das Autoridades e dessa 
Administração da Estrada, e também 
como grata continuação, em 
contrapartida, da nossa cooperação 
construtiva a V. Ex.ª e aos demais ilustres 
titulares governamentais, 
destacadamente os Srs. Presidente 
Vargas e Ministros João Goulart, José 
Américo e Osvaldo Aranha. 

Para a normalização completa dos 
referidos pagamentos, necessitamos, 
apenas, do recolhimento das 
mensalidades correspondentes ao mês 
de julho passado. 

Temos alguns salários e alugueres 
do interior ainda a satisfazer, bem como 
os correntes a pagar, o que precisamos 
fazer antes da nossa renúncia, a fim de 
não dificultar a vida dos nossos auxiliares 
etc. Necessitamos cumprir, igualmente, 
uma determinação unânime da 
Assembléia Geral Extraordinária realizada 
a 6 do mês corrente, que manda pagar a 
quantia de Cr$ 20.000,00 a um antigo 
empregado, o Sr. Arnaldo Maia, que se 
retira do nosso serviço, importância esta 
que se enquadra dentro dos limites da 
estimativa da contribuição do mesmo mês 
de junho. 

Outrossim, um de nós, o Tesoureiro, 
necessita, ainda, correr as 13 Delegacias 
Sindicais situadas nos Estados de Minas, 
Rio e E. Santo, para a formalidade da 
constatação da exatidão de todos os 
haveres do Sindicato e, para o 
desempenho dessa missão, deseja 
merecer de V. Ex.ª, o fornecimento de um 
passe para tôdas as linhas, válido até o 
fim do mês em curso. 

Acostumados ao apoio de V. 
Excelência ás nossas justas pretensões, 
esperamos, que mais esta vez V. 
Excelência se digne de autorizar,  
com tôda urgência, o recolhimento em 
foco, estimado em cêrca de Cr$ 
139.000,00, e a emissão do passe 
solicitado. 
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Aproveitamos a oportunidade para 
apresentar a V. Ex.ª os nossos protestos 
de alta estima e distinta consideração. – 
João Pereira Magalhães Tesoureiro. – 
Miguel Gonçalves Pinto, Secretario". 

Recebendo esta carta, o Coronel 
Gasnypo atendeu prontamente à tudo que 
me solicitou o Sr. João Pereira Magalhães. 
Concedeu-lhe o ilegível solicitado e 
determinou que lhe ilegível adiantados os 
centos e trinta e nove mil cruzeiros 
correspondentes as mensalidades de junho 
dos empregados sindicalizados. Mas o 
ilustre administrador da "Leopoldina", que 
havia lido a carta atentamente, também, 
tomou conhecimento da renuncia do 
presidente da diretoria do Sindicato Sr. 
Dimpino Lessa Marins, e da anunciada 
renuncia, dentro de quinze dias como esta 
claramente expôsto na carta, do referido 
tesoureiro, Sr. João Pereira Magalhães, e 
do Secretario Sr. Miguel Gonçalves Pinto. 

Aconteceu, porem, que decorrido o 
prazo antecipado para as renuncias 
declaradas, o Senhor João Pereira 
Magalhães, não so não renunciou, como, 
ilegível em presidente do Sindicato, foi 
exigir do coronel Gasnypo que este 
fizesse recolher aos cofres da instituição, 
a vultosa soma de novecentos mil 
cruzeiros, relativa ao impôsto sindical. A 
essa altura dos acontecimentos, o Sr. 
Ministro do Trabalho já havia anulado a 
eleição da nova diretoria do Sindicato, 
recentemente eleita, e o coronel 
Gashypo, que e administrador 
escrupuloso, receiou atender ao novo 
pedido de dinheiro do Sr. João Pereira 
Magalhães, considerando, primeiramente 
que êle mesmo lhe havia anunciado a sua 
renuncia da diretoria do Sindicato, e 
segundamente, por não ter conhecimento 
oficial da situação jurídica do Sindicato, 
depois da anulação da eleição aludida. 
Fez ver isso mesmo ao tesoureiro 
Magalhães, arvorado em presidente do 
Sindicato. E antecipou-lhe mais: – não 
mandaria entregar-lhe a vultosa soma dos 
novecentos mil cruzeiros do imposto 
sindical, que realmente pertencia a 
instituição, sem que o Sr. Ministro do 
Trabalho, ou qualquer outra autoridade 
responsável, ordenasse o pagamento a 
representantes do Sindicato de cujos 
mandatos ele desconhecia a legalidade. 

Foi tudo o que houve, mas o Senhor 
João Pereira Magalhães, ao envéz de 
comprovar com documentos hábeis, que 
está legalmente investido nas funções de 
presidente do Sindicato de que e apenas 
tesoureiro, ou de dirigir-se ao Sr. Ministro 
do Trabalho para solicitar-lhe que 
esclarecesse a respeito o coronel 
Gashypo Chagas Pereira, correu aos 
jornais e, abusando da boa fe de alguns 
deles, provocou o noticiário escandaloso, 
mas sem base, nem fundo de verdade, a 
que me reportei de inicio. 

A agitação dos ferroviários da 
Leopoldina só existe, pois, na cabeça do 
tesoureiro Sr. João Pereira Magalhães, 
arvorado em presidente do Sindicato, por 
geração expontânea. (Muito bem! Muito 
bem!) 

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

Comunico aos Senhores Senadores 
que esteve na Casa o Sr. Deputado 
Nereu Ramos, Presidente da Câmara dos 
Deputados, a fim de convidar o Senado 
para se fazer representar nas 
homenagens que se realizarão no dia 18 
pela passagem do aniversário da 
Constituição. 

Sôbre a mesa requerimento do nobre 
Senador Alvaro Adolpho, que vai ser lido 
pelo Sr. Primeiro Secretário. 

 
REQUERIMENTO N. 308, DE 1953 

 
Considerando que várias 

solenidades se vão realizar no dia 18 do 
corrente, em comemoração do transcurso 
de mais um aniversário da promulgação 
da Constituição vigente; 

Considerando que o enaltecimento 
da obra da Assembléia Nacional 
Constituinte de 1946 é um dos mais 
expressivos meios de concorrer para o 
afervoramento da consciência cívica 
nacional nos ideais democráticos e, 
conseqüentemente, no amor às 
instituições vigente no país; 

Requeremos, nos têrmos dos artigos 
ilegível e 126, letras e e f, do Regimento 
Interno, 

a) que a sessão do Senado de 18 do 
corrente seja transformada em sessão 
especial e dedicada à celebração do 
acontecimento histórico que para o Brasil 
representou promulgação da Constituição 
de 1946; 

b) que seja a Câmara dos Deputados 
convidada a se fazer representar na 
referida comemoração. 

S. S., em 14 de setembro de 1953 – 
Alvaro Adolpho. – Onofre Gomes. – 
Ferreira de Souza. – Alfredo Neves. – 
João Villasbôas. – Plinio Pompeu – 
Alfredo Simch. – Antonio Bayma. – 
Kerginaldo Cavalcanti. – Walter Franco. 
– Ivo d'Aquino. – Vespasiano Martins. – 
Othon Mäder. – Mario Motta. – Prisco 
dos Santos. – Mozart Lago. – Waldemar 
Pedrosa. – Ezechias da Rocha. – Attilio 
Vivacqua. – Levindo Coelho. – Hamilton 
Nogueira. – Anisio Jobim. – Domingos 
Vellasco. – Cícero de Vasconcelos. – 
Costa Pereira. – Alencastro Guimarães. 

O SR. PRESIDENTE: – O 
Requerimento está devidamente anotado. 

Em discussão. (Pausa). 
Não havendo quem peça a palavra 

declaro-o encerrada. 
Em votação. 
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO 

(Para encaminhar a votação) (Não foi 
revisto pelo orador): – Sr. Presidente, 
não são precisas muitas razões para a 
manifestação do meu voto contrário ao 
presente Requerimento, sem embargo do 
seu nobre objetivo e das autorizadas 
assinaturas que nele figuram. 

Essas comemorações nada significam 
afinal, em louvor de Constituição. Ilegível a 
simples discursos, que sequer chegam a 
ser interpretativos de nossa Carta Magna. 
Precisamos, ao contrário disso, de ação no 
Parlamento em favor da observância 
rigorosa de Constituição Federal, através 
de leis perfeitamente constitucionais e que 
atendam aos Imperativos e às ilegível que 
levaram o Brasil a decretar a Constituição 
de 1948. 

Tive ocasião de lêr o requerimento 
que, nesse sentido, foi feito na Câmara 
dos Deputados. Deputados que figuram 
no rol do que mais sustentam as 
instituições democráticas e mais 
defendem os princípios constitucionais, 
afirmaram nesse requerimento, que 
desde 1946, vivemos uma época de paz, 
de concórdia, de segurança jurídica. 

Sr. Presidente, por discordar dessa 
afirmação e por pensar que a 
Constituição vai realmente realizando 
seus objetivos, mas ainda não realizou 
êsse ideal de ser por todos – Executivo e 
Legislativo – ilegível e ilegível 
rigorosamente, é que sinto divergir dos 
ilegível pares que assinam o 
requerimento para que o Senado 
comemore numa sessão especial a data 
da Constituição Federal de 1946. 

A melhor comemoração repito não é 
a dos discursos ilegível, mas ilegível da 
elaboração de leis que correspondam aos 
imperativos constitucionais e levem o 
Executivo a cumprí-las dentro da mesma 
ordem constitucional. (Muito bem!) 

Durante o discurso do Senhor 
Aloysio de Carvalho o Sr. Vespasiano 
Martins deixa a cadeira da presidência 
que é ocupada pelo Sr. Café Filho. 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação 
o Requerimento ilegível ilegível 
conservar-se sentados. (Pausa) 

Os Senhores que o aprovam, 
queiram quei- 

Está aprovado. 

Sôbre a mesa requerimento do nobre 
Senador Alvaro Adolpho, que vai ser lido 
pelo Sr. 1º Secretário. 

E' lido e aprovado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO Nº 309, DE 1953 
 
Tendo em vista que a Câmara dos 

Deputados vai dedicar parte da sua 
sessão de 13 do corrente à comemoração 
do 7º aniversário da Constituição  
vigente e que manifestou o desejo de  
que o Senador participe desssa 
homenagem. 

Requerimentos nos têrmos do artigo 
126, letra "e", do Regimento, seja 
constituída uma Comissão de sete 
membros para representar o Senado na 
referida solenidade. 

S. S. em 14 de setembro de 1953. – 
Alvaro Adolpho. – Ferreira de Souza. – 
Dário Cardoso. – Plinio Pompeu. – 
Waldemar Pedrosa. – Antonio Bayma. – 
Anizio Jobim. – João Villaboas. – 
Domingos Velasco. – Kerginaldo 
Cavalcanti. – Alencastro Guimarães. – Ivo 
d'Aquino. – Vespasiano Martins. – Attilio 
Vivacqua. – Onofre Gomes. – Hamilton 
Nogueira. – Mozart Lago. – Cícero 
Vasconcelos. – Othon Mäder. – Mario 
Motta. – Costa Pereira. – Ezechias da 
Rocha. 

O SR. PRESIDENTE: – 
Oportunamente, será designada a 
Comissão que representara o Senado na 
sessão da Câmara dos Deputados. 

Vieram a Mesa dois requerimentos 
de urgênsia, que não foi lidos. 

São lidos e sucessivamente 
aprovados os seguintes: 

 
REQUERIMENTO Nº 310, DE 1953 

 
Requeremos urgência para o Projeto 

de Lei da Câmara dos Deputados número 
193, de 1953, que localiza a Usina 
Siderúrgica de que trata o nº IV do Anexo 
nº 1, da Lei nº 1.886, de 11 de junho de 
1953, na bacia carbonífera do Estado de 
Santa Catarina, a fim de ser discutido e 
votado nos têrmos do artigo 155, § 3º do 
Regimento Interno. 

Sala das Sessões, 14 de setembro 
de 1953. – Attilio Vivacqua. – Anisio 
Jobim. – Camilo Mércio. – Gomes de 
Oliveira. – Carlos Saboya. – Hamilton 
Nogueira – Waldemar Pedrosa. – Walter 
Franco. 

 
REQUERIMENTO Nº 311, DE 1953 

 
Requeremos nos têrmos do artigo 

155, § 3º do Regimento Interno, urgência 
para discussão e votação do Projeto de 
Lei da Câmara nº 208, de 1953, que 
dispõe sôbre a comemoração do primeiro 
centenário do nascimento de José do 
Patrocinio, a transcorrer no dia 8 de 
outubro vindouro. 

Sala das Sessões, 14 de setembro 
de 1953. – Attilio Vivacqua. – Anisio 
Jobim. – Camilo Mércio. – Gomes de 
Oliveira. – Carlos Saboya. – Hamilton 
Nogueira. – Waldemar Pedrosa. – Walter 
Franco. 

O SR. PRESIDENTE: – De  
acôrdo com a discussão do Senado, os 
projetos a que se requerem os 
requerimentos será aprovados, serão 
incluídos na Ordem do Dia da seguinte 
sessão. 

O SR. PRESIDENTE: – Acaba de 
chegar à mesa um parecer da Comissão 
da Relações Exteriores, que vai ser lido 
pelo Senhor 1º Secretário. 

E' lido o seguinte: 
 

PARECER Nº 982, DE 1953 
 
Da Comissão de Relações  

Exteriores sôbre o Requerimento  
número 295, de 1953, de autoria do 
Senhor Senador Ferreira de  
Souza, requerendo licença para participar 
da delegação de Brasil à Oi- 
 

tava Sessão da Organização Geral das 
Nações Unidas, a realizar-se 
proximamente em Nova York. 

 
Relator – Sr. Senador Hamilton 

Nogueira. 
Designado para participar da 

delegação do Brasil a 8ª Sessão da 
Organização Geral das Nações Unidas, a 
realizar-se proximamente em Nova York, 
o Sr. Senador Ferreira de Souza requer 
licença do Senado, nos têrmos do Art. 
ilegível da Constituição e do Art. 24 do 
Regimento Interno do Senado. 

Nos últimos anos, tanto nesta 
Legislatura quanto na anterior, vários 
Senadores tem integrado a delegação 
brasileira junto aquela Organização, e o 
Senado sempre lhes concedeu licença 
por julgar da maior importância a missão 
da O.N.U. nesta hora difícil que o mundo 
atravessa, procurando realizar um 
entendimento maior entre as nações. Por 
outro lado na formulação de princípios, 
como por exemplo, os da Carta das 
Nações Unidas, são considerados 
assuntos pertinentes as Constituições 
nacionais. E óbvio, pois, que das 
delegações à O.N.U. participem membros 
do Congresso Nacional. 

Somos pela aprovação do 
requerimento, para o que esta Comissão 
formula o seguinte: 

 
PROJETO DE RESOLUÇÃO 

Nº 25, DE 1953 
 

Artigo Único. E' concedida ao 
Senador Ferreira de Souza, nos têrmos 
do artigo 49 da Constituição Federal e 
artigo 24 do Regimento Interno, licença 
para participar da delegação do Brasil à 
8ª Sessão da Organização Geral das 
Nações Unidas, a realizar-se 
proximamente em Nova York. 

Sala das Comissões, em 14 de 
setembro de 1953. – Mello Vianna, 
Presidente. – Hamilton Nogueira, Relator. 
– Novais Filho. – Georgino Avelino. – 
Bernardes Filho. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA (Pela 
ordem) – (Não foi revista pelo orador): 
– Sr. Presidente, solicito a V. Exa. 
consulte a casa sobre se consente na 
dispensa de intersticio para que figure 
na proxima ordem do dia o parecer 
relativo ao pedido de licença do nobre 
Sanador Ferreira de Souza para se 
ausentar do país. 

O SR. PRESIDENTE: – Em  
votação o requerimento formulado  
pelo nobre Senador Hamilton  
Nogueira, para que figure na proxima 
ordem do dia o parecer sôbre o 
requerimento do nobre Senador Ferreira 
de Sousa. 

Os Senhores Senadores que o 
aprovam, queiram permanecer sentados. 
(Pausa.) 

Está aprovado. 
Compareceram mais os Senhores 

Senadores: 
Vivaldo Lima 
Joaquim Pires 
Kerginaldo Cavalcanti 
Georgino Avelino 
Ruy Carneiro 
Velloso Borges 
Novaes Filho 
Djair Brindeiro 
Ismar de Góes 
Durval Cruz 
Landulpho Alves 
Pinto Aleixo 
Carlos Lindemberg 
Sá Tinoco 
Alencastro Guimarães 
Bernardes Filho 
Mello Vianna. 
Gomes de Oliveira (18). 
Deixam de comparecer os Senhores 

Senadores: 
Magalhães Barata 
Victorino Freire 
Arêa Leão 
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Carlos Saboya 
Assis Chateaubriand 
Apolonio Sales 
Julio Leite 
Luiz Tinoco 
Pereira Pinto 
Cesar Vergueiro 
Marcondes Filho 
Euclydes Vieira 
Flávio Guimarães 
Roberto Glasser 
Francisco Gallotti (15). 
O SR. PRESIDENTE: – Finda  

a hora do expediente, passa-se  
à: 

 
ORDEM DO DIA 

 
Votação em v.ª discussão do  

Projeto de Lei do Senado nº 19, de  
1950 que declara de interêsse social os 
direitos autorais as obras do escritor 
Machado de Assis e providencia  
sôbre a sua desapropriação e sôbre  
uma nova edição das mesmas. 
(Pareceres: I – sôbre o projeto: da 
Comissão de Constituição ilegível e 
Justiça, sob nº 123, de 1952, pela 
constitucionalidade, da Comissão de 
Educação e Cultura, sob nº 476, de  
1953, favorável (proferido ilegível); II – 
sôbre a emenda de Plenário: da 
Comissão de Constituição e Justiça (nº 
788, de 1953), pela constitucionalidade; 
da Comissão de Educação e Cultura 
(número ilegível de 1952) favorável; da 
Comissão de Finanças, nº 790, de 1953, 
favorável. 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação. 
O SR. FERREIRA DE SOUZA  

(Para encaminhar a votação) (Não  
foi revisto pelo orador): – Senhor 
Presidente, ilegível enviar a Vossa 
Excelência requerimento de preferência 
para votação do Projeto. Meu  
pedido baseia-se nos argumentos 
seguintes. 

A emenda é da minha  
autoria apresentei-a na sessão em  
que o Projeto foi discutido,  
visando a obter um adiamento na sua 
votação. 

O SR. PRESIDENTE: – Esclareço ao 
nobre orador que os Projetos de Lei do 
Senado têm preferência regimental. A 
proposição em debate, portanto será 
votada antes da emenda. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – 
Agradeço a informação. 

Pretendia, Sr. Presidente, desistir do 
Projeto. Já agora, por facilidade 
regimental, venho na qualidade de seu 
autor e também da emenda, solicitar ao 
Plenrio que o rejeite. 

Se assim procedo, não o faço 
propriamente por abandonar a finalidade 
que tive ao oferecê-Io à apreciação da 
Casa, senão porque êsse objetivo já está 
plenamente satisfeito fora da sua 
aprovação. 

Segundo declarei na justificação 
entendo ser Machado de Assis  
um dos nossos maiores escritores,  
se não o nosso maior escritor. Às 
qualidade do estilista notável e de 
profundo conhecedor do idioma – o  
que o torna hoje, autor clássico –  
alia as suas tendências de romancista 
incomum. 

Sustentei estar sendo a sua obra 
prejudicada pela publicação com grandes 
defeitos e grandes falhas de revisão, o 
que era, para a nossa cultura, 
profundamente ilegível. 

Um país que tem um escritor da 
estatura de Joaquim Maria  
Machado de Assis, deve cuidar das suas 
obras por que elas se transmitam à 
posteridade perfeitas, tais como  
o grande e ilegível mestre as  
escreveu. 

Por que entendesse que a emprêsa 
particular, proprietária dos direitos 
autorais, não estivesse zelando por esta 
parte e tivesse dado uma ou duas  
edições imperfeitas é que entendi de- 
 

ver o govêrno, neste caso, desapropriar 
tais direitos autorais e se encarregar, êle 
mesmo de uma edição correta, escorreita 
capaz de dar às novas gerações o 
conhecimento do insigne estilista a quem 
nos referimos. 

Acontece, porém, Sr. Presidente – e 
eu me felicito por isto – que, talvez em 
virtude da iniciativa desta Casa, a 
emprêsa editora resolveu, nomear três 
eminentes e cuidadosos revisores por que 
êles puzessem os livros de Machado de 
Assis de inteiro acôrdo com as últimas 
edições por êle mesmo revistas. E posso 
dar a informação de que êsses três 
ilustres revisores dizeram ilegível 
perfeito, já estando a nova edição até 
posta em circulação. 

De fato, tanto quanto me foi possível 
examinar, trata-se de trabalho de 
merecimento, de paciência, e que 
escoimou os êrros das edições anteriores, 
repondo Machado de Assis no seu 
verdadeiro lugar. 

Sr. Presidente, como disse na 
justificação, só apelava para o Govêrno 
porque não encontrava na emprêsa 
particular o devido interesse por essa 
obra monumental. Se porém, a emprêsa 
dona dos direitos autorais, ilegível para 
satisfazer ao meu objetivo nada melhor. 
Ela ilegível ilegível fazer melhor do que o 
próprio Govêrno, sem maiores despesas  
sem o ilegível da desapropriação cujo 
montante ninguem sabe a quanto 
poderia atingir. 

Peço, pois, por simplificação 
regimental que seja o ilegível rejeitado 
proclamando ao Senado que a sua 
finalidade já está satisfeita. (Muito bem! 
Muito bem!). 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação 
o art. ilegível. 

Os Srs. Senadores que o aprovam 
queiram permanecer sentados (Pausa). 

E' rejeitado o seguinte: 
Art. 1º – São declarados bens de 

interêsse social e, como tais, 
desapropriados os direitos autorais e os 
de edição sôbre as obras literárias 
constantes de romances, contos e 
poesias, do escritor brasileiro Joaquim 
Maria Machado de Assis. 

Ficam prejudicados os seguintes 
artigos: 

Art. 2º Uma vez feita a 
desapropriação, o Govêrno fará publicar 
pelo Instituto do Livro ou repartição 
corerspondente do Ministério da 
Educação e Saúde, uma nova edição 
definitiva das referidas obras, tomando 
por base a edição ou as edições tiradas 
em vida do autor, com as correções por 
êle porventura feitas. 

§ 1º A publicação deverá começar 
pelas obras classificadas como de maior 
importância e deverá estar terminada em 
cinco anos. 

§ 2º A edição assim tirada será 
exposta à venda, enviando-se um 
exemplar gratuito a cada biblioteca 
pública do país. 

Art. 3º Para os fins da presente lei 
fica o Poder Executivo autorizado a abrir, 
pelo mesmo Ministério da Educação e 
Saúde, o crédito especial de cinco 
milhões de cruzeiros (Cr$ 5.000.000,00). 

Art. 4º Esta lei entrará em vigor na 
data de sua publicação e a seguinte: 

 
EMENDA Nº 1 

 
Onde convier: 
Art. ilegível Fica o Govêrno 

autorizado a, dispensando a 
desapropriação, entrar em acôrdo com o 
titular dos direitos autorais, para que êste 
faça a revisão das referidas obras e 
publique uma nova edição completa 
facilitando ao Instituto do Livro tirar uma 
edição especial crítica ou não, de quatro 
mil exemplares para distribui-la co mas 
bibliotecas públicas e de instituições 
educativas do País. 

Votação em discussão final  
de Projeto de Lei da Câmara nº 9,  
de 1953, que autoriza o Poder 
 

Executivo a abrir, pelo Ministério das 
Relações Exteriores, o crédito 
suplementar de Cr$ 1.300.000,00, para 
atender às despesas com a  
participação do Brasil, no estrangeiro  
em Congressos, Conferências e 
Reuniões. (Parecer contrário, sob  
nº 906, de 1953, da Comissão de 
Finanças). 

O SR. PRESIDENTE: – Em  
votação. 

Os Srs. Senadores que aprovam o 
Projeto, queiram permanecer sentados. 
(Pausa). 

E' rejeitado o seguinte: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 9, de 1953 

 
Autoriza o Poder Executivo a abrir, 

pelo Ministério das Relações Exteriores, o 
crédito suplementar de Cr$ 1.300.00,00, 
para atender às despesas com a 
participação do Brasil, no estrangeiro,  
e mCongressos, Conferências e 
Reuniões. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º E' o Poder Executivo 

autorizado a abrir, pelo Ministério  
das Relações Exteriores, o credito  
de Cr$ 1.300.000,00 (um milhão e 
trezentos mil cruzeiros) suplementar à 
Verba 3, Consignação III 44-01-1-1,  
para atender, no exercicio de 1952, às 
despesas com a participação do  
Brasil em Congressos, Conferências e 
Reuniões a realizarem-se no  
estrangeiro. 

Parágrafo único. O crédito  
de que trata este artigo será 
automaticamente registrado pelo  
Tribunal de Contas e distribuído à 
Delegacia do Tesouro Brasileiro em Nova 
York. 

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na 
data de sua panu de ilegível na data de 
sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

O SR. PRESIDENTE: – Será feita a 
devida comunicação à Câmara. 

 
Votação, em discussão única, do 

Projeto de Leia da Câmara nº 200, de 
1953, que autoriza o Poder Executivo a 
abrir, pelo Ministério do Trabalho, 
Industria e Comércio o crédito especial de 
Cr$ 3.750.000,00, para pagamento de 
despesas com a manutenção da 
Hospedaria de Corinto e dos oPstos de 
Pouso e Recuperação em Pirapora e 
Monte Azul, (Parecer favorável, sob  
nº 909, de 1953, da Comissão de 
Finanças). 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam o 

Projeto queiram permanecer sentados. 
(Pausa). 

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

Nº 200, de 1953 
 

Autoriza o Poder Executivo a abrir, 
pelo Ministério do Trabalho, Indústria e 
Comércio, o credito especial de Cr$ 
3.750.000,00 para pagamento de 
despesas com a manutenção da 
Hospedaria de Corinto e dos Postos de 
pouso e recuperação em Pirapora e 
Monte Azul. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º E' o Poder Executivo 

autorizado a abrir, pelo Ministério do 
Trabalho, Industria e Comércio, ilegível o 
crédito especial de Cr$ 3.750.000,00 (três 
milhões, setecentos e cinquenta mil 
cruzeiros), para atender no  
exercício de 1953, ao pagamento da 
Hospedaria de Corinto e dos  
Postos de pouso e recuperação em 
Pirapora e Monte Azul especificados a 
seguir: 

Pessoal – Cr$ 777.600,00; 
Material – Cr$ 2.405.000,00; 
Serviços e Encargos – Cr$ 58.620,00; 

 

Para os Postos de Pirapora e Monte 
Azul: 

Tôdas as despesas de manutenção 
– Cr$ 498.780,00. 

Art. 2º Esta lei entrará, em vigor na 
data de sua publicação revogadas as 
disposições em contrário. 

À sanção. 
 
Votação, em discussão única, do 

Projeto de Decreto Legislativo número 23, 
de 1953 originário da Câmara dos 
Deputados, que mantém a decisão do 
Tribunal de Contas denegatória de 
registro ao contrato celebrado entre o 
Ministério da Aeronáutica e Renato 
Giovanni Cecchni, para desempenhar, no 
Instituto Tecnológico de Aeronáutica, a 
função de Professor Assistente de 
Química. (Pareceres da Comissão de 
Constituição e Justiça, nº 386, de  
1953, oferecendo substitutivo da 
Comissão de Finanças nº 887, de 1953, 
favorável ao projeto e contrário ao 
substitutivo). 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em votação 

o substitutivo. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, 

queiram permanecer sentados. (Pausa). 
E' aprovado o seguinte: 

 
SUBSTITUTIVO 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º O Tribunal de Contas fará 

registrar o contrato celebrado, em 27 de 
junho de 1951, entre o Ministério da 
Aeronáutica e Renato Giovanni Cecchini 
para desempenhar, no Instituto 
Tecnológico, a função de Professor 
Assistente de Química. 

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as 
disposições e mcontrário. 

Fica prejudicado o seguinte: 
 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 23, de 1953 

 
Mantém a decisão do Tribunal de 

Contas denegatória ao registro do 
contrato celebrado entre o Ministério  
da Aeronáutica e Renato Giovanni 
Cecchni. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º E' mantida a decisão do 

Tribunal de Contas, de 27 de julho de 
1951, que negou registro ao contrato 
celebrado, em 27 de junho de 1951, entre 
o Ministério da Aeronáutica e Renato 
Giovanni Cecchni para desempenhar, no 
Instituto Tecnológico de Aeronáutica, a 
função de Professor Assistente de 
Química. 

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

À Comissão de Redação. 
 
Votação em discussão única, do 

Parecer nº 914, de 1953, da Comissão  
de Redação, oferecendo redação  
final às emendas do Senado ao Projeto 
de Lei da Câmara número 40, de  
1952, que assegura o financiamento, a 
longo prazo, de serviços públicos 
municipais. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em votação. 
Os Senhores Senadores que 

aprovam o parecer queiram permanecer 
sentados. (Pausa). 

E' aprovado seguinte: 
 

PARECER 
Nº 914, de 1953 

 
Comissão de Redação: Redação 

final das emendas do Senado ao Projeto 
de Lei nº 40, de 1952. 

 
Relator Sr. Valdemar Pedrosa. 
A Comissão apresenta a redação 

final (fls. anexas) das emendas do 
Senado ao Projeto de Lei nº 40, de 
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1852, de iniciativa da Câmara dos Deputados. 

Sala da Comissão de Redação, em 28 de 
agôsto de 1953 – Joaquim Pires, Presidente em 
exercício. – Valdemar Pedrosa, Relator. – Costa 
Pereira. – Aloysio de Carvalho. 

 
ANEXO AO PARECER Nº 914, DE 1953 

 
Redação final das emendas do Senado ao 

Projeto de Lei da Câmara nº 40, de 1952. 
 

EMENDA Nº 1 
 

Ao art. 1º, §§ 4º, 5º, 6º e 7º (Emenda nº 2). 
Suprimam-se, neste artigo, os parágrafos 

acima referidos. 
 

EMENDA Nº 2 
 

Ao art. 1º, alíneas "d", "e", e "f", "h" e "k" 
(Subemenda a emenda número 1). 

Suprimam-se estas alíneas: 
 

EMENDA Nº 3 
 

Ao art. 1º, § 1º (Emenda nº 4). 
Substitua-se este parágrafo pelo seguinte: 
"§ 1º – Os empréstimos serão feitos por 

prazos não superiores a 202 anos, aos juros 
correspondentes a taxa de custo do dinheiro 
para as Caixas Econômicas Federais e a taxa 
atuarial que fôr fixada para os Institutos e Caixas 
de Aposentadoria, acrescidas ambas da taxa de 
1% no mínimo". 

 
EMENDA Nº 4 

 
Ao artigo 2º, alínea "a" (Emenda número 

5). 
Onde se diz: 
"...dos respectivos depósitos;" 
Diga-se: 
"...das respectivas disponibilidades, em 

cada semestre;" 
 

EMENDA Nº 5 
 

Ao artigo 2º, alínea "c" (Emenda número 6). 
Suprima-se esta alínea. 

 
EMENDA Nº 6 

 
Ao artigo 2º, § 1º (Emenda número 7). 
Suprima-se êste parágrafo. 

 
EMENDA Nº 7 

 
Ao artigo 3º (Emenda nº 8). 
Suprima-se, in fine, o seguinte: 
"...na agência do Banco do Brasil que 

funcione no respectivo Município ou na mais 
próxima". 

 
EMENDA Nº 8 

 
Ao artigo 3º, parágrafo único (Emenda nº 

9). 
Substitua-se este parágrafo pelo seguinte: 
"Parágrafo único. Os dois têrços restantes 

só poderão ser retirados depois de comprovada 
a aplicação da primeira cota nos serviços 
previstos no contrato, mediante certidão do 
Departamento das Municipalidades ou do fiscal 
nomeado pelo próprio órgão ilegível. 

 
EMENDA Nº 9 

 
Ao artigo 3º, parágrafo único (Subemenda 

a Emenda nº 14). 
Onde se lê: 
"...Departamento das Municipalidades..." 
Leia-se: 
"...Departamento das Municipalidades ou 

repartição equivalente..." 
 

EMENDA Nº 10 
 

Ao artigo 6º § 1º, alíneas "a" e "d' (Emenda 
nº ilegível). 

Suprimam se as alíneas acima referidas, 
dando-se nova redação a este artigo. 

 
EMENDA Nº 11 

 
Ao artigo (ilegível emenda nº 10). 
Acrescente-se a êste artigo a seguinte 

alínea: 
"h) aprovação do Tribunal de Contas, 

quando exigida pela Constituição Estadual". 

EMENDA Nº 12 
 

Ao artigo 7º, § 4º (Emenda número 
11).) 

Suprima-se êste parágrafo. 
O SR. PRESIDENTE: – O Projeto 

cujo parecer acaba de ser aprovado vai 
à Câmara dos Depu- 

Em obediência ao disposto no  
artigo 139, § 1º do Regimento  
Comum, designo o nobre Senador  
Ismar de Góes, por ter sido  
relator da matéria na Comissão de 
Finanas, para acompanhar na Câmara 
dos Deputados o estudo das emendas 
cuja Redação Final acaba de ser 
aprovada. 

Primeira discussão do Projeto de 
reforma Constitucional nº 1 de 1953. 

Sôbre a Mesa um requerimento 
firmado pelo nobre Senador Alfredo 
Neves, que vai ser lido pelo Senhor 1º 
Secretário. 

E' lido e aprovado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO Nº 312, de 1953 
 

Nos têrmos do art. 125 letra  
i, do Regimento Interno, requeiro 
inversão da Ordem do Dia, a fim  
de ser considerado em último lugar o 
Projeto de Reforma Constitucional nº 1 
de 1953. 

Sala das Sessões 14 de setembro 
de 1953 – Alfredo Neves. 

O SR. PRESIDENTE: – A matéria 
constante do Projeto de Reforma 
Constitucional nº 1, será apreciada no 
final da Ordem do Dia da presente 
sessão. 

 
Discussão única do Projeto de Lei 

da Câmara nº 330, de ilegível, que 
concede isenção de direitos para 
material importado pela Prefeitura 
Municipal de Campo Grande,  
Estado de Mato Grosso (Pareceres 
favoráveis; da Comissão de Constituição 
e Justiça, sob nº 932, de 1953; da 
Comissão de Finanças sob nº 933, de 
1953). 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em 

discussão. 
Não havendo quem faça uso da 

palavra, encerrarei a discussão (Pausa) 
Encerrada. 
Os Srs. Senadores que aprovam o 

Projeto, queiram permanecer sentados 
(Pausa). 

E' aprovado o seguinte: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 330, de 1950 

 
Concede isenção de direitos para 

material importado pela Prefeitura 
Municipal de Campo Grande, Estado de 
Mato Grosso. 

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

direitos de importação e taxas 
aduaneiras, exclusive a de previdência 
social, (para 550) (quinhentos e 
cinquenta) hidrômetros Kent, ingleses, 
190, de 5-8 com conexões de 3-4, 
contendo 500 (quinhentos) do tipo M2 
mostrador a sêco e de leitura  
retilínea, e 50 do tipo M2 de 1, com 
conexões de 1, a serem importados da 
Inglaterra destinados a Prefeitura 
Municipal de Campos Grande,  
Estado de Mato Grosso, e adquiridos  
por intermédio de Parson,  
Grosland & Cia. Ltda, nos  
têrmos da licença de importação de nº 
18-49-18, 054-29, 535 e Banco do Brasil 
S. A. 

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na 
data de sua publicação, revogando as 
disposições em contrario. 

À Sanção. 
 
Discussão única do Projeto de 

modifica o art. 2º da Lei nº 288 Lei da 
Câmara nº 181 de 1952, que de 
3-6-1948 (que concede vantagens a 
militares e civis que parti- 
 

cipara mde operações de guerra). 
(Pareceres, da Comissão de 
Constituição e Justiça sob nº 825, de 
1953 pela constitucionalidade do  
Projeto e das emendas; da Comissão de 
Fôrças Armadas sob nº 826, de  
1953, favorável ao projeto  
contrário a emenda nº 2 e pelo  
destaque da de nº 1 para constitutir 
projeto em separado; da Comissão de 
Finanças pela aprovação do  
projeto e rejeição das emendas (nº 827, 
de 1953). 
 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS (Pela 
ordem): – Sr. Presidente, Vossa Exa. 
anunciou o Projeto de Lei da Câmara nº 
184 de 1952? 

O SR. PRESIDENTE: – Exatamente. 
A Mesa deve a Vossa Exa. uma 
informação. Há sôbre o projeto emenda 
apresentada por Vossa Exa. na 
Comissão de Fôrças Armadas, esta, 
porém, não a adotou. 

V. Exa. poderá renová-la em 
plenário. 

Em discussão o projeto. 
O SR. JOÃO VILLASBÔAS (Não 

foi revisto pelo orador):  – Sr. 
Presidente, era exatamente o que 
ilegível pedir a Mesa. A emenda por 
mim apresentada perante a Comissão de 
Fôrças Armadas o foi sob o regime 
anterior, em que era permitida, pelo 
nosso Regimento Interno, a 
apresentação de emendas isoladas pelos 
Senadores, perante as Comissões. O 
atual Regimento, entretanto, só  
admite emendas das Comissões  
quando apoiadas ou adotadas pela 
maioria desses Órgãos. Devo,  
portanto, não só repetir a emenda,  
como apresentar ilegível que já  
deixei sôbre a Mesa para inclusão no 
Projeto. 

Ilegível, Sr. Presidente, na 
apresentação dessa emenda, apesar de, 
sôbre ela, se haver pronunciado a 
Comissão de Fôrças Armadas, nos 
seguintes têrmos. 

 
"A emenda do Senador João 

Villasbôas perde a sua razão de  
ser em virtude de um despacho do 
Exmo. Sr. Presidente da  
República, inserido no memorandum nº 
833, de 8-11-52 do Chefe do  
Gabinete Militar como se vê abaixo 
transcrito." 

"P. R. – 96.905-52 – Memorando nº 
G-833 de 8 de novembro de 1952 do 
Chefe do Gabinete Militar – Proponho, 
em acatamento a decisões judiciais, que 
as promoções que couberem aos 
militares por motivos de disposições 
contidas nas respectivas leis de 
inatividades, não excluam as 
concedidas pelas leis de guerra 288, 
ilegível 08, 616 e 1.156 e de repressão 
ilegível movimento comunista de 1953 
(1.267)". 

 
"Sim" e despacho de S. Exa. o Sr. 

Presidente da Republica, aprovando a 
proposta do Chefe do Gabinete  
Militar. 

Apesar desse despacho e de outros 
ilegível em Exposições feitas que,  
pelo Ministérios Militares, e pela  
ilegível Geral da República, 
permanecem em dúvida os Srs.  
Ministros das Pastas Militares  
quanto a direito a acumulação dessas 
promoções. 

Há um parecer do Consultor Geral 
ilegível ilegível que conclui, clara e 
positivamente, declarando que  
quando essa ilegível ilegível origens 
diferentes e forem concedidas por  
fatos que se realizaram em épocas 
diversas, o direito é claro à sua 
acumulação. 

Entretanto posteriormente a 
ilegível ilegível Sr. Presidente da 
ilegível dêsse claro parecer do 
Consultor Geral da República, Dr. Carlos 
Medeiros, continuaram a vacilar os 
Ministérios Militares no propor ditas 
promoções, levantando dúvidas sôbre 
 

a legitimidade da acumulação dêsses 
favores ou vantagens da lei. 

Há, por exemplo, o caso dos 
militares que participaram da Missão 
Naval enviada à Europa em 1914, a que 
a Lei nº 288 conferiu o direito de 
promoção. Militares há que se 
beneficiaram com essa promoção por 
terem participado da guerra de 1914 
como componentes da Missão Naval 
enviada à Europa pelo Brasil. Entretanto, 
êses mesmos militares tomaram part em 
operações de guerra na defesa do 
Continente, no período da última 
conflagração mundial e os Ministros, 
vacilam em considerar direito ilegível 
liquido e ilegível da lei a promoção por 
êsses dois motivos. 

Nos têrmos do parecer do honrado 
Consultor Geral da República, verifica-se 
que os fatos são distintos. São 
operações de guerra em épocas 
diferentes. Casos portanto, distintos, 
para as duas diferentes promoções. 

Ilegível o militar participou da 
Guerra de 1914 e a lei lhe assegurou 
promoção ilegível direito é claro e 
positivo a uma segunda promoção se 
também serviu na última Guerra Mundial. 
O ilegível se da em relação àqueles 
que, promovidos por terem tomado parte 
ilegível última Guerra, o foram também 
pelos serviços prestados em defesa do 
ilegível das Instituições na oportunidade 
do levante comunista. E' o ilegível 
ilegível ilegível ilegível ilegível. 

O eminente ex-Presidente da 
República, Marechal Eurico Dutra, 
encontra-se hoje nesse alto posto do 
Exército Nacional exatamente por haver 
participado da guerra mundial na Itália, 
assumindo o comando, em hora 
simbolicamente, das Fôrças Armadas 
brasileiras no teatro das operações. Fez, 
entre jus ao título de General. 
Posteriormente, havendo-se colocado, 
na qualidade de Ministro da Guerra, à 
frente das Fôrças que, nesta Capital, 
enfrentaram a revolução comunista, foi 
por esse motivo mui justamente 
promovido a Marechal do Exército. 

Ora, Sr. Presidente, diante de tão 
clara e positiva situação, não sei como 
ainda se duvide e levante óbices a 
promoção dos militares que participaram 
da Guerra Européia de 1914, e pleiteam 
uma segunda promoção em virtude de 
sua atuação na última guerra mundial. O 
direito desses militares parece-me  
claro, indiscutível, a uma segunda 
promoção. 

Daí haver eu apresentado a emenda 
que a nobre Comissão de Fôrças 
Armadas considerou prejudicada em face 
dos últimos atos do Presidente da 
República, reconhecendo o direito à 
pluralidade de promoções, como também 
à promoção ao alto posto de Marechal 
de Exército, a Almirante de Esquadra e a 
Brigadeiro do Ar. 

Eis por que, Sr. Presidente, nos 
têrmos da informação prestada pelo 
Estado Maior das Fôrças Armadas, 
favorável à adoção da minha emenda, 
peço permissão a V. Exa. para renová-la 
a fim de que a honrada Comissão das 
Fôrças Armadas melhor pondere e 
reconheça a conveniência da sua 
aprovação. (Muito bem). 

Vêm à Mesa, são lidas e apoiadas 
as seguintes: 

 
EMENDAS 

 
EMENDA Nº 3 

 
Ao projeto de Lei da Câmara 

número 184-52. 
Acrescente-se entre os artigos 1º e 

2º, o seguinte: 
"Art. Os benefícios concedidos aos 

militares pelas leis números 288, de 5 de 
junho de 1948; 616, de 10 de janeiro de 
1949; 1.156, de 12 de julho de 1950 e 
1.267, de 9 de dezembro de 1950, não 
serão prejudicados ou excluídos uns 
pelos outros nem em virtude dos 
outorgados por outras leis especiais ou 
pelas leis comuns regu 
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ladoras da inatividade dos militares do 
Exército, da Marinha, da Aeronáutica, da 
Polícia, Militar e do Corpo de Bombeiros 
do Distrito Federal. 

"Art... A promoção dos militares 
inativos ou que passem a inatividade ou 
dos falecidos, feita em observância das 
leis a que alude o artigo anterior incluirá 
os postos de Marechal, Almirante e 
Marechal do Ar nas Fôrças Armadas e o 
de Coronel na Polícia Militar e no Corpo 
de Bombeiros do Distrito Federal. 

 
Justificação 

 
A presente emenda objetiva solucionar 

dúvidas surgidas na execução daquelas leis, 
que asseguram vantagens aos militares 
participes das guerras mundiais de 1914 – 
1918 e 1939 – 1945, e no combate à 
revolução comunista de 1935. 

Consoante pareceres emitidos pelo 
Consultor Geral da República Dr. Luciano 
Pereira, o Presidente da República 
deferiu promoções acumuladas, desde 
que o direito a elas decorresse de fatos 
diferentes. Igualmente, deferiu diversas 
promoções aos postos de Marechal no 
Exército, na Armada e na Aeronáutica. 

Mudado o Consultor Geral da 
República e nomeado para esse cargo o 
Dr. Carlos Medeiros este passou a opinar 
em sentido contrário num e noutro caso. 
Diante de tais pronunciamentos, inverteu-
se a norma de decidir da Presidência da 
República. 

Surgiram daí situação que 
concretizam verdadeiros absurdos. 
Militares com os mesmos direitos tem 
sofrido recusa nos seus pedidos de 
promoção, enquanto outros com ela se 
beneficiaram por despachos anteriores e 
continuam no gôzo de tôdas as vantagens 
dela decorrentes. 

E' verdade que o ilustre Consultor 
Geral da República sugeriu no seu parecer 
o cancelamento daquelas promoções. Isso, 
porém, revela da parte do opinante o 
desconhecimento das realidades 
brasileiras, pois que nenhum govêrno se 
abalançaria a anular aquelas promoções 
de marechais almirantes e marechais do ar. 

Diante das reclamações surgidas, o 
Senhor Presidente da República, em 
despacho exarado a 27 de junho de 1951, 
publicado no Diário Oficial de 1º do mês 
imediato, a página 10.540, ao aprovar um 
daqueles pareceres, assim se pronunciou: 

"Aprovado. Convém, entretanto, 
regular, de forma ampla e genérica a 
aplicação das leis especiais de amparo 
aos militares com serviço de guerra, ainda 
vacilante em certos casos ainda não 
claramente previstos. Ordene o gabinete 
militar, com a assistencia do senhor 
Consultor Geral da República, os 
pareceres dos Ministérios militares, para 
uma solução equânime e uniforme a ser 
proposta ao Congresso Nacional". 

Além dos precedentes já existentes, 
ocorre que os pareceres dos Ministérios 
militares se orientaram sempre, ao 
interpretarem aquelas leis, no sentido da 
emenda ora proposta. E até que se cumpra 
aquele despacho presidencial, os direitos 
dos militares naquelas condições vão 
sendo postergados, com graves prejuízos 
financeiros, para os interessados. 

Essa situação é que procura 
solucionar a emenda proposta e mais as 
palavras que proferi da tribuna na Sessão 
de hoje. 

Sala das Sessões, em 14-9-53, – 
João Villasboas. 

 
EMENDA Nº 4 

 
Acrescente-se depois do art. 

ilegível. 
"Art. ilegível – A promoção do 

militar, feita com fundamento no  
artigo 3º da Lei nº 608, de 10 de  
janeiro de 1949, ou do artigo 6º, da Lei nº 
288, de 3 de janeiro de 1948, com a 
redação que lheu deu o artigo 1º da Lei 
de nº 616, de 2 de fevereiro de 1949,  
não exclui o direito a outra promoção, 
 

fundada no artigo 1º, da Lei nº 283, de 48, 
modificado pelo artigo 1º da Lei nº 616, de 
1949 e ampliada pelo artigo 1º da Lei nº 
1.156, de 12 de julho de 1950. 

 
Justificação 

 
As vacilações no Executivo na 

aplicação das leis citadas na emenda vêm 
trazendo consequências danosas aos 
interêsses de alguns militares, cujos 
direitos ai claramente assegurados não 
são reconhecidos. 

Embora o Senhor Presidente da 
República houvesse reconhecido o direito 
à pluralidade de promoções, desde que 
elas tenham cousas diversas e 
inconfundíveis, e decorram de atos 
praticados em momentos diferentes, na 
aprovação que deu ao Parecer do 
Consultor Geral da República, publicado 
no Diário Oficial Seção I, de 14 de março 
de 1952, ainda se opõe dúvida ao direito 
do mesmo militar ser removido por haver 
participado da Guerra Européia de 1914 a 
1918, e também por haver prestado 
serviços na defesa da Pátria durante a 
Grande Guerra. 

Para solucionar essa dúvida 
apresenta-se esta emenda. 

S. S. do Senado Federal, em 14 de 
setembro de 1953. – Senador João 
Villasbôas. 

O SR. PRESIDENTE: – Em 
discussão projeto e emendas. (Pausa). 
Nenhum Senador pedindo a palavra 
declaro-a encerrada. 

O projeto volta às Comissões de 
Constituição e Justiça, de Fôrças 
Armadas e de Finanças, para apreciação 
das emendas. 

 
Discussão única do Projeto de Lei da 

Câmara nº 329, de 1952, que cria, no 
Quadro Permanente do Ministério da 
Agricultura, o cargo isolado de provimento 
em comissão, de Administrador da Colônia 
Agrícola Nacional de Jaíba no Estado de 
Minas Gerais (Pareceres favoráveis: da 
Comissão de Constituição e Justiça sob 
número 1953; da Comissão de Economia, 
sob o número 679, de 1953; ilegível da 
Comissão de Finanças, sob o número 680, 
de 1953; e da Comissão de Serviço Público 
Civil, sob o número 918, de 1953. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em 

discussão. 
Se nenhum Senhor Senador pedir a 

palavra, encerrarei a discussão – (Pausa). 
Encerrada. 
Os Senhores Senadores que 

aprovam o Projeto queiram permanecer 
sentados. (Pausa). 

E' aprovado o seguinte: 
 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

Nº 329 – de 1952 
 

Cria no Quadro Permanente do 
Ministério da Agricultura, o cargo isolado, 
de provimento em comissão, de 
Administrador da Colônia Agrícola  
Nacional de Jaíba, no Estado de Minas 
Gerais. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º E' criado, no Quadro 

Permanente do Ministério da Agricultura, 
o cargo isolado, de provimento em 
comissão, padrão CC-5, de Administrador 
da Colônia Agrícola Nacional de Jaíba, no 
Estado de Minas Gerais. 

Parágrafo único. A despesa 
decorrente dêste artigo será atendida  
pelo saldo da conta-corrente do  
Quadro Permanente do Ministério da 
Agricultura. 

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na 
data de sua publicação. 

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

– A sanção. 
 
Discussão única do Projeto de  

Lei da Câmara número 82, de 1953,  
que dispõe sôbre a realização 
 

dos exames de suficiência ao exercício do 
magistério nos cursos secundários. 
(Pareceres favoráveis: da Comissão de 
Constituição e Justiça, sob o número 803, de 
1953; da Comissão de Educação e Cultura, 
sob número 804, de 1953; da Comissão de 
Finanças, sob o número 805, de 1953). 
 

O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a 
mesa várias emendas que vão ser lidas. 

São lidas e apoiadas as seguintes 
emendas: 

 
EMENDA Nº 1 

 
Ao Projeto de Lei da Câmara nº 82, de 

1953 
 
Ao art. 1º. 
Redija-se: 
Art. 1º. O Ministério da Educação e 

Cultura constituirá, nos Estados, bancas 
examinadoras destinadas a realização de 
exames de suficiência ao exercício do 
magistério nos cursos secundários. 

§ 1º. Essas bancas se deslocarão 
para a sede de estabelecimentos de 
ensino cuja direção o requeira, 
comprovando não haver pretendentes ao 
exercício do magistério licenciados por 
Faculdade de Filosofia. 

 
Justificação 

 
O "Simpósio das Faculdades de 

Filosofia do Brasil", reunido em São 
Paulo, de 3 a 11 de julho último, resolveu 
sugerir ao Ministério da Educação, entre 
outras reivindicações dos licenciados 
pelas Faculdades de Filosofia, que os 
exames de suficiência para o exercício do 
magistério secundário só sejam 
autorizados em regiões onde não se 
apresentem candidatos licenciados pelas 
referidas Faculdades. 

A presente emenda concretiza no 
projeto a ressalva que é justa. 

Sala das Sessões, em 14 de 
setembro de 1953. – Aloysio de Carvalho. 

 
EMENDA Nº 2 

 
Ao Projeto de Lei da Câmara nº 82, de 

1953 
 
Ao art. 2º. 
Redija-se: 
As bancas serão constituídas por 

professôres de Faculdade de Filosofia e, 
na sua falta, por professôres de outro 
estabelecimento de grau superior ou de 
estabelecimentos oficiais ou equiparados 
do curso médio. 

 
Justificação 

 
A preferência concedida aos 

professôres de Faculdade de Filosofia 
para a constituição das bancas 
examinadoras dos exames de suficiência 
deve ser absoluta, e não ilegível têrmos 
relativos, como o faz o projeto. Daí a 
emenda que apresentamos, modificando 
o texto do artigo 2º. 

Sala das Sessões, em 14 de 
setembro de 1953. – Aloysio de Carvalho. 

 
EMENDA Nº 3 

 
Ao Projeto de Lei da Câmara nº 82, de 

1953 
 
Aos arts. 3º, 4º e 5º. 
Onde se diz: 
– Ministério da Educação e Saude. 
Diga-se: 
– Ministério da Educação e Cultura. 

 
Justificação 

 
A emenda é de simples redação, 

para ajustar a indicação do Ministério da 
Educação e Saúde à sua atual 
denominação de Ministério da Educação 
e Cultura. 

Sala das Sessões, em 14 de 
setembro de 1953. – Aloysio de Carvalho. 

O SR. PRESIDENTE: – Em 
discussão projeto e emendas. (Pausa) 
Ninguém pedindo a palavra, declaro 
encerrada a discussão. 

O Projeto volta às Comissões de 
Constituição e Justiça, de Educação e 
Cultura e de Finanças, para apreciação 
das emendas. 

 
Discussão única do Projeto de Lei da 

Câmara nº 122, de 1953, que estende 
aos auditores de 1ª entrância e aos 
advogados da Justiça Militar o direito à 
gratificação adicional por tempo de 
serviço, prevista no art. 18, § 2º, da Lei nº 
116, de 15 de outubro de 1947. 
(Pareceres favoráveis: da Comissão de 
Serviço Público Civil, sob nº 952, de 1953; 
da Comissão de Finanças, sob nº 954, de 
1953). 

 
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a 

mesa um requerimento que vai ser lido. 
E' lido e aprovado o seguinte. 
 

REQUERIMENTO 
 

Requeira, na forma regimental, 
audiência da Comissão de Constituição e 
Justiça para o Projeto de Lei da Câmara 
nº 122, de 1953, incluído na ordem do dia 
da sessão de hoje. 

Sala das Sessões, em 14 de 
setembro de 1953. – Aloysio de  
Carvalho. 

O SR. PRESIDENTE: – O projeto vai 
à Comissão de Constituição e Justiça, na 
forma do Requerimento que acaba de ser 
aprovado. 

 
Discussão única do Projeto de Lei da 

Câmara nº 139, de 1953, que determina 
reserva de 3% sôbre o valôr das 
contribuições de previdência arrecadadas 
pelos Institutos e Caixas de 
Aposentadoria e Pensões, para  
prestação de assistência alimentar  
aos seus associados, (Pareceres 
favoráveis: da Comissão de  
Constituição e Justiça, sob o nº 903, de 
1953; da Comissão de Legislação  
Social sob o nº 904, de 1953; da 
Comissão de Finanças, sob o número 
905, de 1953. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a 

mesa uma emenda que vai ser lida. 
E' lida e apôiada a seguinte: 
 

EMENDA 
Nº 1 

 
Ao Art. 1º, onde diz: "três por cento 

(3%)." 
Diga-se: "três décimos por cento 

(9,3%)." 
 

Justificação 
 

O parecer oferecido à Comissão de 
Finanças pelo emiente Senador 
Pasqualini, ao projeto em discussão, 
esclarec que o SAPS tem tido um deficit 
anual de Cr$ 10.274,20, exclusão feita da 
quantia empregada em obras de 
instalações, aumento de patrimônio.  
Pela mesma exposição, verifica-se  
que o adicional de 3%, previsto no 
projeto, dará ao SAPS um  
acréscimo de Cr$ 180.000.000,00.  
Ora percentagem de três décimos  
por cento (0,3%) com a qual se 
arrecadaá a importância de  
dezoito milhões de cruzeiros (Cr$ 
18.000.000,00), superior portanto ao 
montante do deficit do SAPS, o  
qual assim estará coberto sem  
agravar demasiado as instituições de 
previdência. 

Estas, como se sabe, vivem em 
regime precário e até em dificuldades 
para cumprir suas finalidades. Não  
se deveria recorre a êsses institutos  
para dêles se ilegível qualquer  
quantia e muito menos uma importância 
tão elevada, como a consequente  
da adoção da quota de três por 
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cento, como estabelece o Projeto. O ideal 
e o certo, seria não se desfalcar o 
patrimônio das instituições de 
previdência, de qualquer quantia, por 
infima que seja. 

Sala das Sessões, em 14 de 
setembro de 1953. – Othon Mader. 

O SR. PRESIDENTE: – Em 
discussão projeto e emenda. 

O SR. MOZART LAGO (Não foi 
revisto pelo orador): – Sr. Presidente, 
não contesto a qualquer dos nobres 
colegas, o direito, de que também usado 
e abusado, de emendar projetos. Não 
obstante, quero dirigir apêlo ao ilustre 
Senador Othon Mader sôbre a emenda 
que acaba de ser lida, a qual, por  
mui justa que seja, determinará a  
volta do projeto às Comissões e, se 
aprovada, o retôrno da matéria à  
Câmara dos Deputados. Tanto  
significa que a providência sugerida só 
poderá concretizar-se fim do ano 
vindouro. 

Ilegível, dêste projeto está 
dependendo o pagamento do  
abôno na única autarquia do Brasil que 
ainda não o artibui aos seus míseros 
funcionários. 

No SAPS, Sr. Presidente, ainda  
há quem ganhe apenas seiscentos 
cruzeiros mensais. Tôda essa  
gente da mais humilde classe,  
está com os olhos voltados para o  
projeto em discussão a espera de sua 
aprovação, e, portanto, sonhando com 
pequena melhoria que o abono 
representa para o funcionário público em 
geral. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – Muito bem! 

O SR. MOZART LAGO: – O nobre 
Senador Othon Mader deveria considerar 
que não há aumento de despesa, visto 
como o desconto de ilegível previsto no 
projeto, recairá sôbre as contribuições já 
pagas aos Institutos. Vale dizer, êstes é 
que retirarão parte do volumoso dinheiro 
arrecadado, entregando-a ao SAPS, a fim 
de minorar-se a penúria de diversos 
servidores públicos e atender-se às 
necessidades do funcionalismo 
hieràrquicamente inferior. Além disso, 
com essas verbas, o SAPS ficará 
aparelhado a estender a todos os 
Estados, conforme esquema já  
aprovado pelo Govêrno, seus magníficos 
serviços, ilegível os quais têm  
dado os melhores resultados nesta 
Capital, em São Paulo e nos  
Estados que têm a felicidade de contar 
com êles. 

Sr. Presidente, se o honrado 
Senador Othon Mäder atender a êste 
apêlo, poderá esperar as bênçãos de 
Deus, patrono dessa gente pobre, porque 
elas, certamente, cairão sôbre sua 
cabeça. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE: – Continua a 
discussão. 

O SR. OTHON MÄDER (Não foi 
revisto pelo orador): – Sr. Presidente, 
ouvi com a maior atenção e  
simpatia o apelo que me fez  
o nobre Senador Mozart Lago, para 
retirada da emenda por mim  
apresentada ao Projeto de Lei da Câmara 
nº 139. 

Em poucas palavras, explicarei os 
motivos que me levaram a oferecê-la. 

Segundo o parecer do eminente 
Senador Alberto Pasqualini, na Comissão 
de Finanças, o SAPS está em  
situação embaraçosa e apresentou, em  
1952, deficit superior a 10 milhões de 
cruzeiros. 

Fazendo-se a adjudicação de 3% da 
arrecadação dos Institutos e Caixas de 
Aposentadoria, o SAPS deverá coletar 
180 milhões de cruzeiros a mais em cada 
ano. 

Ora, se o deficit é de dez milhões de 
cruzeiros, não há necessidade, de 
percentagem tão alta, ainda menos 
porque os Institutos e Caixas de 
Aposentadoria destinando-se ao amparo 
de viúvas e órfãos estão – como sabemos 
– em situação difícil. 

Sr. Presidente, não é justo que os 
Institutos se vejam onerados por 
contribuição tão pesada como a que se 
lhes quer impôr, retirando-se anualmente 
de sua receita 180 milhões de cruzeiros. 

Foi por esta razão que procurei 
minorar os efeitos de medida, que julgo 
calamitosa. Não é razoável que, para se 
beneficiar um Instituto, se prejudique 
enorme número de viúvas e de órfãos que 
vivem de pensões miseráveis pelos 
Institutos de Previdência e Caixas de 
Aposentadoria. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: 
– Permite V. Ex.ª um aparte? 
(Assentimento do orador) – Peço a V. Ex.ª 
pondere sobre ilegível que ilegível tende 
justamente às classes menos favorecidas. 
O deficit é de dez milhões de cruzeiros, 
porque o SAPS vive miseràvelmente; se 
não seria de sessenta ou setenta milhões. 
Há, pois, razão para se concederem ao 
SAPS cem milhões de cruzeiros, ou 
mesmo mais. Dêsse modo cobrirá o deficit 
e atenderá às suas necessidades, que são 
de ordem benemérita, como não ignora V. 
Ex.ª. O nobre Senador Alberto Pasqualini 
assim o reconheceu, tanto que não 
apresentou nenhuma emenda. Ele também 
outra razão de ser do apelo dirigido à 
benevolência de S. Ex.ª pelo nosso 
eminente colega Senador Mozart Lago. 

O SR. OTHON MÄDER: – Agradeço 
o aparte de V. Ex.ª. 

Sr. Presidente, desde que se fez 
referência aos benefícios prestados pelo 
SAPS, devo dizer, como representante de 
Estado, que o Paraná não está satisfeito 
com a atração dêsse organismo. Êle 
presta reais benefícios nas Capitais e nas 
grandes cidades do Brasil. Mas no 
interior, não se conhece, nem ali pode 
chegar, o auxílio dessa instituição. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Um 
dos objetivos precípuos do projeto é 
precisamente levar essa assistência aos 
Estados. 

O SR. MOZART LAGO: – Ao 
interior. 

O SR. OTHON MÄDER: – O SAPS 
existe há muitos anos. Até agora não 
levou assistência ao interior e, 
dificilmente, a levará daqui por diante, 
porque as dificuldades crescem e os 
gêneros alimentícios aumentam de preço. 
A verba não dar dentro de pouco, nem 
mesmo para sustentar os restaurantes 
que já existem na Capital e nos Estados. 

Por tudo isto, entendo que não há 
conveniência em se aumentar a dotação do 
SAPS, prejudicando a arrecadação dos 
Institutos e Caixas de Aposentadorias, que já 
vivem em situação dificitária e aos quais o 
Govêrno não recolhe suas cotas, sendo por 
isso forçados a pagar miseráveis 
aposentadorias aos seus segurados. 

Eeis por que, Sr. Presidente, não 
vejo para os Estados – dos quais sou um 
dos representantes nesta Casa – grandes 
benefícios na ação do SAPS. Há ainda a 
acrescentar que se êsse Serviço tiver a 
receita de três décimos por cento, e não 
3% o aumento da arrecadação, ainda 
assim, será de 18 milhões de cruzeiros 
anuais e com êle poderá perfeitamente 
cobrir o deficit de dez milhões. Ainda 
sobrarão oito milhões, importância 
suficiente para atender ao abono de 
emergência não pago aos seus 
funcionários. 

Sr. Presidente, baseado nestes 
argumentos, apresentei emenda 
reduzindo a participação do SAPS na 
arrecadação dos Institutos. Como afirmei 
de não é justo que êles, vivendo como 
vivem, em grande dificuldade, ainda 
tenham de desviar parte de sua receita 
para contrabalançar deficits do SAPS. 

Seria mais justo se estabelecesse 
novo impôsto ou se reduzisse a ação do 
SAPS. Por exemplo, se o SAPS se 
limitasse à venda de gêneros alimentícios 
de primeira necessidade, ao alcance da 
bôlsa do pobre, comprando-os nas fontes 
de produção e entregando-os por preços 
acessíveis, já prestaria grande serviço. 
Como tudo no Brasil, o que se quer é fazer 
o que não se pode: dar ao SAPS ação am- 
 

pla demais, em vez de limitá-la. Já se 
estabeleceu que êste órgão deve fornecer 
gêneros alimentícios a preços acessíveis; 
possuir restaurantes em todas as cidades 
do Brasil; fazer estudos, promover 
pesquisas etc, para determinar o aspecto 
técnico conveniente da alimentação do 
trabalhador. 

Por todos êstes motivos, lamento 
não poder atender ao veemente apelo 
que me faz o querido amigo, nobre 
Senador Mozart Lago, no sentido da 
retirada da emenda que apresentei ao 
projeto. (Muito bem!). 

O SR PRESIDENTE: – Em 
discussão projeto e emenda. 

O SR. CARLOS LINDENBERG: – 
Sr. Presidente, o projeto em discussão 
visa retirar mais 3% da arrecadação dos 
institutos de aposentadorias e pensões 
para projercionar, assim, ao SAPS, 
arrecadação de cento e oitenta milhões 
de cruzeiros, além dos cento e vinte 
milhões já recebidos das referidas 
autarquias, com a taxa de 2% 
anteriormente estabelecida. 

Na Comissão de Finanças, ilegível 
tive oportunidade de votar, com 
restrições, o brilhante parecer do nobre 
Senador Alberto Pasqualini, com a 
intenção mesma de estudar melhor o 
assunto, a fim de poder emitir minha 
opinião a respeito. 

Não discuto os benefícios que o 
SAPS leva a determinadas capitais e aos 
seus trabalhadores. Forçoso e 
reconhecer que algum serviço vem ele 
prestando aos trabalhadores, 
principalmente do Rio de Janeiro e de 
São Paulo. As cidades do interior, 
entretanto, onde se localiza, talvez, a 
maioria de trabalhadores, não são 
beneficiadas, ficando esses operários 
sem nenhuma assistência dessa ordem, o 
que me parece grave injustiça. 

Não posso concordar de forma 
alguma, retiremos dos institutos mais 3% 
para dar ao SAPS, a fim de que 
proporcione vida mais barata ao 
trabalhadores das grandes capitais, ou 
seja àqueles que gozam de saúde e que 
podem trabalhar. A meu ver, essa medida 
ilegível representa grave injustiça, pois 
agravará a situação dos institutos, 
impedindo que possam êles melhorar as 
aposentadorias e as pensões dos 
inativos, das viúvas e dos órfãos. 

Tive, oportunidade, Sr. Presidente, 
ao ler a justificação de um projeto do líder 
trabalhista, Sr. Deputado Brochado da 
Rocha – que a meu ver, resolveria o 
problema – de retirar os seguintes dados, 
que muito esclarecem a situação: 

"O Anuário Estatístico do Brasil de 
1951 informa que o número de 
Associados de Institutos e Caixas, 
excluindo o IPASE, era, naquele ano, de 
3.030.708, com uma arrecadação do 
empregado e empregador, montando a 
Cr$ 4.155.000.000,00 (quatro bilhões, 
cento e cinqüenta e cinco milhões de 
cruzeiros)". 

Na mesma data havia 181.267 
aposentados, percebendo um total de 
1.179.082.000,00 (um bilhão cento e 
setenta e nove milhões e oitenta e dois 
mil cruzeiros) de proventos e 202.838 
pensionistas, recebendo um total de 
pensões de Cr$ 456.277.000,00 
(quatrocentos e cinqüenta e seis milhões 
e duzentos e setenta e sete mil cruzeiros) 
– (médio de aposentadoria de Cr$ 
550,00) (quinhentos e cinqüenta 
cruzeiros) mensais e de pensão  
de Cr$ 200,00 (duzentos cruzeiros 
mensais). 

Dados fornecidos pelo SAPS 
informam que essa organização, no 
blênio 1951-1952 forneceu uma média 
anual de 11.000.000 de refeições, cifra 
que indica ter atendido diariamente uma 
média de 37.000 trabalhadores, pouco 
mais de 1% dos contribuintes. No mesmo 
período os postos de venda atenderam a 
ilegível compradores, compradores 
diários, ou seja 1%, correspondendo a 
cerca de 12.000 associados dos institutos 
e Caixas. 

Ora, Sr. Presidente, a verba paga 
pelos Institutos, acrescida do que se 
pretende com o presente projeto, daria 
um total de Cr$ 300.000.000,00 por ano, 
que se empregados em benefício dos 
aposentados, inativos e pensionistas 
aumentaria seus proventos em cerca de 
18%. 

Poder-se-ia alegar que se trata de 
porcentagem mínima. Entretanto, para 
quem percebe pensão ou aposentadoria 
verdadeiramente de fome, seria um 
grande aumento. Se, porém, tomássemos 
os mesmos números, apenas para os 
pensionistas, teríamos um aumento sem 
dúvida considerável, de cerca de 66%. Se 
apenas, para as aposentados, o aumento 
médio seria de 25%; os pensionistas cuja 
pensão média exata é de Cr$ 187,00 
mensais, calculada conforme os dados do 
Deputado Brochado da Rocha, teriam 
aumento de Cr$ 118,00 sem dúvida 
grande benefício, em face de tão parcos 
proventos. 

Sr. Presidente, não me parece justo 
tiremos dos órfãos, viúvas e aposentados 
mais a possibilidade de um pequeno 
aumento, para dar vantagem aos 
trabalhadores ativos, com saúde, que 
vivem, principalmente, nas grandes 
cidades. 

A meu ver, o benefício seria 
concedido a tão pequeno número, em 
relação a número de aposentados e 
pensionistas, que constituiria, repito, 
grave injustiça aprovarmos lei nessas 
condições. 

Sr. Presidente, tive oportunidade de 
receber pedido do antigo Diretor do 
SAPS, meu nobre e velho amigo, Edson 
Cavalcanti, no sentido de estudar o 
projeto e votar a favor. Tive então 
oportunidade de dizer-lhe que o faria com 
muito prazer. Entretanto, recebi telegrama 
do Presidente da Associação dos Inativos 
e Ativos da Companhia Vale do Rio Doce, 
Sr Nahuni Prado, pedindo 
encarecidamente trouxesse ao Senado 
seu protesto e repulsa contra mais esta 
sangria nos cofres dos Institutos o que 
representa enorme prejuízos para 
quantos prestaram serviços à Nação, 
para os órfãos e as viúvas que são 
pensionistas de tais institutos. 

O SR. MOZART LAGO: – Permite V. 
Ex.ª um aparte? 

O SR. CARLOS LINDEMBERG: – 
Com muito prazer. 

O SR. MOZART LAGO: – Na ordem 
do dia de hoje votamos, em discussão 
final, projeto que permite retirar das 
Caixas Econômicas quantias 
vultosíssímas paar realização de obras 
em municípios e nenhum de nós invocou 
esse protesto, porque sabemos que eles 
realmente precisam dessas verbas. E o 
caso do SAPS. 

O SR. CARLOS LINDERMBERG: – 
Perdoe-me V. Ex.ª que o conteste, porque 
há grande diferença entre uma e outra 
verba. Os 3% em discussão representam 
despesa; ao passo que o empréstimo aos 
municípios e aplicação de capital. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: 
– Também representam desfalque para os 
Institutos que fazem empréstimos visando 
à aquisição de casa própria. A medida vem 
atrapalhar a vida de trabalhador. 

O SR. CARLOS LINDEMBERG: – 
Não me refiro à casa Própria, mas às 
pensões dos aposentados e inativos. 
Como disse a diferença é muito grande 
porque um é aplicação de capital e outro 
é dinheiro que não volta aos cofres. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – Os inativos também 
precisam adquirir casa para morar. 

O SR. CARLOS LINDEMBERG: – Por 
enquanto eles ainda não tem meios para sua 
subsistência: quanto mais para adquirirem 
casa por intermédios dos institutos! 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – De qualquer forma 
êsses inativos também são beneficiados, 
porque poderão comprar a preço barato. 

O SR. CARLOS LINDEMBERG: – 
Repito: se eles não tem recursos tem 
para comer, como poderão comprar 
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casas! Nem mesmo tendo suas pensões 
aumentadas conseguiriam fazê-lo. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – V. Ex.ª equivoca-se. 
Não falei em casa própria, que ainda é 
luxo no Brasil. Referi-me a gêneros de 
primeira necessidade, ao indispensável 
para o trabalhador viver. 

O SR. CARLOS LINDEMBERG: – 
As pensões desses beneficiários são 
miseráveis. Tenho em mãos cartas cujos 
signatários recebem pensões até de 
cento e trinta cruzeiros. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – Porque o govêrno deve 
nove bilhões de cruzeiros aos institutos e 
não os paga. Se os embolsasse, daria 
para tudo isso e muito mais. 

O SR. CARLOS LINDEMBERG: – 
Com essa medida que se pretende, a 
situação ficaria mais agravada. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – Ao contrário reajustá-la-
iamos se compelissemos o Govêrno a 
entrar com êsse dinheiro. 

O SR. CARLOS LINDEMBERG: – A 
história aí é outra. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – É a verdadeira história, 
meu caro colega. 

O SR. CARLOS LINDEMBERG: – 
Estamos apreciando o projeto que manda 
tirar mais 3% das receitas dos Institutos, 
para entregá-los a outras instituições. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – Tira-se com uma das 
mãos, para dar-se com a outra. 

O SR. CARLOS LINDEMBERG: – 
Assim conseguiremos apenas agravar mais 
o problema. Até agora, as pensões e 
aposentadorias não foram reajustadas 
convenientemente por falta de recursos. 
Entretanto, querem tirar quantias avultadas 
dos Institutos para entregá-las ao SAPS. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – Como faltam recursos 
se todos os dias ouço dizer que o 
Governo deve aos Institutos nove milhões 
de cruzeiros? 

O SR. CARLOS LINDEMBERG: – 
Parece que é verdade. Devemos, então, 
agravar a situação, tirando-lhes mais 
recursos? 

Parece-me absurdo. Daí por que a 
despeito dos pedidos, aliás justos, que recebi 
e dos esclarecimentos que me prestaram 
quanto aos serviços do SAPS, que reputo de 
toda importância, julguei de meu dever 
externar minha opinião a seu respeito para 
ter tranquila minha consciência. O SAPS, é 
sabido, até agora vem fornecendo refeições 
abaixo do custo, num trabalho a que 
chamaria de deniagógico. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: 
– V. Ex.ª queira desculpar-me. Considero o 
SAPS um benemérito. Ademais, é um 
modo de o Govêrno proporcionar às 
classes menos favorecidas, ao operariado 
geral, uma espécie de subsidio 
indispensável para que êles possam 
produzir mais, a bem da coletividade. 

O SR. CARLOS LINDEMBERG: – 
Estaria de acordo com V. Ex.ª se esse 
subsidio fôsse extensivo a todos os 
trabalhadores brasileiros; mas não aquêles 
que justamente auferem salário mínimo 
elevado e ganham mesmo muito mais, nas 
Capitais, como V. Ex.ª não ignora. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: 
– Estou de acôrdo com V. Ex.ª em tese, 
mas não no fundamento. Não ignora o 
nobre colega que não podemos fazer tudo 
de uma só vez e, sim, pari-passu, 
gradativamente. Pelo fato de beneficiarmos 
um grupo e não podermos beneficiar a 
todos não há razão para censura. 

O SR. CARLOS LINDEMBERG: – 
Justamente os mais beneficiados são os 
menos necessitados. Se as refeições forem 
fornecidos a preço de custo, isto é, sem 
prejuízo para a instituição, ainda será grande 
beneficio que se prestará ao trabalhador 
brasileiro dispensando talvez nova sangria aos 
institutos. Sabemos que cada refeição sai a 
Cr$ 3,00 e, no entanto, está sendo fornecida a 
Cr$ 5,00. Pela estatística de 1951, sòmente 
1% do total dos trabalhadores brasileiros, 
 

está sendo beneficiado com êsse serviço. 
Sabemos ainda que os estudantes recebem 
essas refeições a Cr$ 2,00 por cabeça. 
Entretanto, não, sei se realmente os mais 
necessitados são os atingidos pela medida. 
Eu mesmo conheço alguns que não têm 
necessidade e gozam da vantagem. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – Pode ser que não, mas 
deveriam sê-lo. 

O SR. CARLOS LINDEMBERG: – 
Mas não são. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: 
– Os que recebem almoço por Cr$ 2,00 
deveriam, na verdade tê-lo de graça, 
porque devem ser rapazes em condições 
de quase miserabilidade. 

O SR. CARLOS LINDEMBERG: – 
Se realmente fôssem os necessitados 
que recebessem essa refeição, eu estaria 
de acôrdo; mas grande número de 
estudantes atingidos pela medida dela 
não necessitam. Guardam o dinheiro para 
cinema e outras diversões. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: 
– Corrijamos o abuso. Demos a quem 
precisa, ainda que de graça. 

O SR. CARLOS LINDEMBERG: – 
Sr. Presidente, são estas as razões que 
me levam a emitir minha opinião e votar 
contra o projeto. 

Lembraria, no momento, parodiando 
o grande ministro inglês; se aprovado 
êste projeto, nunca tantos inválidos 
sofrerão tanto, para beneficiar tão poucos 
fortes e sadios. (Muito bem). 

 
Durante o discurso do Sr. Carlos 

Lindemberg, o Sr. Café Filho deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Alfredo Neves  

 
O SR. PRESIDENTE: – Continua a 

discussão. 
O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Sr. 

Presidente, acompanhei, com a atenção 
que me merecem os ilustres 
impugnadores do projeto, suas 
considerações a respeito do mesmo. 

De inicio é preciso assinalar que a 
assistência alimentar constitui também 
umas das finalidades, dos institutos e 
caixas de aposentadorias e pensões... 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: 
– Em geral e um órgão do Estado. 

O SR. ATTÍLIO VIVAQUA: – ...mas 
que cabe especialmente ao S.A.P.S. Assim, 
a reserva de determinada parcela dos 
recursos dêsses institutos, para atender ao 
objetivo, se enquadra perfeitamente no seu 
escôpo social. Pode-se dizer que o projeto, 
ao invés de sobrecarregar os institutos, vem 
aliviá-los de ônus que lhes incumbem. 

A questão deve ser situada em 
primeiro lugar debaixo desse aspecto. 

O que o projeto visa é aumentar a cota 
atual sobre a arrecadação dessas autarquias, 
a qual é de 2%. Temos, porém, de encarar o 
dever do Estado relativamente á assistência 
alimentar num país como o nosso, onde o 
problema é dos mais agudos. 

O SAPS tem, nesse sentido, função 
educativa das mais importantes. 

Ao lado de outra função, que deve ser 
realçada – a da organização racional da 
alimentação, figura também o seu papel no 
sentido de, através da aquisição de 
gêneros nas próprias fontes de consumo, 
baratear-lhes o custo e, ser, deste modo, 
instrumento de correção dos excessos da 
especulação. Mas ao mesmo tempo, não 
deverá prejudicar o comércio legítimo. 

Os postos de abastecimento têm 
inegàvelmente exercido uma ação benéfica, 
ao lado dos restaurantes populares. 

O eminente Senador Alberto 
PasPasqualini bem definiu, como também 
acabou de fazê-lo o Senador Mozart  
Lago, as finalidades dessa instituição, quais 
sejam assegurar aos contribuintes dos 
Institutos e Caixas de Aposentadorias e 
Pensões meios favoráveis e higiênicos de 
alimentação; estabelecer regras de 
padronização qualitativa e quantitativa para a 
alimentação das classes trabalhadoras;  
e bem assim formar na coletividade e 
especialmente nos meios trabalhistas 
 

uma consciência familiarizada com os 
aspectos e problemas de alimentação. 

Sr. Presidente, o Estado não pode, 
de modo nenhum, alheiar-se à solução do 
problema em aprêço. 

O SR. CARLOS LINDEMBERG: – V. 
Excelência dá licença para um aparte? 
(Assentimento do orador.) – Estou de pleno 
acôrdo com tudo quanto Vossa Excelência 
diz. Apenas divirjo em que se tirem 
recursos das viúvas, órfãos e aposentados 
recursos para atribui-los a êsses serviços. 

O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – V. 
Ex.ª não tem razão no seu argumento. 
Não se trata, absolutamente, de tirar das 
viúvas e dos órfãos quaisquer recursos. 

O SR. OTHON MÄDER: – V. Ex.ª 
acha pouco retirar cento e oitenta milhões 
de cruzeiros por ano nos institutos? 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – 
Atualmente já são aplicados cento e vinte 
milhões pelo SA.A.P.S. 

O SR. CARLOS LINDEMBERG: – 
Que não deviam tirar. 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Mas 
não são tirados, porque os 3% já foram 
estabelecidos, tendo em vista os cálculos 
atuarialas, que mostram não serem 
desfalcados os recursos destinados às 
pensões e aposentadorias. Precisamente 
nisso está a base do projeto, conforme, 
estudo feito pelo Ministério do Trabalho. 

O SR. CARLOS LINDEMBERG: – 
Seria absurdo reduzir as atuais pensões. 
As verbas destinadas ao SAPS, dão para 
aumentá-las. 

O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – V. 
Ex.ª não pode deixar de encarar outro 
problema, o da alimentação racional e 
mais acessível do povo. 

O SR. OTHON MÄDER: – Apenas 
pequena parte da população recorre ao 
SAPS. 

O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Seria 
ideal que o SAPS atendesse o país. 
Sendo uma de suas funções a educativa, 
pode, atraves principalmente dos órgãos 
destinados a êsse fim, proporcionar 
ensinamentos úteis aos operários... 

O SR. CARLOS LINDEMBERG: – 
Estou de acôrdo com V. Ex.ª. 

O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – ...sôbre 
nutrição; como, ao mesmo tempo, contribuir 
para evitar os abusos de exploração, e assim 
indiretamente beneficiar a todos. 

O SR CARLOS LINDEMBERG: – 
De pleno acordo com V. Ex.ª. 

O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – 
Também aos Institutos cabe êsse objetivo. 

Seria condenável o Projeto se, 
depois dos estudos feitos, prejudicasse o 
atual plano de benefícios, principalmente 
depois do aumento das pensões, dentro 
de nova base. Se tal acontecesse, estaria 
de acordo com as impugnações. 

O SR. OTHON MÄDER: – Não 
precisa prejudicar: basta manter para 
estarmos de acôrdo. 

O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – rendo 
com 120 milhões de cruzeiros de 
Atualmente os Institutos estão concor- 
suas rendas. 

O SR. CARLOS LINDEMBERG: – E 
mais 180 milhões, ao que se pretende. 

O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – O 
SAPS tem alta função social e 
assistencial, que êle poderá exercer de 
maneira econômica e asatisfatória. 

O SR. CARLOS LINDEMBERG: – 
Estou de acôrdo com o Projeto Brochado 
da Rocha, que manda aumentar de 1% o 
impôsto sôbre renda superior a um milhão 
de cruzeiros. Tirar, porém dos Institutos a 
renda de que carece o SAPS é absurdo. 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Não se 
retira própriamente dos Institutos. Como 
também a estes cabe a assistência 
alimentar, serão aliviados em seus encargos. 

Sr. Presidente, a matéria, muito melhor 
que através de minhas palavras, foi 
estudada nos diversos pareceres favoráveis, 
notadamente no do eminente Senador 
Alberto Pasqualini. Desejaria, precisamente 
no momento em que cuidamos de uma das 
iniciativas bem lançada se estudadas sob a 
administração honesta, operosa e 
esclarecida de seu ilustre ex-diretor... 

O SR. OTHON MADER: – Cujos 
resultados os estão muito aquem dos 
esperados. 

O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – ...O Dr. 
Edson Pitombo Cavalcanti, render-lhe no 
momento em que S. Ex.ª deixa a direção 
daquela entidade, a homenagem de meu 
mais alto apreço e de minha mais alta 
admiração. Ele soube cumprir  
dignamente seu dever de administrador, de 
especialista e de homem público, pela 
orientação científica e técnica que  
imprimiu ao SAPS, pela expansão  
que deu a seus serviços, pela dedicação e 
espírito social com que o dirigiu (Muito 
bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Continúa a 
discussão (Pausa). 

Ninguem mais querendo fazer uso 
da palavra, declaro-a encerrada. O 
Projeto volta às Comissões de 
Constituição e Justiça, de Legislação 
Social e de Finanças para opinarem sôbre 
a Emenda. 

 
Discussão única do Projeto de 

Resolução número 23, de 1953, que 
concede a Ninon Borges Seal, oficial 
legislativo, classe O, da Secretaria do 
Senado Federal, permissão para aceitar 
designação do Poder Executivo para 
participar como auxiliar da Delegação do 
Brasil a VIII Assembléia Geral da 
Organização das Nações Unidas, nos 
têrmos do art. 253 do Regulamento da 
Secretaria (Projeto originário da 
Comissão Diretora). 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em 

discussão. 
Não havendo quem faça usa da 

palavra, encerro a discussão (Pausa). 
Encerrada. 
Em votação. 
O SR. MOZART LAGO (Para 

encaminhar a votação) (Não foi revisto 
pelo orador): – Senhor Presidente, o 
Senado por certo não extranhará 
congratular-me com a funcionária desta 
Casa, Sra. Ninon Borges Seal, pela 
merecida distinção recebida. 

Ninon Borges Seal tem se 
distingüido nos serviços desta Casa, ao 
ponto de tornar-se ornamento do seu 
sexo e documento vivo do que tantas 
vêzes tenho asseverado desta tribuna 
sôbre a capacidade da mulher brasileira. 

A propósito da distinção conferida a 
essa funcionária, desejo dar notícia rápida 
do espetáculo de rara beleza de que fui 
testemunha, sábado último, no Estádio do 
Fluminense Futebol Clube. 

Realizaram-se naquela tarde os V 
Jogos da Primavera organizados pelo 
"Jornal dos Esportes". Nada menos de 
dez mil moças e meminas desfilaram na 
presença do Presidente Getúlio Vargas, 
do Prefeito, Coronel Dulcídio Cardoso, e 
outras altas autoridades. Constituiu um 
encantamento verificar, ante aquela 
massa imensa de jovens brasileiras, 
quanto a educação física tem progredido 
em nossa Pátria e quanto nossas 
patricias levam a sério a cultura do corpo, 
para corresponder ao espírito, já tão 
aperfeiçoado em nossas escolas 
primárias, secundárias, normais e 
superiores. 

Peço, muito especialmente, a 
atenção dos moços para a invasão das 
mulheres também no domínio da 
educação física. Uma circunstância bem 
caracterizou a disciplina e o preparo físico 
daquelas jovens. Quando o lindo 
espetááculo atingia o auge, a chuva caiu 
aos borbotões. Ninguém percebeu, 
entretanto, em qualquer delas, o menor 
receio de permanecer sob o copioso 
aguaceiro. 

O Sr. Presidente da República e 
todos quantos assistiram ao desfile 
ficaram encantados com o seu 
desenrolar. 

Sr. Presidente, congratulo-me com a 
direção do "Jornal dos Esportes", pelo 
espetáculo que nos proporcionou; e 
sirvam minhas palavras de incon- 
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tivo para que prossigam tão belas 
demonstrações da cultura brasileira. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – Muito bem. 

O SR. MOZART LAGO: – Era o que 
tinha a dizer. (Muito bem! Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação 
o Projeto de Resolução. 

Os Senhores Senadores que o aprovam, 
queiram conservar-se sentados. (Pausa) 

É aprovado o seguinte: 
 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 23, DE 
1953 

 
O Senado Federal resolve: 
Artigo único. É concedida a Ninon 

Borges Seal, Oficial Legislativo, classe "O", 
permissão para aceitar designação do Poder 
Executivo para participar, como auxiliar, da 
Delegação do Brasil a VIII.ª Assembléia 
Geral da Organização das Nações Unidas, 
nos têrmos do art. 253, do Regulamento da 
Secretaria do Senado Federal. 

Sala das Sessões, em 10 de setembro 
de 1953. Alexandre Marcondes Filho. – 
Alfredo Neves. – Vespasiano Martins. – 
Ezequias da Rocha. – Costa Pereira. 

A Comissão Diretora. 
 
Discussão única do Parecer número 

910, de 1953, da Comissão de Redação 
oferecendo redação final ao Projeto de 
Decreto Legislativo nº 2, de 1953, que 
aprova o contrato e o termo aditivo 
celebrados entre a Polícia Militar do 
Distrito Federal e a Ordem Religiosa 
Filhas de Nossa Senhora da Misericórdia, 
para velar pela economia, higiene, 
moralidade e disciplina do hospital da 
Corporação. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em 

discussão. 
Se nenhum Sr. Senador pede a 

palavra, declaro-a encerrada. 
Os Senhores que aprovam o parecer 

queiram permanecer sentados (Pausa). 
É aprovado o seguinte: 

 
PARECER 

 
Nº 910, de 1953 

 
Da Comissão de Redação 

 
Redação final do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 2 de 1953 
 

A Comissão apresenta a redação final do 
Projeto de Decreto Legislativo nº 2, de 1953, 
de iniciativa da Câmara dos Deputados. 

Sala da Comissão de Redação em 28 de 
agôsto de 1953. – Joaquim Pires, Presidente 
em exercício. – Costa Pereira Relator. – 
Waldemar Pedrosa. – Aloysio de Carvalho. 
 

ANEXO AO PARECER N.º 910 
DE 1953 

 
Redação Final do Projeto de Decreto 

Legislativo da Câmera nº 2, de 1953. 
 
Faço saber que o Congresso Nacional 

decreta nos têrmos do art. 77 § 1º da 
Constituição, e eu promulgo o seguinte: 
 

DECRETO LEGISLATIVO 
N º de 1953 

 
Art. 1º São aprovados o contrato de 

31 de maio de 1951 e o têrmo de 19 de 
novembro desse ano, aditivo aquele ambos 
celebrados entre a Polícia Militar do Distrito 
Federal e a Ordem Religiosa de Nossa 
Senhora da Misericórdia, para zelar esta 
pela economia, higiene, moralidade e 
disciplina do Hospital da Corporação 

Art. 2º Este decreto legislativo entrará 
em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrario. 

A promulgação. 
Discussão única do Parecer número  

911 de 1953, da Comissão oferecendo 
redação final ao Projeto de Decreto Legislativo 
nº 122, de 1952, que aprova a reno- 
 

vação contrato celebrado entre o 
Ministério da Agricultura e Mário Pereira 
Duarte, para exercer a ,função de Técnico 
em Fitopatologia, no Instituto Agronômico 
de Leste, do Serviço Nacional de 
Pesquisas. 

O SR. PRESIDENTE: – Em 
discussão (Pausa). 

Se não houver quem faça uso da 
palavra, encerro a discussão. (Pausa) 

Encerrada. 
Os Srs. Senadores que aprovam o 

parecer queiram permanecer sentados 
(Pausa). 

É aprovado o seguinte: 
 

PARECER 
 

Nº 911, de 1953 
 

Da Comissão de Redação 
 
Redução final do Projeto de Decreto 

Legislativo da Câmara nº 122, de 1952. 
 

Relator Sr. Aloysio de Carvalho 
A Comissão apresenta a redação 

final (fl. anexa) do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 122, de 1952, de iniciativa 
da Câmara dos Deputados. 

Sala da Comissão de Redação em 
28 de agôsto de 1953. – Joaquim Pires, 
Presidente em exercício. – Aloysio de 
Carvalho, Relator. – Costa Pereira. 

 
ANEXO AO PARECER. Nº 911 DE 1953 

 
Redação Final do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 122, de 1952. 
 
Faço saber que o Congresso 

Nacional decreta nos têrmos do art. 77 § 
1º da Constituição, e eu promulgo o 
seguinte: 

 
DECRETO LEGISLATIVO 

 
Nº ... de 1953 

 
Art. 1º É aprovada a renovação do 

contrato celebrado, em 22 de abril de 
1952, entre o Ministério da Agricultura e 
Mário Pereira Duarte, para exercer a 
função de Técnico em Fitopatologia, no 
instituto Agronômico do Leste, do 
Serviço Nacional de Pesquisas 
Agrônimicas. 

Art. 2º Êste decreto legislativo 
entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

A promulgação. 
 
Discussão única do Parecer número 

939 de 1953, da Comissão de Redação 
oferecendo redação final ao Projeto de 
Lei da Câmara nº 185, de 1953, que 
autoriza a Poder Executivo a abrir pelo 
Ministério da Educação e Saúde o 
crédito especial de Cr$ 494.573,90,  
para pagamento de gratificação de 
magistério. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em 

discussão. 
Não havendo quem peça a 

palavra.declaro-a encerrada. 
Os Srs. Senadores que aprovam o 

parecer queiram permanecer sentados. 
(Pausa). 

É aprovado o seguinte: 
 

PARECER 
 

Nº 930, de 1953 
 

Redação Final do Projeto de Lei da 
Câmara dos Deputados nº v86, de 1953. 
 

Relator: Sr. Aloysio de Carvalho. 
A Comissão é de parecer seja 

aceito na mesma redação com que foi 
aprovado pelo Senado (fls anexas) o 
Projeto de Lei da Câmara dos 
Deputados nº 186, de 1953, alterando-
se apenas o nome de Ministério que, em 
 

vez de Educação e Saúde, passará a ser 
Educação e Cultura. 

Sala da Comissão de Redação em 4 
de setembro de 1953. – Joaquim Pires, 
Presidente em exercício. – Aloysio de 
Carvalho, Relator. – Costa Pereira. – 
Velloso Borges. 

A Sanção. 
 
Discussão única do Parecer nº 940, 

de 1953, da Comissão de Redação, 
oferecendo redação final ao Projeto de 
Lei da Câmara nº 185, de 1953, que 
autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo 
Ministério da Educação e Saúde o crédito 
especial de Cr$ 523.510,50 para 
pagamento de gratificação de magistério. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em 

discusão. 
Se nenhum Sr. Senador pedir a 

palavra, encerro a discussão (Pausa). 
Encerrada. 
Os Senhores Senadores que 

aprovam o parecer queiram permanecer 
sentados. (Pausa). 

É aprovado o seguinte: 
 

PARECER 
 

Nº 940, de 1953 
 

Redação Final do Projeto de Lei da 
Câmara dos Deputados nº 185, de 1953. 
 

Relator: Sr. Velloso Borges. 
A Comissão é de parecer seja aceito 

na mesma redação com que foi aprovado 
pelo Senado (fls. anexas) o Projeto de Lei 
nº 185, de 1953, de iniciativa da Câmara 
dos Deputados alterando-se, apenas, o 
nome do Ministério que, em vez de 
Educação e Saúde, passará a ser 
Educação e Cultura. 

Sala da Comissão de Redação, em 
1º de setembro de 1953 – Joaquim Pires, 
Presidente em exercício.– Velloso 
Borges. Relator. – Costa Pereira. – 
Aloysio de Carvalho. A sanção 

 
Discussão única do Parecer, nº 941, 

de 1953 a Comissão de Redação 
oferecendo redação final do Projeto de 
Lei da Câmara nº 166, de 1953, que 
autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo 
Ministério da Educação e Saúde o crédito 
especial de Cr$ 677.892.90, para 
pagamento de gratificação de magistério. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em 

discussão. 
Se não houver quem faça uso da 

palavra, encerro a discussão. (Pausa). 
Encerrada. 
Os Srs. Senadores que aprovem o 

parecer queiram permanecer sentados 
(Pausa). 

É aprovado o seguinte: 
 

PARECER 
 

Nº 941, de 1553 
 

Redação Final do Projeto de Lei da 
Câmara dos Deputados nº 166, de 1953. 

 
Relator: Sr. Aloysio de Carvalho 
A Comissão é de parecer seja aceito 

na mesma redação com que foi aprovado 
pelo Senado (fls. anexas), o Projeto de 
Lei da Câmara dos Deputados nº 166, de 
1953, alterando-se apenas o nome do 
Ministério que, em vez de Educação e 
Saúde, passará a ser Educação e 
Cultura. 

Sala da Comissão de Redação em 
1º de setembro de 1953, – Joaquim Pires 
Presidente em exercício, – Aloysio de 
Carvalho. Relator. – Velloso Borges. – 
Costa Pereira. 

A sanção. 
 
Discussão única do Parecer número 

912, de 1953, da Comissão de Redação, 
oferecendo redação final ao Projeto de 
Decreto Legislativo nº 28, de 1953, que 
 

aprova o têrmo de contrato celebrado 
entre o Departamento Nacional de Obras 
Contra as Sêcas e a Companhia 
Brasileira de Material Elétrico. 

O SR. PRESIDENTE: – Em 
discussão. 

Se nenhum Sr. Senador pedir a 
palavra, encerro a discussão. (Pausa). 

Encerrada. 
Os Srs. Senadores que aprovam o 

parecer queiram permanecer sentados. 
(Pausa). 

É aprovado o seguinte: 
 

PARECER 
 

N.º 912, de 1953 
 

Da Comissão de Redação. 
 
Redação final do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 28, de 1953. 
 
Relator: Sr. Costa Pereira. 
A Comissão apresenta a redação 

final (fl. anexa) do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 28, de 1953, de iniciativa da 
Câmara dos Deputados. 

Sala da Comissão de Redação, em 
28 de agôsto de 1953, – Joaquim Pires, 
Presidente em exercício, – Costa Pereira, 
Relator. – Aloysio de Carvalho. 

 
ANEXO AO PARECER N.º 912 DE 1953 

 
Redação final do Projeto de Decreto 

Legislativo da Câmara nº 28, de 1953. 
 

Faço saber que o Congresso 
Nacional decreta nos têrmos do art. 77, § 
1º, da.Constituição, e eu promulgo o 
seguinte: 

 
DECRETO LEGISLATIVO 

 
Art. 1º É aprovado o termo de 

contrato celebrado, em 23 de maio de 
1930, entre o Departamento Nacional 
de Obras Contra as Sêcas e a 
Companhia Brasileira de Material 
Elétrico, para fornecimento de um 
alternador elétrico e um transformador 
de fôrça Hidro-Elétrica de Açude 
ilegível no Município de Piancó, 
Estado da Paraíba. 

Art 2º Êste decreto legislativo entrará 
em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as suas disposições em 
contrário. 

A promulgação. 
 
Primeira discussão do Projeto de 

Reforma Constitucional nº 1, de 1830, que 
apresenta dispositivos ao art. 4º do Ato 
das Disposições Constitucionais 
Transitórias Parecer favorável sob nº 611 
de 1953 da Comissão de Reforma 
Constitucional. 

 
O SR. PRESIDENTE: – O Sr 1º 

Secretário vai fazer a ilegível para 
verificação de número. 

(Procede-se à chamada): 
Respondem à chamada os Senhores 

Senadores: 
Waldemar Pedrosa. 
Anísio Jobim. 
Joaquim Pires. 
Onofre Gomes. 
Plínio Pompeu. 
Kerginaldo Cavalcanti. 
Ruy Carneiro. 
Djair Brindeiro. 
Ezechias da Rocha. 
Cícero de Vasconcelos. 
Durval Cruz. 
Aloysio de Carvalho. 
Pinto Aleixo. 
Carlos Lindemberg. 
Attílio Vivacqua. 
Dário Cardoso. 
Costa Pereira. 
Mário Mota. 
Gomes de Oliveira. 
Alfredo Simeb. 
Camilo Mércio        (21) 
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O SR. PRESIDENTE: – 

Responderam à chamada 21 Senhores 
Senadores. 

Não há número para a discussão do 
Projeto nº 1, de Reforma Constitucional. 

Tem a palavra o nobre Senador 
Hamilton Nogueira, primeiro orador 
inscrito depois da Ordem do Dia. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA (não 
foi revisto pelo orador): – Sr. presidente 
à medida que passam os dias, 
verificamos a preocupação do Sr. Getúlio 
Vargas de intervir em tôdas as entidades 
privadas das quais, participa elevado 
número de cidadãos brasileiros. 

O setor da vida desportiva – único 
não politizado pelo Sr. Getúlio Vargas, 
quer durante o Estado Novo, quer nestes 
dois anos de seu governo – sofre a 
primeira invasão de caráter ditatorial 
nitidamente peronista. 

Quer queiram quer não, a despeito 
dos desmentidos diários dos Ministros de 
Estado Sr. Presidente da República e do 
Chefe da Delegação Brasileira na 
Argentina, a verdade é que os métodos 
peronistas estão sendo aplicados no 
Brasil. O primeiro é no sentido da 
agitação operária, agitação que vai agora 
tomar novo impulso com as mudanças 
dos Presidentes das autarquias. 

Não deixa de ser atitude contraditória 
a mudança da policia do Sr. Getúlio 
Vargas no que diz respeito às 
providências dessas instituições. No ano 
passado, quando S. Ex.ª, nomeou o 
Presidente agora demitido do I. A ilegível, 
fê-lo em caráter demagógico, 
assegurando que as instituições 
trabalhistas deveriam ser dirigidas 
ilegível aos trabalhadores S Ex.ª 
entretanto agora muda inteiramente 
ilegível. A campanha trabalhista ilegível 
em que era conduzida ilegível Novo já 
não vingava: era preciso aplicar novos 
métodos: tornava-se necessário colocar 
pessoas que fizessem a política 
trabalhista do Sr. Getúlio Vargas, mas de 
maneira diferente. E foi para o cargo um 
intelectual, um professor. 

Não é o momento de prejulgar a 
atuação do Sr. Roberto Accioli. Estará 
sob a nossa vigilância. Fazemos 
entretanto, sinceros votos para que S. 
Ex.ª imprima a êsse Instituto a orientação 
que merece. 

O fato é que houve mudança na 
atitude política do Sr. Getúlio Vargas. A 
princípio voltado para o trabalhador, 
agora lhe dá as costas. Tira-se da 
Presidência do Instituto um motorista – 
que ali estava porque era motorista – e 
coloca-se um professor. 

A mudança de orientação dêsses 
Institutos – I.P.A.S.E., I.A.P.E.T.O, 
I.A.P.O. e S.A.P.S. – obedece a uma 
técnica nova: a da agitação movida 
diariamente pelo Sr. João Goulart. 

Dizia eu, Sr. Presidente que setores 
ilegível principiam a sofrer a imposição 
do Executivo. 

Assim como na Argentina Perón 
começou a fazer a política dos 
trabalhadores e acabou invadindo o setor 
desportivo, desapropriando o Jóquei 
Clube e terrenos da Sociedade do Golf, 
aqui também se começa a impor 
orientação às entidades desportivas, 
exatamente de as maiores, àquelas que 
têm a glória de haver despertado no 
Brasil o gosto pela educação física. 

Essa atividade desinteressada e que 
é um derivativo da população brasileira, 
principalmente da população pobre vê-se 
agora ameaçada de ser extinta, porque 
não acredito que os grandes clubes, que 
honram o desporto nacional, se 
submetam à interferência do Estado. 

Sr. Presidente, há poucos dias, o 
Senado rejeitou o humaníssimo projeto 
que elevava os salário dos profissionais 
da imprensa. Travou-se brilhante luta 
nesta Casa, em que o Senador 
Kerginaldo Cavalcanti, com profundo 
sentido humano e inegável coragem, 
 

defendeu o direito dêsses trabalhadores. 
O SR. KERGINALDO 

CAVALCANTI: – Obrigado a V. Ex.ª. 
Mas, foi com a cooperação ainda muito 
mais brilhante e humana de V. Ex.ª, dos 
Senadores Mozart Lago, Gomes de 
Oliveira, Domingos Velasco e outros. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – 
Todos tivemos o prazer de acompanhar 
V. Ex.ª neste trabalho humano e sempre 
estamos juntos quando se trata de fazer 
justiça social. 

Sr Presidente, afirmava eu que o 
Senado rejeitara êsse projeto. O parecer 
da Comissão de Constituição e Justiça 
fôra no sentido de que não podia ser 
aprovado porque traduzia a intervenção 
do Poder Público e do Congresso na 
economia das instituições de caráter 
privado. O Sr. Ministro da Educação, 
entretanto, com uma simples Portaria, 
pretende realizar essa intervenção nas 
entidades desportivas! 

Assim, por exemplo, num artigo da 
referida Portaria S. Ex.ª diz que vai 
estabelecer salários mínimos para cada 
região do País, como se S. Ex.ª tivesse 
competência para fazê-lo e como se 
salário mínimo já não fôsse assegurado 
por lei própria! 

Sr. Presidente, é uma Portaria do 
Ministro da Educação legislando! Ela fere a 
Constituição, fere o Código Civil e invade 
tôda a legislação trabalhista, tais as 
incongruências que encerra. A Portaria tem 
caráter intervencionista e cunha indisciplina. 
Apelo para o Sr. Ministro Antônio Balbino 
reconsidere, reexamine a questão e tenha a 
coragem de afirmar que assinou documento 
que não leu. Não acredito que jurista como 
S. Ex.ª pudesse subscrever documento em 
que se obrigam as entidades desportivas a 
elaborar Estatutos de acôrdo com o Estatuto 
único proposto pelo Conselho Nacional de 
Desportos. 

O espantoso é que alguns membros 
do Conselho que defenderam essa 
Portaria, que defenderam essa decisão 
seriam, ao mesmo, tempo membros das 
Diretorias dessas entidades privadas! 
Como é possível compreender, Sr. 
Presidente, possa um indivíduo estabelecer 
sanções sôbre si mesmo? É o que ocorre 
no caso atual, em que o Presidente de um 
grande clube é também membro do 
Conselho Nacional de Desportos. 

Mas – claro! – ninguém se espantará 
ao saber que na presidência do Conselho 
está um membro da família Vargas: o 
nosso amigo e antigo deputado Vargas 
Neto. Por, Sr. Presidente, se verifica a 
marca da orientação que se pretende dar 
aos desportos nacional. 

Não será porém recebida 
passivamente, porque os clubes estão 
dispostos a reagir. 

Dos motivos apresentados, Sr. 
Presidente alguns não prevalece, como por 
exemplo a referente à isenção de taxas e 
impostos. Não é verdadeiro. Todos os 
clubes pagam taxas e impostos. Fala-se 
também em estádios construído para a 
prática dos desportos. Não foram, porém, 
gratuitamente, porque há o desconto de 
15% da renda para o estádio. 

Mas grave, entretanto, Sr. 
Presidente, é a indisciplina que se vai 
estabelecer com referência aos 
profissionais. Está textualmente escrito 
que um técnico – digamos de futebol, que 
o grande esporte brasileiro – terá a sua 
autonomia garantida e a diretoria do clube 
não poderá interferir em seus atos. Uns 
funcionários de clube, que percebe 
ordenados vultosos ficará exclusivamente 
sob a dependência do Conselho Nacional 
de Desportos. 

Ainda mais, Sr. Presidente: as 
decisões dêsse Conselho, como se afirma 
no fim da portaria, têm de ser acatadas, o 
que significa que não haverá recursos. i 

Não posso compreender que um 
jurista, um homem inteligente como o 
atual Ministro da Educação tenha 
assinado documento dêste teor. 

A imprensa desportiva desta  
cidade vem comentando e continuará a 
fazê-lo por êstes dias. Essa portaria,  
se não fôr reconsiderada, talvez ocasione 
o aniquilamento completo da vida 
desportiva brasileira. Estabelece o que se 
chama o voto unitário. 

Que é voto unitário, Sr. Presidente? 
O Conselho Nacional de Desportos,  
só permitirá um voto a cada entidade.  
Um princípio de justiça sem dúvida, 
Contudo, é preciso conhecer a  
evolução do desporto brasileiro para 
compreender porque os grandes  
clubes como Fluminense, Vasco, 
América, Botafogo e Flamengo têm 
determinado número de votos. É  
que os votos a correspondem ao número 
de campeonatos conquistados pelo 
próprio esfôrço. A Federação 
Metropolitana de Futebol tinha 
estabelecido êste estímulo ao 
crescimento dos clubes, à animação e 
vitalidade desportiva. O voto unitário 
destruirá todo um passado glorioso das 
agremiações desportivas. 

Como Senador da República, Senhor 
Presidente, e representante desta cidade, 
de tão intensa vida desportiva, da qual 
participo, naturalmente como assistente, 
não posso ficar indiferente a êste golpe 
que se o pretende vibrar nos grandes 
clubes, que tanto honram o Brasil e que, 
pela confraternização internacional, têm 
feito muito mais que as nossas 
delegações diplomáticas. 

Venho, pois, trazer aqui o meu 
protesto contra esta portaria do honrado 
Ministro da Educação. Estou certo de que 
S. Ex.ª, meditando sôbre o assunto, há de 
reconsiderar ilegível a harmonia no 
desporto nacional e fazendo avultar aos 
nossos olhos a sra personalidade de 
democrata, infenso – creio eu – ao 
Peronismo. 

O SR.NOVAES FILHO: – Permite 
Vossa Excelência um aparte? 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – 
Com todo o prazer. 

O SR. NOVAES FILHO: – Tenho 
informação de que o Ministro revogou 
hoje a portaria a que V. Excelência se 
refere. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Vê 
V. Ex.ª como, sem saber dêsse ato, já 
fazia justiça ao alto espírito do Sr. Antônio 
Balbino. 

O SR. NOVAES FILHO: – Homem 
de valor. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – 
Sr. Presidente, eram essas as 
considerações que desejava fazer sôbre 
assunto de tão alta relevância, em seu 
caráter político e social. (Muito bem! Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a 
palavra o nobre Senador Mozart Lago, 
segundo orador inscrito (Pausa). 

Não se achando S Ex.ª presente, 
dou a palavra ao nobre Senador  
Aloysio de Carvalho, terceiro orador 
inscrito. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO 
(não foi revisto pelo orador): – Sr. 
Presidente, da Bahia, em cabograma  
do Presidente da Associação Comercial  
e do Presidente do Rotary Club,  
recebi pedido para que apele desta 
tribuna às altas autoridades do Sr. 
Ministro da Fazenda e do Presidente  
do Banco do Brasil, no sentido de  
que sejam postos à disposição da  
Fratelli Vita Indústria e Comércio, os 
dólares que permitam àquela empresa 
adquirir a matéria prima indispensável  
à fabricação de cristal, evitando o  
seu fechamento definitivo, em  
detrimento da economia baiana. 
Esclarece o cabograma que as  
licenças relativas ao assunto, há mais  
de um ano aguardavam câmbio e  
foram extintas, deixando a mencionada 
fábrica na situação de cerrar suas  
portas, se dentro de trinta dias  
não receber aquele material. 

Sr. Presidente, não me cabe aqui, 
acentuar a importância que, para a vida 
industrial e comercial da Bahia, 
representa essa velha organização dos 
Fratelli Vita, que produz hoje um cristal 
capaz de competir com as mais afamadas 
do mundo, dando, portanto, fama e 
atração à Bahia. Cabe-me, apenas, 
transmitir êsse apêlo, certo de que 
aquelas altas autoridades a que me referi, 
não ficarão indiferentes ao assunto e 
providenciarão no sentido de pronta 
solução, até para que não se encerre uma 
indústria que vai deixar à mingua 
numerosas centenas de trabalhadores 
baianos, alguns dos quais especializados 
nessa forma de trabalho. (Muito bem! 
Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a 
palavra o nobre Senador Attílio Vivacqua, 
quarto orador inscrito. (Pausa.) 

S. Ex.ª não está presente. 
Não há outros oradores inscritos. 
O SR. NOVAES FILHO (não foi 

revisto pelo orador): – Sr. Presidente, 
recebi já há dias um apêlo formulado por 
vários pernambucanos ferroviários 
aposentados da Rede Ferroviária do 
Nordeste, aos poderes competentes, a 
fim de que lhes seja pago o abono de 
emergência e o auxílio de família, a 
exemplo do que se vem fazendo a  
outros servidores de estradas de ferro do 
país. 

É com prazer, Sr. Presidente, que 
transmito o apêlo de que êles me fazem 
portador, aos poderes competentes, 
certos de que êsses modestos 
pernambucanos, que prestaram tão  
bons, tão excelentes serviços àquela 
ferrovia, serão também contemplados 
com o favor concedido a tôda essa 
numerosa e laboriosa classe brasileira.  
E dizendo que prestaram bons serviços, 
Sr. Presidente, refiro-me à Rede 
Ferroviária do Nordeste, ou seja, a antiga 
Great Western, que viveu longos anos 
dos seus próprios recursos, não foi 
favorecida por auxílio estranho e pôde 
sempre servir, como único meio.eficiente 
de transporte, não só ao meu glorioso 
Estado de Pernambuco, como também  
a Alagôas, Paraíba e Rio Grande do 
Norte. 

E ainda agora, Sr. presidente, a 
Rede Ferroviária do Nordeste, com 
melhores possibilidades, desde que como 
autarquia, é auxiliada pelo govêrno da 
República, contando com tudo isso, pode 
manter aquele traço administrativo e viver 
com parcimonia ordem, disciplina e 
hierarquia. 

Se considerarmos os longos anos 
em todos os seus operários viveram 
através de salários os mais ínfimos, 
sempre prontos ao trabalho, dedicados às 
suas obrigações, mais ainda teremos a 
certeza de que o reclamo desses quadros 
de trabalho, é absolutamente que hoje se 
encontram fora dos seus te procedente e 
digno de ser atendido. 

Eras essas as palavras que desejava 
proferir neste instante. (Muito bem; muito 
bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Nada mais 
havendo a tratar, vou encerrar a sessão, 
designando para a de amanhã a seguinte. 
Ordem do Dia: 

 
ORDEM DO DIA 

 
Primeira discussão do Projeto de Lei 

do Senado nº 12, de 1953, que autoriza o 
Poder Executivo a instalar uma usina 
termo-elétrica em Santa Catarina, 
destinada, principalmente, ao 
abastecimento de energia elétrica ao 
Estado de São Paulo. (Em regime de 
urgência, nos têrmos do art. 155, § 3º, do 
Regimento Interno, em virtude da 
aprovação, em 11-9-1953, do 
Requerimento nº 306, de 1953, 
dependendo de pareceres das Comissões 
de Constituição e Justiça, de Economia e 
de Finanças). 

 



Têrça-feira 15 Diário do Congresso Nacional (Sessão II) Setembro de 1953 503 
 

Primeira discussão do 
Projeto de Reforma 
Constitucional nº 1, de 
1953, que acrescenta 
dispositivos ao art. 4º do 
Ato das Disposições 
Constitucionais 
Transitórias. (Parecer 
favorável, sob nº 611, de 
1953, da Comissão de 
Reforma Constitucional). 

Discussão única do 
Projeto de Lei da Câmara 
nº 122, de 1952, que 
concede isenção de 
tributos para materiais 
importados pela 
Sociedade Brasileira de 
Eletricidade Siemens 
Schukert, para a usina 
hidro-elétrica do 
município de Canápolis, 
Estado de Minas Gerais. 
(Pareceres favoráveis: da 
Comissão de Constituição 
e Justiça, sob nº 936, de 
1953: da Comissão de 
Finanças, sob nº 938, de 
1953). 

Discussão única do 
Projeto de Lei da Câmara 
nº 321, de 1952, que 
modifica o art. 457 e seus 
parágrafos, do Decreto-lei 
nº 5.452, de 1º de maio 
de 1943 (Consolidação 
das Leis do Trabalho). 
(Pareceres favoráveis: da 
Comissão de Constituição 
e Justiça, sob nº 915, de 
1953; da Comissão de 
Legislação Social, sob nº 
916, de 1953; da 
Comissão de Finanças, 
sob nº 917, de 1953). 

Discussão única do 
Projeto de Lei da Câmara 
nº 57, de 1953, que 
autoriza o Poder 
Executivo a abrir, pelo 
Ministério da Guerra, o 
crédito especial de Cr$ 
30.714,90, para ressarcir 
os prejuízos sofridos por 
oficiais e praças 
reformados, pensionistas 
e asilados. Parecer 
favorável, sob número 
928, de 1953, da 
Comissão de Finanças). 

Discussão única do 
Projeto de Lei da Câmara nº 
69, de 1953, que concede à 
Prefeitura Municipal de 
Cametá, Estado do Pará, 
isenção de todos os tributos 
para dois conjuntos Diesel 
Kiel, e respectivos 
pertences, destinados ao 
serviço de fôrça e luz 
mantido pela mesma 
Prefeitura. (Pareceres 
favoráveis: da Comissão de 
Transportes Comunicações 
e Obras Públicas, sob nº 
934, de 1953; da Comissão 
de Finanças, sob nº 935, de 
1953). 

Discussão única do 
Parecer nº 934, de 1953, 
da Comissão de Redação, 
oferecendo redação final 
ao Projeto de Lei da 
Câmara nº 154, de 1953, 
que autoriza o Poder 
Executivo a abrir, pelo 
Ministério da Viação e 
Obras Públicas – 
Departamento de Estradas 
de Ferro – o crédito 
especial até a importância 
de Cr$ 4.836.450.00, para 
indenizar o Estado de 
Goiás pelos imóveis 
atingidos no traçado da 
Estrada de Ferro de Goiás. 

Discussão única do 
Projeto de Lei da Câmara 
nº 187, de 1953, que 
autoriza o poder Executivo 
a abrir, pelo Ministério da 
Educação e Saúde, o 
crédito especial de Cr$ 
700.000,00, para 
completar o pagamento da 
subvenção anual ao 
Instituto Histórico e 
Geográfico Brasileiro. 
(Parecer da Comissão de 
Finanças, sob nº 929, de 
1953, favorável, com a 
emenda que oferece). 

Discussão única do 
Projeto de Decreto 
Legislativo nº 42, de  
1952, originário da Câmara 
dos Deputados, que aprova  
o Acôrdo sôbre Transportes 
Aéreos Regulares  
entre o Govêrno dos 
 

Estados Unidos do Brasil 
e o Govêrno da Espanha. 
(Pareceres favoráveis: da 
Comissão de Constituição 
e Justiça, sob nº 921, de 
1953; da Comissão de 
Transportes, 
Comunicações e Obras 
Públicas, nº 922, de 1953; 
da Comissão de Relações 
Exteriores, sob nº 923, de 
1953; da Comissão de 
Finanças, sob nº 924, de 
1953). 

Discussão única do 
Requerimento nº 191, de 
1953, do Sr. Senador 
Mozart Lago, no sentido 
de que o Senado 
manifeste o seu louvor ao 
Teatro do Estudante e a 
escritora Lucia Benedetti, 
pelo fato de haverem 
iniciado na capital da 
República espetáculos 
gratuitos para as crianças 
cariocas. (Parecer nº 920, 
de 1953, da Comissão de 
Constituição e Justiça, 
pelo arquivamento). 

Discussão única do 
Parecer nº 956, de 1953, 
da Comissão de 
Redação, oferecendo 
redação final às emendas 
do Senado ao Projeto de 
Lei da Câmara dos 
Deputados nº 25, de 
1953, que dispõe sôbre 
normas gerais de regime 
penitenciário, em 
conformidade do que 
estatui o art. 5º, nº XV, 
letra b, da Constituição 
Federal e amplia as 
atribuições da Inspetoria 
Geral Penitenciária. 

Discussão única do 
Parecer nº 937, de 1953, 
da Comissão de Redação, 
oferecendo redação final 
ao Projeto de Lei da 
Câmara dos Deputados 
número 141, de 1953, que 
autoriza o Poder Executivo 
a abrir, pelo Ministério da 
Educação e Saúde o 
crédito especial de Cr$ 
ilegível, para pagamento 
de diferença de ilegível. 
 

de Álvaro Ozório de 
Almeida, falecido 
professor Catedrático, 
padrão O, em 
disponibilidade da 
Faculdade Nacional de 
Odontologia da 
Universidade do Brasil. 

Discussão única do 
Parecer nº 953, de 1953, 
da Comissão de Redação, 
oferecendo redação final 
ao Projeto de Lei da 
Câmara dos Deputados 
número 172, de 1953, que 
autoriza a abrir, pelo 
Ministério da Educação e 
Saúde, o crédito especial 
de Cr$ 100.000,00, para 
atender às despesas com 
a realização do Primeiro 
Congresso de História do 
Pará. 

Discussão única do 
Parecer nº 959, de 1953, 
da Comissão de Redação, 
oferecendo redação final 
ao Projeto de Lei da 
Câmara dos Deputados nº 
117, de 1953, que dispõe 
sôbre a transferência para 
o serviço da União, como 
extranumerários, dos 
empregados brasileiros da 
Comissão Mista 
Ferroviária Brasileiro-
Boliviana. 

Discussão única do 
Projeto de Redação nº 25, 
de 1953, que concede ao 
Sr. Senador Ferreira de 
Souza licença para 
participar da delegação do 
Brasil à 8ª Sessão da 
Organização das Nações 
Unidas, oferecido pela 
Comissão de Relações 
Exteriores como ilegível 
do seu Parecer nº ilegível, 
sôbre o requerimento 
ilegível, de 1953, incluído 
na Ordem do Dia em 
virtude de dispensa de 
ilegível concedida na 
sessão de ilegível a 
requerimento do Sr. 
Senador Hamilton 
Nogueira. 

Encerra-se a sessão às 
17 horas e 45 minutos. 
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PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: Cr$ 0,40. 
 



 
ESTADOS UNIDOS DO BRASIL 

 
DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

 
SEÇÃO II 

 
ANO VIII – Nº 178 CAPITAL FEDERAL QUARTA-FEIRA, 16 DE SETEMBRO DE 1953 
 

SENADO FEDERAL 
 

Relação das Comissões 
 

Diretora 
 
Presidente – Marcondes 

Filho 
1º Secretário – Alfredo 

Neves 
2º Secretário – 

Vespasiano Martins 
3º Secretário – Francisco 

Gallotti 
4º Secretário – Ezechias 

da Rocha 
1º Suplente – Costa 

Pereira 
2º Suplente – Prisco dos 

Santos 
Secretário – Júlio Barbosa 

Diretor Geral da Secretaria 
do Senado. 

 
Comissões Permanentes 

 
Finanças 

 
1 – Ivo d'Aquino – 

Presidente 
2 – Ismar de Góis – Vice 

Presidente. 
3 – Alberto Pasqualini. 
4 – Álvaro Adolfo. 
5 – Apolônio Sales. 
6 – Carlos. Lindemberg. 
7 – César Vergueiro. 
8 – Domingos Velasco. 
9 – Durval Cruz. 
10 – Ferreira de Souza. 
11 – Pinto Aleixo. 
12 –Plínio Pompeu. 
13 – Veloso Borges. 
14 – Vitorino Freire. 
15 – Walter Franco. 
Secretário – Evandro 

Vianna Diretor de Orçamento 
Reuniões as quartas e 

sextas feiras às ilegível horas 
 
Constituição e Justiça 

 
linha ilegível 
Aloysio de Carvalho – 

Vice-presidente 
Anísio Jobim 
Attílio Vivacqua 
Camilo ilegível 
Ferreira de Souza 

Gomes de Oliveira. 
Joaquim Pires. 
Olavo Oliveira (**) 
Waldemir Pedrosa 
(**) Substituído pelo 

Senador Carlos Saboya 
Secretário – Luiz Carlos 

Ilegível da Fonseca. 
Auxiliar – Marilia Pinto 

Amando 
Reuniões às quintas-

feiras, às ilegível horas 
 

Educação e Cultura 
 
1 – Flávio Guimarães – 

Presidente 
2 – Cícero de Vasconcelos 

– Vice Presidente. 
3 – Áurea Leão 
4 – Hamilton Nogueira 
5 – Levindo Coelho 
Secretário – João Alfredo 

Ravasco de Andrade 
Auxiliares – Carmen Lúcia 

de Holanda Cavalcanti 
Reuniões às quartas-

feiras, às 16 horas 
 

Redação 
 
1 – Joaquim Pires – 

Presidente. 
2 – Aloysio de Carvalho – 

Vice-Presidente. 
3 – Waldemar Pedrosa. 
4 – Velloso Borges. 
5 – Costa Pereira. 
Secretário – Glória 

Fernandina Quintela. 
Auxiliar – Nathercia Sá 

Leitão. 
Reuniões às sextas-feiras, 

às 16 horas. 
 

Relações Exteriores 
 
Mello Vianna – Presidente. 
Hamilton Nogueira – Vice-

Presidente 
Bernardes Filho. 
Djair Brindeiro. 
Ferreira de Souza. 
Georgino Avelino. 
Novaes Filho. 
Secretário – Lauro Portella 
Auxiliar – Eurico Jacy 

Auler 

Saúde Pública 
 
Levindo Coelho – 

Presidente. 
ilegível – Vice-Presidente. 
Ferreira de Souza. 
Prisco Santos 
Vivaldo Lima. 
Durval Cruz. 
Secretário – Áurea de 

Barros ilegível 
Reuniões às quintas-

feiras, às 11 horas 
 

Transportes, Comunicações 
e Obras Públicas 

 
Euclydes Vieira – Presidente 
Onofre Gomes – Vice-

presidente 
Alencastro Guimarães 
Othon Mäder 
ilegível 
Secretário – Francisco 

Soares Arruda. 
Reuniões às quartas-

feiras, às 16 horas 
 

Serviço Público Civil 
 
Prisco dos Santos – 

Presidente 
Luiz Tinoco – Vice-

Presidente 
Vivaldo Lima. 
Mozart Lago. 
Costa Pereira. 
Secretário – Franklin Palmeira 
Reuniões, às quartas-

feiras, às 16 horas. 
 

Economia 
 
Pereira Pinto – Presidente. 
ilegível – Vice-Presidente, 
Sá ilegível 
Assis Chateaubriand 
Júlio Leite 
Euclydes Vieira 
Plínio Pompeu 
Secretário – Aroldo Moreira 
linha ilegível 
 

Segurança Nacional 
 
Pinto Aleixo – Presidente. 
Onofre Gomes – Vice-

Presidente. 
Magalhães Barata. 

Ismar de Góis. 
Roberto Glasser. 
Walter Franco. 
Mario Motta. 
Secretário – Ary Kerner 

Veiga de Castro. 
Reuniões às segundas-

feiras. 
 

Legislação Social 
 

1 – Carlos Gomes de 
Oliveira – Presidente. 

2 – Luiz Tinoco – Vice-
Presidente. 

3 – Othon Mäder. 
4 – Ruy Carneiro. 
5 – Cícero de 

Vasconcelos. 
6 – Hamilton Nogueira. 
7 – Kerginaldo Cavalcanti. 
Secretário – Pedro de 

Carvalho Müller 
Auxiliar – Carmen Lúcia de 

Holanda Cavalcanti 
Reuniões às segundas-

feiras, às 18 horas 
 
Comissões Especiais 

 
Especial para emitir 

parecer sôbre o Projeto de 
Reforma Constitucional nº 2, 
de 1949 

 
Aloysio de Carvalho – 

Presidente. 
Dário Cardoso. 
Francisco Gallotti. 
Anísio Jobim. 
Camilo Mércio. 
ilegível. 
Bernardes Filho. 
Marcondes Filho. 
Olavo Oliveira 
Domingos Velasco 
João Villasbôas 
Secretário – Áurea de 

Barros Rêgo 
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Especial de investigação sôbre as 
condições materiais das instalações da 
Justiça do Distrito Federais e órgãos 
relacionados 

 
Mello Vianna – Presidente 
Alencastro Guimarães – Relator. 
ilegível Vivacqua 
Camilo Mercio 
João Villasbôas 
Secretário – Ivan Palmeira 
Auxiliar – Elza G Schroeder 
 
Parlamentar de Inquérito sôbre o 

cimento 
 
Francisco Gallotti – Presidente. 
ilegível – Vice-Presidente. 
Julio Leite 
ilegível Alves. 
Mario Motta 
Secretário – Lauro Portella 
 

Especial de Reforma do Código de 
Processo Civil 

 
1 – João Villasbôas  – Presidente 
2 – Attilio Vivacqua – Vice-presidente 
3 – Dario Cardoso – Relator 
Secretário – ilegível 
ilegível – Carmen Lúcia de ilegível 
Reuniões às sextas-feiras às 16 

horas 
 
Especial de Revisão do Código 

Comercial 
 
1 – Alexandre Marcondes Filho – 

Presidente. 
2 – …………………………………… 
3 – ilegível de Souza – Relator. 
4 – Attilio Vivacqua. 
5 – ilegível Freire 
Secretário – João Alfredo Ravasco 

de ilegível 
 
Especial para Estudo da concessão 

dos Direitos Civis à Mulher Brasileira 
 
ilegível – Presidente 
Álvaro ilegível – Vice-Presidente 
João Villasbôas 
Gomes de Oliveira. 
Attilio Vivacqua 
Domingos Velasco. 
Victorino Freire 
 

Especial de Inquérito sôbre os Jogos de 
Azar 

 
1 – Ismar de Góes – Presidente 
3 – Prisco dos Santos – Vice-

Presidente 
2 – Reginaldo Cavalcanti – Relator 

Geral. 
4 – Vivaldo Lima. 
5 – ilegível Filho 
Secretário – ilegível Borges ilegível 
Secretário – J. A. Ravasco ilegível 
 
Comissão Especial para emitir 

parecer sôbre o Projeto de Reforma 
Constitucional número 1 de 1953 

 
Mello Viana – Presidente. 
Joaquim Pires – vice-presidente. 
Attilio Vivacqua – Relator. 
Dario Cardoso. 
Aloysio de Carvalho. 
Anísio Jobim. 
Camilo Mercio. 
Luiz Tinoco. 
Waldemar Pedrosa. 
Carlos Saboya. 
Gomes de Oliveira 
Ferreira de Souza. 
Mozart Lago. 
Hamilton Nogueira. 
Alencastro Guimarães. 
Secretário – Luiz Carlos Vieira da 

EXPEDIENTE 
 

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL 
 

DIRETOR GERAL 
 

ALBERTO DE BRITO PEREIRA 
 

CHEFE DO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES CHEFE DA SESSÃO DE REDAÇÃO 
MURILO FERREIRA ALVES HELMUT HAMACHER 

 
DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

 
SEÇÃO II 

 
Impresso nas Oficinas do Departamento de Imprensa Nacional 

 
AVENIDA RODRIGUES ALVES, 1 

 
ASSINATURAS 

 

2º) que comete ao Congresso Nacional 
competência exclusiva para resolver 
definitivamente sôbre tratado e convenções 
que o Presidente da República celebrar com 
Estados estrangeiros; 

3º) que a Lei 262, de 23 de fevereiro de 
1948, é omissa na parte da competência do 
Congresso Nacional em apreciar acordos com 
países estrangeiros. 

Êste parecer é assinado com restrições 
do Sr. Attilio Vivacqua. 

No exame do Projeto de Resolução nº 
15, de 1953, que modifica o § 2º do art. 161, 
do Regimento Interno do Senado, o Sr. 
Aloysio de Carvalho, relator, manifesta-se pela 
rejeição do projeto, propondo emenda 
substitutiva, considerando os votos em branco 
como votos favoráveis. O seu parecer foi 
rejeitado, prevalecendo o ponto de vista do Sr. 
Joaquim Pires, que restabelece o regime das 
esferas brancas e pretas para apuração e 
confirmação da votação, importando assim na 
obrigatoriedade dos votos, sendo designado, o 
mesmo senador para redigir o vencido. 

Por fôrca do adiantado da hora, o Sr. 
Presidente, encerra a reunião, cuja ata, 
lavrada por mim. Marília Pinto Amando, 
Secretário Substituto, será, uma vez aprovada, 
assinada pelo Sr. Presidente. 

 
Comissão de Relações  Exteriores 

 
15ª REUNIÃO, DIA 14 DE SETEMBRO  

DE 1953 
 

Às 16 horas, sob a presidência do Sr. 
Mello Vianna, Presidente; presentes todos os 
seus membros, reune-se a Comissão de 
Relações Exteriores. 

São anunciadas as seguintes 
distribuições: 

– ao Sr. Bernardes Filho, a Mensagem nº 
179, de 1953, que submete à aprovação do 
Senado a nomeação do Sr. Orlando Leite 
Ribeiro, para o cargo de Embaixador do Brasil 
junto ao Govêrno da República Argentina; 

– ao Sr. Djair Brindeiro, a Mensagem nº 
163, de 1953, que submete à aprovação do 
Senado a nomeação do Sr. Caio de Mello 
Franco para o cargo de Embaixador do Brasil 
junto ao Govêmo da França; 

– ao Sr. Georgino Avelino, a Mensagem 
nº 176, de 1953, que submete à aprovação do 
Senado a nomeação do Sr. Moacyr Ribeiro 
Briggs para e cargo de Embaixador do Brasil 
junto ao Govêrno do Paraguai: 

– ao Sr. Hamilton Nogueira a 
Mensagem nº 161, de 1953, do Senhor 
Presidente da República, submetendo à 
aprovação do Senado a nomeação do Sr. 
João Carlos Muniz, Ministro Plenipotenciário 
de 1ª Classe, para o cargo de Embaixador 
Extraordinário e Plenipotenciário do Brasil 
Junto ao Govêrno dos Estados Unidos da 
América do do Norte; e o Requerimento nº 
295, de 1953, de autoria do Senhor Senador 
Ferreira de Sousa, requerendo licença para 
participar da delegação do Brasil à 8ª 
Sessão da Organização Geral das Nações 
Unidas, a realizar-se proximamente em Nova 
York 

– ao Sr. Novais Filho, a Mensagem 
nº 162, de 1953, que submete à 
aprovação do Senado a nomeação do Sr. 
Edgard Bandeira Fraga de Castro para o 
cargo de Embaixador do Brasil junto ao 
Govêrno do Perú. 

Passa a Comissão a ouvir o 
pronunciamento do Hamilton Nogueira a 
respeito do Requerimento nº 293 de 1953, 
acima mencionado. 

O Relator, em seu parecer, recorda que 
o Senado tem concedido licença a fim de que 
outros Senadores participem dos trabalhos de 
O.N.U., aduzindo ainda considerações 
favoráveis ao deferimento do acôrdo ilegível 
pelo Sr. Senador Ferreira de souza. 

O parecer do Sr. Hamilton Nogueira é 
aprovado por unanimidade. 

Encerra-se a reunião, lavrando 
ilegível Lauro Portella. Secretário, a 
presente ata que, uma vez aprovada, será 
assinada pelo Presidente da Comissão 
 

 
REPARTIÇÕES E PARTICULARES 

Capital e Interior 
Semestre…………... Cr$ 50,00 
Ano…………………. Cr$ 96,00 

Exterior 
Ano.......................... Cr$ 136,00 

 

 
FUNCIONÁRIOS 
Capital e Interior 

Semestre………………. Cr$ 39,00 
Ano……………………... Cr$ 76,00 

Exterior 
Ano…………………...… Cr$ 108,00 

 

 
As assinaturas dos órgãos oficiais começam e terminam em qualquer dia do 

exercício em que forem registradas. 
O registro de assinaturas é feito à vista do comprovante do recebimento. 
Os cheques e vales postais deverão ser emitidos em favor do tesoureiro do 

Departamento de Imprensa Nacional. 
Os suplementos às edições dos órgãos oficiais serão fornecidos aos assinantes 

somente mediante solicitação. 
O custo do número atrasado será acrescido de Cr$ 0,10 e por exercício 

decorrido, cobrar-se-ão mais Cr$ 0,50. 
 

 
Atas das Comissões 

 
Comissão de Constituição 

e Justiça 
 

30ª REUNIÃO, EM 11 DE SETEMBRO  
DE 1953 

 
EXTRAORDINÁRIA 

 
Aos onze dias do mês de setembro 

do ano de mil novecentos e cinqüenta e 
três, às 16 horas, na sala Ruy Barbosa, 
reune-se extraordinàriamente a Comissão 
de Constituição e Justiça sob a 
presidência do Sr. Dario Cardoso 
Presidente. Estão presentes os Senhores 
Aloysio de Carvalho, Vice-Presidente, 
Anisio Jobim, Ferreira de Souza, Joaquim 
Pires, Gomes de Oliveira, Attilio Vivacqua 
e Carlos Saboya, deixando de 
comparecer, por motivo justificado, os 
Srs. Waldemar Pedrosa Flávio Guimarães 
e Camilo Mércio. 

Lida e aprovada sem observações a 
ata da reunião anterior, o Sr. Presidente 
dá a palavra ao Sr Ferreira de Souza para 
que faça a leitura dos vencidos referentes 
aos seguintes projetos: 

– Projeto de Lei da Câmara número 
268, de 1952, que prevê sôbre contagem 
recíproca de tempo de serviço prestado à 
União, Estados, Municípios, Distrito 
Federal, entidades autárquicas e 
sociedades de economia mista, cuja 
conclusão é pela constitucionalidade da 
sub-emenda da comissão de Finanças e 
pela rejeição da de nº 1, do Sr. Mozart 
Lago: e 

– Projeto de Resolução nº 2, de 
1952, que altera a classificação de cargos 
isolados da Secretaria do Senado 
Federal, cuja conclusão é pela 
constitucionalidade das emendas 
números 4 e 7. e pela rejeição das de 
números 2, 3, 5, 6 e 8 por considera-las 
anti-regimentais. 

No exame da matéria constante de 
pauta, são lidos e aprovados os seguintes 
pareceres:' 

– do Sr. Attilio Vivacqua pela 
constitucionalidade da emenda ao Projeto 
de Lei da Câmara nº 43, de 1953. 

 
que autoriza o Poder Executivo a abrir, 
pelo Ministério da Justiça, o crédito 
especial de Cr$ 2.000.000,00, destinado a 
auxiliar o término da construção e 
equipamento do novo edifício do Abrigo 
Francisco de Paula: 

– do Sr. Gomes de Oliveira, pela 
constitucionalidade do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 17, de 1953, que aprova o 
têrmo do convênio celebrado entre a 
Superintendência da Comissão do Vale 
do São Francisco e a Escola de 
Sociologia e Política de São Paulo; 

– do Sr. Ferreira de Souza, pela 
aprovação, embora desnecessário, do 
Projeto de Decreto Legislativo nº 55, de 
1953, que mantém a decisão do Tribunal 
de Contas denegatória ao registro do 
têrmo de contrato celebrado entre o 
Ministério da Aeronáutica e Dorothy 
Norton Pond: pela constitucionalidade do 
Projeto de Decreto Legislativo nº 64, de 
1953, que aprova o registro do contrato 
celebrado entre a Divisão de Obras do 
Ministério da Educação e Saúde e a firma 
Tedesco & Cia. Ltda.; pela 
constitucionalidade, do Projetode Lei da 
Câmara nº 173, de 1953, que dispõe 
sôbre os vencimentos dos professores 
catedráticos aposentados da 
Universidade do Brasil, contra os votos 
dos Senhores Aloysio de Carvalho e 
Anísio Jobim; pela rejeição, por 
inconstitucional, do Projeto de Lei da 
Câmara nº 167, de 1953, que autoriza 
o Poder Executivo a abrir, pelo 
Ministério da Viação e Obras Públicas 
o crédito especial de Cr$ 
5.000.000,00 para estudo e 
construção das rêdes de distribuição 
dágua potável e esgoto da cidade de 
S. Lourenço, estado de Minas Gerais, 
contra o voto do Senhor Attilio 
Vivacqua: e, sôbre a indicação nº 4, 
de 1953, que indica que a Comissão 
de Constituição e Justiça se 
manifesta sôbre se existe diferença 
entre acôrdo e tratado etc, manifesta-
se sôbre os três quesitos formulados 
pelo Sr. Hamilton Nogueira da seguinte 
maneira: 

1º) que entre acôrdo e tratado não 
existe diferença substancial: 
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Recebe emendas perante 
a Mesa 

 
Nos dias 11, 16 e 17 

Projeto de Resolução nº 24, de 1953 
 

123ª SESSÃO EM 16 DE SETEMBRO 
DE 1953 

 
Oradores inscritos para 

o Expediente 
 

1º Sen. Mozart Lago. 
2º Sen. Kerginaldo Cavalcanti. 
3º Sen. Camilo Mercio. 
4º Sen. Assis Chateaubriand. 
5º Sen. Ruy Carneiro (Expediente e 

1º após o do Dia). 
 

ATA DA 122ª SESSÃO EM 15 DE 
SETEMBRO DE 1953 

 
PRESIDÊNCIA DOS SRS. CAFÉ 

FILHO, ALFREDO NEVES E 
MARCONDES FILHO 

 
Às 14,30 horas comparecem os Srs. 

Senadores: 
 
Waldemar Pedrosa, 
Anísio Jobim. 
Prisco dos Santos. 
Antonio Bayma. 
Joaquim Pires. 
Onofre Comes. 
Plínio Pompeu. 
Carlos Saboya. 
Kerginaldo Cavalcanti. 
Novaes Filho. 
Djair Brindeiro. 
Ezechias da Rocha. 
Cicero de Vasconcelos. 
Walter Franco. 
Aloysio de Carvalho. 
Alfredo Neves. 
Alencastro Guimarães. 
Hamilton Nogueira. 
Mozart Lago. 
Levindo Coelho. 
Marcondes Filho. 
Domingos Velasco. 
Costa Pereira. 
Mário Motta. 
Vespasiano Martins. 
Gomes de Oliveira. 
Ivo d'Aquino. 
Alberto Pasqualini. 
Alfredo ilegível 
Camilo Mercio. (30) 

 
O SR. PRESIDENTE: – Acham-se 

presentes 30 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. 4º Secretário lê o seguinte: 
 

EXPEDIENTE 
 

Ofícios: 
Do Ministério das Relações 

Exteriores, convidando o Senado  
Federal a fazer-se representar a  
chegada do Presidente da República  
da Nicarágua, General de Divisão 
Anastácio Somoza, no dia 24 do  
corrente, às 10 horas, no Aeroporto do 
Galeão. 

Do Sr. Ministro da Agricultura, 
encaminhando as seguintes: 

 
INFORMAÇÕES 

 
SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO: 

– Tenho o prazer de acusar o 
recebimento do oficio dessa Secretaria nº 
80, de 20 de fevereiro de 1953, 
solicitando informações ao requerimento 
nº 32-53, do Sr. Senador Mozart Lago. 

Em resposta, transmito a V. Ex.ª por 
cópia autêntica, em duas vias, os 
esclarecimentos a respeito, fornecidos, de 
acôrdo com os quesitos apresentados, 
pela Divisão de Caça e Pesca e Serviço 
de Economia Rural. 

Valho-me do ensejo para renovar a 
V. Ex.ª os meus protestos de elevada 
estima e distinta consideração. – João 
Cleophas. 

A Sua Ex.ª O Senhor Senador 
Alfredo Neves. 

M. D. Primeiro Secretário do Senado 
Federal. 

Processo D. C. P. 1.555-53 
Senhor Diretor Geral: 
Esta Diretoria tomou conhecimento 

como era natural que o fizesse, através 
da leitura do Diário do Congresso 
Nacional, de manto nas conclusões do 
inquérito realizado no Banco do Brasil diz 
respeito ao empréstimo por êsse 
estabelecimento de crédito feita à extinta 
Cooperativa Central de Pesca do Rio de 
Janeiro Ltda., e não desconhece, 
também, por isso que recentemente 
opinou a respeito, conforme se verifica da 
cópia de Informação anexa, as reiteradas 
solicitações que ainda hoje faz a 
Administração do Pôrto do Rio de Janeiro 
no sentido de lhe ser paga a importância 
de Cr$ 708.371,00 devidos pela 
armazenagem demorada dos materiais 
adquiridos à conta do empréstimo em 
questão. 

Mas é tudo de que temos 
conhecimento oficial sôbre quanto diz 
respeito a êsse empréstimo e aos 
materiais adquiridos à sua conta. 

Face ao exposto, pois, e para que 
possa o Ministério da Agricultura atender 
ao requerimento de Senador Mozart 
Lago, esta Diretoria sugere, considerando 
que o Entreposto de Pesca se encontrava 
então sob exploração pela cooperativa 
Central de Pesca: considerando que 
frente à desorganização, desmandos e 
insolvência dessa entidade cooperativista 
o Serviço de Economia Rural promoveu 
intervenção na mesma. devendo estar na 
posse do processo respectivo seja o 
presente encaminhado a êsse serviço, 
cujo Diretor se dignará de opinar com a 
brevidade requerida. 

Sobre o terceiro item do 
requerimento anexo, cumpre ainda a esta 
Diretoria esclarecer e sugerir o seguinte: 

a) o maquinário adquirido por conta 
do empréstimo em referência, foi afinal 
desembaracado, por iniciativa da Caixa 
de Crédito da Pesca, e constitui hoje as 
instalações frigoríficas do Entreposto de 
Pesca do Rio de Janeiro, sob exploração 
dessa autarquia. 

b) o Entreposto de Pesca da Cidade 
do Rio de Janeiro – esta a sua 
denominação, – funciona presentemente, 
na forma do Decreto-Lei 3.045, de 12 de 
fevereiro de 1941 (Lei Orgânica dos 
Entrepostos), sob administração da 
Divisão de Caça e Pesca: 

c) quanto à atual situação financeira 
da Caixa de Crédito da Pesca, bem como 
às providências pelas mesma tomadas 
em relação ao desembaraço e 
instalação dos materiais adquiridos por 
conta de empréstimo pelo Banco do 
Brasil feito a extinta Cooperativa 
Central de Pesca, sugerimos ilegível o 
presente, após o necessário 
pronunciamento do Serviço de Economia 
Rural, passado com urgência aquela 
autarquia para os necessários 
esclarecimentos. 

A vossa consideração. 
D. C. P., em 23 de abril de 1953. – 

Aldyr Gomes. Diretor. 
Processo D.C.P. – 5.611-50 – 

Senhor Diretor Geral: 
São dois assuntos constantes do 

presente processado. 
2. Constitui-se um, de reiteradas 

solicitações que faz a Administração do 
Porto do Rio de Janeiro, há cerca de 
cinco anos no sentido de lhe ser paga a 
importância de Cr$ 708.371,00 que  
é pevide a essa autarquia por taxas 
 

de armazenagem de materiais destinados 
a instalações frigoríficas ao Entreposto de 
Pesca desta Capital. 

3. O segundo consiste em pedido 
que faz a Companhia Fábio Bastos 
Comércio e Indústria, no sentido de que 
lhe seja paga a importância de Cr$ 
59.500,00,00 que ainda lhe são devidos 
por seus trabalhos com as referidas 
instalações. 

5. Examinado o processo pela 
Divisão de Orçamento, de ordem do 
Senhor Ministro, foi pela mesma proferido 
o parecer de fls. ...a..., com o qual esta 
Diretoria esta de inteiro acôrdo. 

5. Assim, e porque seja o Serviço de 
Economia Rural o órgão a que incumbe o 
registro e fiscalização das Cooperativas e 
sobretudo porque haja sido um servidor 
seu o Superintendente da Cooperativa à 
qual foi concedido o empréstimo para 
custeio das referidas instalações, 
quando da intervenção determinada pelo 
referido órgão nessa entidade, sugiro lhe 
seja encaminhado o presente para efeito 
dos esclarecimentos de que tratam as 
alíneas b e c do item 13 do parecer da 
D. O., devendo o processo, em nosso 
entender, ser posteriormente passado à 
Caixa de Crédito da Pesca, que 
informará em que se fundou sua 
determinação de efetuar os dois últimos 
pagamentos que realizou em favor da 
Cia. Fábio Bastes, quando parece certo 
não haver sido expedido laudo técnico, 
pela Comissão para tanto designada pela 
Superintendência dessa autarquia com 
aprovação do respectivo Conselho 
Administrativo, que autorizasse ditos 
pagamentos. 

6. Prestados uns e outros 
esclarecimentos, essa Diretoria Geral 
podem então, ainda de acordo com o 
judicioso parecer da D. O., solicitar do Sr. 
Ministro a Instauração de rigoroso 
inquérito para conveniente apuração de 
responsabilidades, promovendo, 
outrossim, junto ao Sr. Ministro, as 
providências que se fizerem necessárias 
no sentido de compelir a firma Fábio 
Bastos a pagar quanto é devido à 
Administração do Porto do Rio de Janeiro 

D. C. P., em 20 de fevereiro de 1953. 
– Aldyr Gomes – Diretor. 

Sr. Diretor: 
Tomando conhecimento do 

requerimento nº 32, do Senador Mozart 
Lago, esclareço-vos o seguinte: 

1º – O contrato de financiamento entre 
o Banco do Brasil e a extinta "Cooperativa 
Central de Pesca do Rio de Janeiro 
Ltda.", realizou-se em 1943, ao tempo em 
que a citada entidade tinha a sua Diretoria 
legalmente constituída. 

Três anos após, isto é, em 1946, foi 
determinado pelo Sr. Ministro, a intervenção 
naquela Cooperativa. dada a sua situação 
anormal, quer a administrativa, quer a 
econômico-financeira. 

Em 31de dezembro de 1947 baixou 
o Sr. Ministro a portaria nº 699. 
rescindindo o contrato celebrado entre o 
Ministério da Agricultura e a Cooperativa 
para exploração das .seções de produção 
de gelo e frigorificação do pescado, no 
Entreposto Federal da Pesca desta 
Capital e determinando a encampação 
pelo Govêrno do material importado para 
a instalação das referidas seções e de 
todas as demais obras, instalação e 
materiais adquiridos por conta do 
empréstimo concedido pelo Banco do 
Brasil. 

À Caixa de Crédito da Pesca, coube 
a incumbência de utilizar os materiais, 
obras e instalações encampados e a 
obrigação de concluir as Instalações das 
seções de produção de pêlo e 
frigorificação do pescado do Entreposto 
Federal da Pesca desta Capital. 

Pelo exposto, fica evidenciado que o 
Serviço de Economia. Rural nenhuma 
Interferência têve e nem tomou parte nas 
operações de Crédito realizadas entre o 
Banco do Brasil e à extinta "Cooperativa 
Central de Pesca do Rio de Janeiro 
Limitada". 

Em 11 de maio de 1953, (a) Gilberto 
Barroso da Silva, Chefe da S. R. F. S. O. 

Com os esclarecimentos prestados 
encaminho o processo, atendendo os 
têrmos do despacho do Sr. Diretor Geral 
do D. N. P. P. à Caixa de Crédito da 
Pesca. – (a) Antônio de Arruda Câmara, 
Diretor. 

M. A. Caixa de Crédito da Pesca  
C.C.P. 1.425-53. 
Senhor Gerente: 
A situação financeira da Matriz d. 

Caixa de Crédito, no momento é seguinte: 
 

 Cr$ 
Saldo no Banco do Brasil 1.216.090,0 
Saldo em Caixa............. 18.879,30 
Total.............................. 1.234.969,0 
 

Do crédito correspondente à Taxas 
Expansão da Pesca a que se refere a 
letra b, do art. 2º do Decreto-lei de nº 
9.022, de 26 de fevereiro de 1946 tem a 
Caixa de Crédito a receber o saldo de Cr$ 
6.750.000,00, sendo que a 2ª parcela 
trimestral, no valor de Cr$ 2.250.000,00 
deve ser recebida por êstes próximos 
dias. 

O saldo da mesma taxa, referente ao 
exercido passado, no valor de Cr$ 
5.000.000,00, já se encontra no Ministério da 
Fazenda para ser autorizado o respectivo 
crédito na conta que a Caixa mantém no 
Banco do Brasil. 

Há, ainda, um crédito especial de Cr$ 
15.000.000,00, solicitado pelo Govêrno 
Federal ao Congresso, a fim de que a 
Caixa possa atender aos planos em 
andamento, necessários ao fomento da 
pesca, com a consegüente baixa no preço 
do pescado. 

Por sua vez, os compromissos 
assumidos pela Caixa, até o momento 
atingem a cifra de Cr$ 9.084.047,50, – sendo 
Cr$ 1.694.037,80, para pagamento imediato e 
os restantes – Cr$. 7.389.989,70 para 
pagamentos parcelados, tratando-se de 
compromisso correspondentes a obras, 
material de importação à chegar, etc. 

Em 15 de maio de 1953. – Luís Balsante 
dos Santos – Chefe da Contadoria e Cadastro. 
 

PROCURADORIA 
 

Processo nº 1.425-53 
 

Ementa: Requerimento de 
informações do senador Mozart Lago sob 
nº 32. 

 
PARECER 

 
O Chefe do Gabinete ao Senhor 

Ministro da Agricultura encaminhou ao 
D.N.P.A., para ser informado com a 
máxima urgência, o texto de requerimento 
formulado pelo Senado Mozart Lago 
sôbre assunto ligado antiga Cooperativa 
Central de Pesca do Rio de Janeiro, ao 
Entreposto Federal de Pesca e à Caixa 
de Crédito da Pesca (fls. 1). 

Verifica-se, pelo requerimento, que 
relativamente à Caixa, é pedido o 
seguinte: 

"Qual, presentemente, a situação 
financeira da Caixa de Crédito da Pesca?" 

A resposta esclarecedora é dada pela o 
Seção de Contadoria e Cadastro, em sua 
informação de fls. 8. Acho que se deve, 
apenas, acrescentar. aos elementos 
fornecidos, que o crédito especial de Cr$ 
15.000.000,00 (quinze milhões de cruzeiros) 
corresponde a diferença entre a arrecadação e 
o recolhimento da taxa "expansão da pesca" 
devida pelo Tesouro à Caixa, relativamente a 
exercícios passadas. 

Quanto à referência, existente no 
processo, à intervenção da Caixa na caso das 
Instalações frigoríficas do Entreposto (fls. 2 a 
6), cumpre esclarecer que a mesma decorre 
da recomendação constante da alínea c da 
portaria ministerial nº 699, de 31 de dezembro 
de 1947, verbis: 

"c) a Caixa de Crédito da Pesca, 
utilizando os materiais, obras e 
instalações encampados, concluirá as 
instalações das seções de produção de 
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gêlo e frigorificação de pescado do 
Entreposto Federal de Pesca desta 
Capital, cuja exploração constituirá receita 
sua, nos têrmos da alínea d do art. 2º do 
Decreto-Iei nº 9.022, de 26 de fevereiro 
de 1946". 

Essa medida foi adotada no mesmo ato 
em que ficou rescindido o contrato celebrado 
entre o Ministério e a Sociedade Cooperativa 
dos Pescadores do Rio de Janeiro e, 
conseqüentemente, encampado, pelo 
Govêrno, o material importado para a 
Instalação das seções frigorificas do 
Entreposto. 

Encontrando-se o material completamente 
abandonado nos armazens do Porto do Rio de 
Janeiro, a ponto de já ter sido relacionado 
para leilão, foi o mesmo recolhido pela 
Caixa, em face da citada incumbência, e a 
poder da direta intervenção do Gabinete do 
Ministro. 

É o que consta do ato de rescisão do 
contrato. 

No que tange ao pagamento da 
armazenagem reclamada pela Administração 
do Porto e a parcelas pagas à firma Fábio 
Bastos, matéria constante do documento de 
fls. 13, constituem objeto de processo em 
curso, cujo destino esta Procuradoria 
desconhece. É, todavia, assunto que não 
interessa ao presente. 

Acho que poderá, assim, ser 
restituido o processo. 

Em 15 de maio de 1953. – Itagildo 
Ferreira – Procurador. 

Ao Sr. Diretor do D.N.P.A. com as 
informações de fls 8, 9 e 10. 

Em 15 de maio de 1953. – (as), 
ilegível, – Confere com o original: Elsa 
Motta, Auxiliar de Gabinete: – Visto: (as.) 
ilegível. 

Ao requerente. 
São lidos e vão a imprimir os 

seguintes 
 

PARECERES 
 

PARECERES NS. 983 E 984, DE 1953 
 
Da Comissão de Constituição e Justiça, 

sobre o Oficio n° S-2, de 1953, de autoria do 
Sr Governador do Estudo de Minas Gerais, a 
Cia. de Eletricidade do Alto Rio Grande 
(CEARC) c as Centrais Elétricas de Minas 
Gerais, S. A (CEMIC.), então negociam o com 
o International Banic for Reconstrution and 
Development, dos Estados Unidos da 
America. 

 
Relator: Sr, Attilio Vivacqua. 
1. Pelo oficio de 13 de julho deste 

ano, o ilegível Sr. Governador de Estado 
de Minas Gerais, tendo em vista a 
competência do Senado, prevista no 
artigo 63, nº ilegível, da Constituição, 
submete-me a apreciação a negociação 
do ilegível o International Bank for 
Reconstruction and Development e a 
Companhia de Eletricidade do e Alto 
ilegível (CEARG) e as Centrais Elétricas 
de Minas Gerais, S.A. (CEMIG) a 
entabolação do Contrato de Fundos para 
o Projeto, assim denominado o ilegível 
em que o Estado de Minas Gerais se 
compromete a assegurar recursos para 
cumprimento das obrigações decorrentes 
do referido mútuo. Embora invocando o 
ponto de vista de que seria dispensável a 
autorização constitucional a que se refere 
o artigo 63 nº 11, sua Ex.ª se dirige ao 
Senado a fim de que êste delibere sobre 
a matéria, e conceda, se julgar devida, 
essa autorização. 

Não tendo acompanhado o 
respectivo oficio os documentos 
necessários para seu estudo, foi 
entretanto, fornecido ao Relator um 
exemplar do sc Diário Oficial, de 23 de 
julho próximo vindo, ilegível 
Suplemento nº 167, contendo o texto em 
ilegível dos instrumento ajustados em 17 
do mesmo mês, adiante examinados, dt 

2. O International Bank for 
Reconstruction and Devolpment, nos  
têrmos dos citados instrumentos, emprestará  
às citadas sociedades de economia 
 

mista US$ 7.300.000 ou equivalentes em 
outras moedas, destinados ao 
financiamento das obras do grande e do 
importante plano de eletrificação de Minas 
Gerais, executado por intermédio dessas 
entidades, e descritas do no Anexo 2, do 
Contrato de Empréstimo. 

O empréstimo é garantido, na forma 
da Lei Federal n° 1.518, de 24 de 
dezembro de 1951, pelo Tesouro 
Nacional. 

Com o apoio nas leis estaduais 
números 760, de 26 de outubro de 1951; 
510, de 30 de novembro de 1949; 828, de 
14 de dezembro de 1951; e decreto nº 
3.710, de 20 de fevereiro de 1952 – leis 
que dispõem sôbre a organização das 
referidas sociedades e o Fundo de 
Eletrificação criado pelo § 3° do Artigo 14, 
no Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias,.– o Estado de Minas Gerais 
"concordou em fornecer aos Mutuários os 
fundos necessários ao cumprimento dos 
fins do empréstimo. (Contrato de Fundos 
para o projeto, assinado também em 17 
de julho de 1953)". 

Observe-se que, segundo o 
Regulamento do Banco financiador, o têrmo 
Projeto significa o projeto ou programa para 
o qual tenha sido concedido a empréstimo, 
tal como vemos exposto no contrato de 
mútua e nas modificações que se verificarem 
por acôrdo entre as partes. 

A expressão "Contrato sôbre os 
Fundos de Projeto" significa o acôrdo de 
igual data entre o Estado e o Banco pelo 
qual o Estado se obriga para com o 
Banco a assumir certas obrigações com 
respeito aos Fundos a serem fornecidos 
aos prestamistas". (Seção 102, do 
Regulamento). 

O Estado entregará a CEMIG, na 
qualidade de companhia "holding" 
importâncias arrecadadas, em cada mês, 
por conta da cota de eletrificação do mês 
anterior. 

"No caso, em que as arrecadações 
da cota de eletrificação forem inferiores a 
Cr$ 132.000.000,00 em 1953, e Cr$ 
150.000.000,00 em 1954, e Cr$ 
192.000.000,00 em 1956 – prescreve a 
seção 3, do mencionado contrato, o Estado 
entregará a CEMIG as quantias da taxa que 
não estejam especificadamente vinculadas de 
modo que em cada um dos anos acima 
mencionados, nos termos do parágrafo II 
artigo 20, da Lei Estadual nº 760. de 26 de 
outubro de 1951, seja entregue a CEMIG 
uma importância não inferior às 
importâncias acima especificadas". 

Acrescenta a mesma cláusula: "Para o 
ano fiscal em curso será utilizada verba 
(Secretaria de Finanças 114 – 03 – 248 – 994) 
do atual orçamento aprovado pela Lei 
Estadual e ilegível fiscais subseqüentes serão 
concedidas verbas nos termos da Lei Estadual 
nº 760" 

3. Como se vê, o Estado de Minas 
Gerais assume responsabilidade expressa de 
atender ao compromisso por elas contraido 
perante uma entidade bancaria internacional. 

As obrigações do Estado de Minas 
Gerais não são, aqui, menos vinculantes e 
expressivas do que as assumidas pelo Estado 
do Rio Grande do Sul no Contrato de Fundos 
para o cumprimento do Contrato 
convencionado entre a Comissão de Energia 
Elétrica – entidade autárquica – e o 
International Bank douto parecer do 
Senador Ivo d'Aquino, emitido sôbre o 
Oficio S-6, de 1952, o Senado considerou 
sujeita ao seu beneplácito, consoante 
opinara, em erudito estudo, o eminente 
Procurador Geral do Tribunal de Contas, 
Dr. Leopoldo Cunha Melo. 

É certo que no precedente invocad 
se tratava de uma autarquia, cujo 
patrimônio é um patrimônio público. Mas 
no parecer do Senador Ivo d’Aquino 
retoma decisivo relêvo o argumento  
de que o Estado do Rio Grande do Sul  
se comprometa a entregar a Comissão  
de Energia Elétrica os recursos  
oriundos da taxa de eletrificação  
(Lei estadual n° 1.211, de 29  
de novembro de 1950), e a completar 
 

o montante das prestações quando fôr 
insuficiente o produto dessa taxa. Ora, e 
no contrato entre o Estado de Minas e o 
Banco Internacional de Reconstrução e 
Desenvolvimento, como antes já 
assinalamos, o Estado contrai obrigações 
Idênticas, além da obrigação de no 
corrente exercício fazer pela verba 
orçamentária a amortização exigível. 

A hipótese em aprêço não é idêntica à do 
Ofício S-1, de 1952, em que o Senado, 
adotando o brilhante parecer do Senador 
Anísio Jobim, aliás contra o nosso voto, 
concluiu não caber a autorização 
constitucional, em relação ao contrato 
celebrado pelo de Estado de Minas com a 
sociedade Francesa Impex. Sustentou-se, aí, 
consoante os fundamentos de decisão do 
Tribunal de Contas de Minas, que êsse 
contrato não se revestia das características de 
uma operação de crédito e que apenas 
versava sôbre uma compra e venda de 
equipamentos, mediante pagamento a prazo. 

5. Em suma, o Estado de Minas, na 
hipótese em exame, obriga-se, ao lado do 
contrato de fiança firmado pelo Governo 
Federal, a responder pelos meios 
financeiros para amortização e resgate de 
um empréstimo externo, 

Solidariza-se contratualmente com a 
divida, podemos dizer, repetindo palavras 
do Senador Ivo d'Aquino no recitado 
parecer, Embora não se trate de uma 
correalidade formal, surge a figura de um 
co-obrigado, de co-devedor. 

7. Em estudo sôbre o assunto, no 
parecer que emitimos sôbre as 
mensagens de. 104 e 107, de 1948, do 
Presidente Eurico Dutra, com referência 
ao Estado de São Paulo, parecer acolhido 
pelo Senado –dissemos: 

Sistematizados com o dispositivo do 
art 7, VI, figuram na Constituição os arts 
33 e 63, II, que atribuem ao Senado a alta 
inspeção na. Realização dos empréstimos 
externos dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios. 

É defeso aos Estados e aos 
Municípios dispõe o art. 33 contrair 
empréstimo externo sem prévia 
autorização do Senado Federal. 

No art. 63, II, é que se faz referência 
ao Distrito Federal. 

Esse preceito vem da Constituição 
de 1934 (art. 19), já insistentemente 
reclamado sob a vigência da Constituição 
de 1891. ante a amarga bistôria, dos 
compromissos externos contraidos pelos 
Estados e Municípios, e que fora objeto 
de preocupação do legislador ordinário 
para a tentativa de regular o assunto em 
lei (Agenor de Roure. "A Constituição 
Republicana" Vol, II pág. 199).l 

A história dos empréstimos externos 
dos Estados e Municípios está contada 
embora sem colorido, em volume 
publicado pela Comissão de Estudos 
Econômicos, mas felizmente os acôrdos 
celebrados com os nossos credores 
puseram, de manifesto, nossa vocação de 
honradez, dentro de nossas 
possibilidades. 

Desde os acontecimentos de 1930, o 
Govêrno da União tomou a seu cargo o 
contrôle da divida externa para assumir o 
predominio da balança de pagamentos do 
Brasil na qual são inseparáveis os 
empréstimos externos (ou em moeda 
estrangeira) contraídos pela União, Estados, 
Municípios e autarquias. É nessa evolução 
que se pode encontrar a gênese do atual art. 
33 da Constituição Federal, por onde o 
controle da União sôbre as dividas 
externas se ilegível em outro dispositivo, 
ao ponto de permitir intervenção do 
Estado que suspender, por mais de dois 
anos consecutivos, o serviço de sua 
divida externa (pág. 7º VI). 

A União conforme o texto 
constitucional, toma a si pelo menos a 
responsabilidade política dos 
empréstimos externos seja dos Estados 
ou Municípios. E isto induz a conclusão 
no sentido de que a autorização prévia  
de Senado Federal para contrair  
tais empréstimos externos há de ser  
 

concedida em têrmos restritos, a saber, 
com a menção de todas as condições 
estipuladas entre o Estado ou Município, 
e os tomadores do empréstimo. Excluída 
está, portanto, a autorização em têrmos 
gerais, simplesmente vaga. 

Claramente, a cargo da União está a 
política monetária, de modo tão positivo 
que cerceia a atividade dos particulares 
quanto ao comércio externo na 
dependência do câmbio. 

O controle de empréstimo nos textos 
dos artigos 33 e 63, II compreende, pela 
finalidade essencial desses dispositivos, 
dentro da intenção legislativa, exata e 
precisa, de preservar o crédito da nação 
na esfera internacional os compromissos 
financeiros que, sob qualquer 
modalidade, isto é, mútuo, confissão de 
divida, fiança, emissão, aval e endôsso de 
títulos, assumires os Estados o Distrito 
Federal e os Municípios, perante credor e 
domiciliado fora do pais. 

8 A garantia dada pelo Tesouro 
Nacional ex-vi da lei nº 1.518, não poderia 
importar em excluir a interferência do 
Senado, que, nos têrmos dos artigos 33 e 
63, no II, da Constituição, é órgão máximo 
de fiscalização dentro da unificação da 
política financeira das unidades 
federativas, nos tocante a empréstimos 
externos.  

Sôbre o assunto, também apreciado 
no referido parecer do Senador Ivo 
d'Aquino, assim se manifestou, a sua alta 
autoridade de jurista o Dr. Leopoldo 
Cunha Mello. 

Autorizar a União para servir de 
fiador a determinados financiamentos 
concedidos por organismos estrangeiros 
e internacionais a membros da Federação 
Brasileira, não se pode confundir com a 
autorização do Senado para a realização 
de tais financiamentos. 

Aquela é ato do Congresso Nacional foi 
dada em sentido amplo, genericamente, para 
todos os financiamentos entre os membros da 
Federação brasileira – Estados e Municípios – 
sociedades de economia mista em que 
preponderarem ações do Poder Público, com 
a aplicação na referida lei declarada. 

Essa, a autorização para o 
empréstimo, é ato privativo do Senado. 

A nosso ver, aquela não dispensou essa. 
Não a suprimiu porque não podia faze-lo. 

Se pretendesse faze-lo iria ferir 
flagraticinente o dispositivo do art. 63, nº 
ilegível da constituição federal. 

9. Quanto a conveniência do empréstimo 
sobressai na sua destinação que é de 
execução de um programa fundamental do 
governo o de expansão do sistema 
hidroelétrico do país. 

Ante o exposto, considerando que no 
casa, ex-vi dos artigos 33 e 63, nº 11, da 
Constituição Federal é imprescindível a 
autorização do Senado. Propõe a Comissão 
de Constituição e Justiça o seguinte: 

 
PROJETO DE REROLUÇÃO Nº 26 DE 

1953 
 
O Senado Federal, conhecendo do 

Oficio nº S-2, de 1953, do Governador do 
Estado de Minas Gerais e na forma dos 
artigos 33 e 63 nº II da Constituição 
Federal, resolve: 

Autorizar o Estado de Minas Gerais a 
assumir perante o Internacional Bank for 
Reconstruction and Development as 
obrigações e responsabilidades necessárias 
a efetivação e resgate da empréstimo 
externo de sete milhões e trezentos mil 
dólares (USC$' 7.300.600) ou de seu 
equivalente em outras moedas, a ser feita 
pelo referido Banco á Companhia de 
Eletricidade Alto do Rio Grande (CEARG) e 
às Centrais Elétricas da Minas Gerais, S. A. 
(CEMIG) na conformidade das cláusulas do 
Instrumento firmado entre as referidas 
sociedades de economia mista e a 
mesmo Banco, em 17 de julho de  
1953, em Washington, nos Estados 
Unidos da América, e publicado  
em vernáculo no Diário Oficial dos 
Estados Unidos do Brasil ,de 23 de ju 
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Lho de 1953, (Seção I, Suplemento ao 
número 167, páginas 7, 8 e 9) 
empréstimo este, destinado à execução 
das obras do plano de Eletrificação do 
Estado previstas no Anexo 2, do citado 
contrato. 

Sala Ruy Barbosa, em 3 de 
setembro de 1953. – Aloysio de Carvalho, 
Presidente em exercício. – Attilio 
Vivacqua, Relator – Waldemar Pedrosa. – 
Joaquim Pires. – Camilo Márcio. – Gomes 
de Oliveira. – Anísio Jobim. 

 
PARECER 

 
Nº 984, de 1953 

 
Da Comissão de Finanças sôbre o 

oficio nº S-2, de 1953 
 
Relator: Sr, Carlos Lindenberg. 
O presente processo se originou o 

Oncio nº 390-53 do Exmo. Sr. Governador 
de minas Gerais ao Exmo. Sr, Presidente do 
Senado, em vista do disposto nos artigos 33 
e 63, nº II, da Constituição Federal. 

Pelo referido oficio, S. Ex.ª o Sr. 
Governador de Minas Gerais informa que 
duas empresas, a Companhia de 
Eletricidade do Alto Rio Grande (CEARG) e 
Centrais Elétricas de Minas Gerais S. A. 
(CEMIG) estão negociando um empréstimo 
com o lnternational Bank for Reconstruction 
Developinent, dos Estados Unidos da 
América, para o fim especial de aumentar a 
produção de energia hidroelétrica do 
Estado, com a construção de varias 
temes, entre as quais se sobressai a de 
Itutinga, à qual se destina o 
financiamento em apreço. 

Esclarece ainda S. Ex.ª que: 
1 – que as ditas Companhias fazem 

parte das empresas organizadas pelo 
governo, justamente para dar execução 
ao programa de expansão do potencial 
hidroelétrico do Estado; 

2 – que o contrato de empréstimo 
com os banqueiros americanos, em linhas 
gerais, já foi discutido; 

3 – que o referido contrato, alem da 
sua parte fundamental, estabelecendo as 
condições do mutuo, compreende 
também o "projeto de fundos" que encerra 
um compromisso do Estado de Minas 
Gerais no sentido de assegurar a entre,a 
à Companhia ilegível CEMING, das 
importâncias arrecadadas em cada mês 
por conta da ilegível ilegível como 
pagamento da sua subscrição de capital; 

4 – finalmente, um termo da fiança 
que será prestada pelo Governo da 
União. 

Nesse documento, declara o Sr. 
Governador de Minas Gerais que no seu 
entender, por ser o contrato em causa 
firmado entre duas empresas do tipo das 
sociedades anônimas, talvez tal 
instrumento não dependa da autorização 
do Senado, prevista no art. 63 da 
Constituição Federal. 

Entretanto, acrescenta, cada a 
circunstância de figurar o Estado de 
Minas Gerais como parte integrante do 
aludido contrato, pareceu-lhe prudente e 
de seu dever, trazer o assunto à 
apreciação desta Casa para ela decida se 
é ou não necessária a autorização 
determinada pela Constituição Federal. E 
no caso de uma decisão afirmativa, 
solicita S. Ex.ª que o presente oficio seja 
recebido como pedido, para que seja 
concedida a permissão, necessária, 
exigida pela Constituição. 

O aludido oficio nº 376-53, foi 
distribuição ás Comissões de Constituição 
e Justiça e de finanças. 

O primeiro órgãos em brilhante parecer, 
estuda minuciosamente o assunto, ilegível ao 
faze-lo, ser necessário no caso o 
pronunciamento do Senado, ex-vi dos arts. 33 
e 63, nº II da Constituição Federal. Assim, 
recebendo o documento como pedido de 
autorização organizou o projeto de resolução 
de folhas 7 e 8 do dito ilegível, concedendo-a. 

A permissão solicitada a esta Casa, 
prende-se à assinatura de um com- 
 

trato de empréstimo da sete milhões 
trezentos mil dólares (US$ 7.300.000) 
ou equivalente em outras moedas 
firmado em Washington, D. C. de 17 
de julho de 1953 entre a Companhia 
de Eletricidade do Alto Rio Grande e 
Centrais Elétricas S. A., com 
intervenção do Tesouro Nacional do 
Estado de Minas Gerais, e o 
International Bank for Reconstrution 
and Development, com a finalidade de 
dar expansão ao programa de 
eletrificação do referido Estado, tendo 
como ponta mais alto a constituição, 
da Grande Uzina de Itutinga. 

O documento em causa 
compõem-se, de quatro partes 
distintas, a saber: 

I – "Contrato de Fiança" entre, os 
Estados Unidos do Brasil e o 
International Bank for Reconstrution 
and Development; 

II – "Contrato de Fundos para o 
Projeto", entre o Estado de Minas 
Gerais e o lnternational Bank; 

III – "Contrato de Empréstimo " 
entre o International Bank e a 
Companhia de Eletricidade do Alto Rio 
Grande e Centrais métricas de Minas 
Gerais S. A.; todos datados de 17 de julho 
do corrente ano; 

IV – "Regulamento de Empréstimos 
nº 4", datado de 6 de dezembro de 1950, 
que, pelos contratos, figura como parte 
integrante dos mesmos. 

Quanto ao contrato de Fiança, é de 
notar-se a maneira como o documento 
em apreço coloca as obrigações 
assumidas pela União, principalmente no 
que tange às cláusulas que 
aparentemente isentam os atos 
decorrentes dessas operações de qual 
quer ônus fiscal. 

Êsse contrato de Fiança foi assinado 
pelo Brasil tendo em vista o disposto na 
Lei nº 1.518, de 21 de dezembro de 1951. 
Através de suas cláusulas, atribui-se ao 
Tesouro Nacional uma soma ponderável 
de responsabilidades, entre as quais 
convém assinalar: 

a) a obrigação de garantir 
Incondicionalmente como principal, 
obrigado e não como simples abonador, o 
devido e pontual pagamento do principal 
e juros c outros encargos do Empréstimo 
o principal e juros dos Bônus Prêmios, se 
houver, bem como o pagamento 
antecipado do Empréstimo ou do resgate 
do Bônus; 

b) o compromisso de não dar 
privilégios especiais, sejam eles quais 
forem, e prioridade de câmbio a 
qualquer outra divida externa, e se o 
fizer, garantir igual proporcionalmente 
os pagamentos assumidos no 
presente contrato, ressalvada, porém, 
a criação de ônus hipotecário, 
pignoratício e outros quaisquer, ou 
prioridade sobre qualquer propriedade 
comprada, na ocasião exclusivamente 
para garantir o preço da compra  
desta propriedade; ou penhores de 
bens comerciais destinados a  
garantir dívida vencível a prazo não 
superior a um ano da data respectiva 
a ser paga com o produto da venda 
dos mesmos, ou ainda qualquer 
caução par conta do Fiador de 
qualquer de seus  
bens no curso ordinário dos  
negócios bancários para garantir 
quaisquer dividas vencíveis a  
prazo de um ano da data respectiva; 

c) a obrigação de fornecer ao Banco, 
vice-versa, periodicamente, todas as 
informações de interesses mútuos, 
inclusive relativas a condições que 
venham interferir ou ameaçar a interferir 
na realização dos objetivos de 
empréstimo ou sobre a manutenção da 
seu serviço; 

d) a oferecer aos representantes 
credenciados do Banca tôdas as 
oportunidades razoáveis de visita a 
qualquer parte de seu território rara os 
fins constantes do Empréstimo; 

e) a pagar o principal, juros e outros 
encargos do empréstimo e dos Bônus 
sem dedução e livros de quaisquer 
impostos ou taxas exigidos pelas leis 
do Fiador ou leis vigentes no seu 
território, ressalvado, porém, que tais 
isenções não se aplicam aos 
pagamentos feitos ao portador de 
Bônus, quando de propriedade de 
pessoa física ou jurídica domiciliada 
no Brasil que não seja, o Banco, o 
recebedor: 

f) a isentar os contratos já 
enumerados, inclusive formalização e 
registro, de todas as taxas e impostos, 
sejam quais forem; 

g) a pagar os juros e outros 
encargos do Empréstimo e dos Bônus 
livres de todas as restrições impostas 
pelas leis em vigor no território Nacional; 

h) a abonar todos os Bônus 
emitidos. 

A inclusão dessas cláusulas, que à 
primeira, vista aparenta a outorga de 
uma ampla isenção tributária, no texto 
do Contrato de Fiança – Seções 3.03, 
3.04 e 3.05 – considerado, isoladamente, 
o referido instrumento, constituiria uma 
grave irregularidade. E isso porque a 
Constituição Federal exige que a 
concessão de tais favores seja feita 
através de leis especiais, nos termos do 
parágrafo único do seu art. 31. As 
referidas clausulas deveriam, no máximo, 
conter um compromisso, de parte do 
Fiador, de fazer votar uma lei especial 
concedendo essas isenções e nunca a 
declaração de indenidade, conforme se 
encontra expresso no texto em exame. 

Ocorre, porém, que o "Contrato de 
Empréstimo" entre o International Bank e 
as empresas beneficiárias – a CEARG e a 
CEMIG – contem uma cláusula (Seção 
5.06) que anula de modo total as do 
"Contrato de Fiança há pouco 
mencionada. 

Pela aludida cláusula do "Contrato 
de Empréstimo" os prestamistas (CEARG 
e CEMIG) deverão parar ou mandar 
pagar todas as taxas ou contribuições, 
se houver impostos segundo as leis 
do Fiador ou segundo leis em vigor 
em seus territórios e relacionadas 
com a emissão, a assinatura, a 
entrega ou o registro do Contrato de 
Empréstimo, do Contrato da Garantia 
ou das Letras ou com o pagamento do 
principal, dos juros ou de outros 
encargos relativos aos mesmos. 

Como se vê, a intenção do Banco 
é evitar que as condições em que o 
empréstimo foi negociado sejam 
alteradas por qualquer ônus fiscal, 
Dai, transmiti-lo a responsabilidade 
final aos prestamistas. 

Conforme averiguamos, as 
mesmas cláusulas vigoram em 
relação à Comissão de Energia 
Elétrica do Rio Grande do Sul e a 
Companhia Hidroelétrica de São 
Francisco, através dos empréstimos 
que contraíram com a International 
Bank. E os ônus fiscais a que nos 
referimos têm sido satisfeitos pelas 
entidades em apreço. 

As três partes restantes do 
documento sub-examinem, ou sejam, 
"Contrato de Fundos para o Projeto" entre 
o Estado de Minas Gerais e o 
International Bank, o "Contrato de 
Empréstimo" entre o International Bank e 
a companhia de Eletricidade do Alto Rio 
Grande e Centrais Elétricas de Minas 
Gerais S. A. mesma data – 17 de julho de 
1953 – e o "Regulamento de Empréstimo 
nº 4" se encontram expressos na 
documentarão anexa e devidamente 
analisadas na mencionada peça do 
presente processo, representada pelo 
brilhante parecer da Comissão de 
Constituição e Justiça. 

Assim, feitos os reparos alusivos às 
cláusulas do Contrato de Fiança, que 
realmente envolvem matéria relevante,  
a Comissão de Finanças opina  
pela aprovação do projeto de resolu- 
 

ção, de autoria da Comissão de 
Constituição e Justiça. 

Sala Joaquim Murtinho, 11 de 
setembro de 1953. – Ivo d'Aquino, 
Presidente. – Carlos Linderbeg Relator. – 
Álvaro Adolpho – Alberto Pasqualini – 
Walter ilegível – Durval Cruz – Plínio 
Pompeu – Ferreira de Souza. 

 
PARECERES NS. 985 E 936, DE 1953 

 
Da Comissão de Constituição e 

Justiça sobre o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 12-03 que aprova, o termo 
de acordo calculado entre o Estado do 
Piauí e o Ministério da Educação e Saúde 

 
Relator: Sr. Anísio Jobim. 
1. O 1º Secretário em exercício da 

Câmara do Deputados enviou a Mesa do 
Senado o Projeto de lei nº 2.271-A, de 
1953, que aprova o termo do acordo 
ilegível entre o Estado do Piauí e o 
Ministério da Educação e Saúde. 

O referido ilegível e no sentido de se 
intensificar a assistência psiquatrica 
naquele Estado e foi firmando a 27 de 
dezembro ultimo. 

2. Remetido o processo ao Tribunal de 
Contas, não teve o registro desejado, 
preliminarmente, "porque está ilegível ao 
exercício de 1951, já encerrado, resolução 
que tomou aquele ilegível Tribunal na sessão 
de 3 de janeiro passado. 

Não tendo havido pedido de 
reconsideração no prazo legal aquele órgão 
administrativo remeteu o processo nos termos 
do art. 67, § 1º, da Constituição, do Congresso 
Nacional. 

3. Submetido ao exame e consideração 
da Comissão de Tomada de dentas, o seu 
relator, no que foi acompanhado pelos demais 
membros impugnou a decisão, nos termos 
seguintes: 

– Discordo do Tribunal de Contas, 
pois a verba foi empenhada de acordo 
com a cláusula 8ª do termo de acordo 
celebrado entre Ministério da Educação e 
Saúde e o distado do Piauí, razão pela 
qual opino pela aprovação do contrato 
etc. 

4. Achamos justo o parecer da douta 
Comissão, e com ele concordamos. 

Pela constitucionalidade. 
Sala Ruy Barbosa, em 16 de abril de 

1953, – Dario Cardoso, Presidente. Anísio 
Jobim, Relator. – Aloysio de Carvalho –
Camilo Mercio – Gomes de Oliveira. – 
Luis Tinoco – Carlos Saboya. – Joaquim 
Pires – Waldemar Pedrosa. – Attilio 
Vivacqua. 

 
PARECER 

 
Nº 936, de 1953 

 
Da Comissão de Finanças, sobre 

Projeto de Decreto Legislativo nº 12, de 
1953, que aprova o término do acordo 
celebrado entre o Estado do Piauí e o 
Ministério da Educação e Saúde 

 
Relator: Sr. Plinio Pompeu. 
O presente projeto aprova o acordo 

celebrado entre o Ministério da Educação 
e o estado do Piauí, para.intensificação da 
assistência psiquiátrica, ao qual o 
Tribunal de Contas recusou registro, sob 
o fundamento de que o mesmo se 
encontra vinculado ao exercício de 1951, 
já encerrado. 

Tendo em vista que a falha apontada 
pelo Tribunal de Contas è perfeitamente 
sanável, uma vez que o credito destinado 
ás despesas do contrato cuja vigência 
prevista é de cinco anos, encontra-se 
escriturada em "Restos a Pagar", 
conforme consta dos "Balanços Gerais da 
União relativos ao exercício de 1951", 
volume II, páginas 129, podendo, 
portanto, ser utilizado até o exercido de 
1956, opinamos pela aprovação do 
projeto. 

Sala Joaquim Murtinho, em 11 de 
setembro de 1953. – Ivo d'Aquino, 
Presidente. – Plinio Pompeu, Rela- 
  



510 Quarta-feira 16 Diário do Congresso Nacional (Seção II) Setembro de 1953 
 
tor. – Alvaro Adolpho. – Durval Cruz. – 
Alberto Pasqualini. – Carlos Lindenberg. – 
Walter Franco. – Ferreira de Souza. 

  
Pareceres ns. 987 e 988,  

de 1953 
 

Nº 987, de 1953 
 
Da Comissão de Constituição e 

Justiça sôbre o Projeto de Lei de Câmara 
nº 50-53, que concede pensão especial 
de Cr$ 3.000,00, a viúva e filha do 
professor João Carlos Teixeira Brandão. 

Relator: Sr. Anísio Jobim. 
1. O Projeto de Lei em apreço que 

na Câmara dos Deputadas recebeu o nº 
2.493-C, de 1952, concede a pensão 
especial de Cr$ 3.000,00 (três mil 
cruzeiros) mensais a Maria de Lourdes 
Teixeira Brandão, viúva do ex-
pariamentar Professor João Carlos 
Teixeira Brandão e a Beatriz Teixeira 
Brandão, filha solteira e inválida do de 
cujus, com direito a percepção da metade 
da pensão. 

Desde que a despesa para 
pagamento da pensão de que trata 
correrá por conta da verba da dotação 
ilegível de Ministério da Fazenda. 

2. Apresentando o citado Projeto o 
Deputado Celso Peçanha o justificou 
amplamente, adicionando uma biografia 
do Professor Teixeira Brandão, para 
melhor conhecimento de sua vida e 
obras. 

Trata-se de um homem público 
dotado de grandes virtudes de médico, 
fundador que foi da psiquiatria no Brasil e 
um clinico de alta projeção. Foi também 
parlamentar ilustre, deixando no 
Congresso Nacional sulco luminoso de 
sua passagem. 

Trabalhador infatigável, dedicado a 
materia psiquiátrica, quando a clância 
estava ainda, em atrazo na Europa, o 
professor Teixeira Brandão rasgou-lhe 
novos horizontes, sistematizando o 
estudo, e escrevendo, na sua vida de 
clínico consagrado à especialidade, vários 
ilegível que o põem à altura de um dos 
maiores mestres da medicina nesta 
ordem de cogitações científicas. 

Ilegível a sua competência, foi diretor 
da ilegível, destinados ao internamento e 
tratamento de doentes mentais e de 
moléstias nervosas. Professor por concurso 
de Faculdade de Medicina do Rio de 
Janeiro, foi a dedicação em pessoa no 
ensino de disciplina de que se tornou 
grande autoridade. 

Não menos distinguido vêmo-lo nas 
ilegível parlamentares, como 
representante do ilegível do Rio de 
Janeiro na Câmera dos Deputados. 

Ilegível a sua existência afanosa foi 
um apostolado, quer na profissão que 
exerceu com brilhantismo, quer no 
Parlamento Nacional. 

3. A pensão a sua viúva e filha 
inválida não representa mais do que o 
agradecimento da Nação a quem se faz 
tão merecedor de suas homenagens, nas 
pessoas dos entes queridos, cujos os 
nomes constam do Projeto. 

4. Nada opomos à 
constitucionalidade da proposisão. 

Sala Ruy Barbosa, em 25 de junho 
de 1953. – Joaquim Pires. Presidente em 
exercício, – Anisio Jobim. Relator. – Attilio 
Vivacqua. – Waldemar Pedrosa. – Camilo 
Mércio. – Ferreira de Sousa – Gomes de 
Oliveira. 

 
PARECER 

 
Nº 988, de 1953 

 
Da Comissão de Finança, sôbre o 

Projeto de Lei da Câmara número 50 de 
1953, que concede a pensão especial de 
Cr$ 3 000,00, a viuva e filha do professor 
João Carlos Teixeira Brandão. 

Relator: Sr. Ferreira de Sousa 
O projeto de lei nº 50 de 1953, 

originária da Câmara dos Deputados, 
concede a pensão especial de Cr$ 
3.000,00 (três mil cruzeiros mensais 
 

a Maria de Lourdes Teixeira Brandão, 
viuva do ex-parlamentar professor  
João Carlos Teixeira Brandão e a  
Beatriz Teixeira Brandão, filha  
solteira e inválida do de cajus, com  
direito à percepção da metade da 
pensão. 

A proposição em causa se enquadra 
nas linhas das diretrizes estabelecidas 
pela Comissão de Finanças, para a 
concessão de pensão especial. 

O de cajus prestou realmente 
relevantes serviços ao país, requesito 
êste exigido por esta Comissão para que 
possa conceder benefícios especiais 
aos seus herdeiros. Além de fundador 
da psiquiátria no Brasil, exerceu êsse 
brasileiro ilustre a catédra na Faculdade 
de Medicina do Rio de Janeiro e por 
muitos anos representou, com 
proficiência e brilhantismo, o Estado do 
Rio de Janeiro na Câmara dos 
Deputados. 

Por todos êsses motivos, a 
Comissão de Finanças opina pela 
aprovação do projeto. 

Sala Joaquim Murtinho, 11 de 
setembro de 1953. – Ivo d'Aquino 
Presidente. – Ferreira de Souza Relator – 
Durval Cruz. – Plínio Pompeu – Alvaro 
Adolpho. – Alberto Pasqualini – Carlos 
Lindenberg – Walter Franco. 

 
Parecer nº 989, do 1953 

 
Da Comissão de Finanças, sôbre o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 44, de 
1953, que aprova o contrato e critura 
celebrado entre o Superintendência das 
Emprêsas Incarucradas ao Patrimônio 
Nacional e a firma Mavercy Sociedade 
Indústrias Frigoríficas Ltda. 

 
Relator: Sr. Alvaro Adolfo 
1. As Emprêsas Incorporadas ao 

Patrimônio da União, firmaram contrato 
com a firma Maverey ilegível Industrias 
Frigoríficas Ltd para ampliação da 
indústria do frio na Emprêsa de 
Armazéns Frigoríficos à Avenida 
Rodrigues Alves, número 433 e 435, 
desta capital. Esta última emprêsa foi 
incorporada pelo decreto-lei nº 2.436, de 
22 de julho de 1940 a constitue, assim, 
parte integrante daquela entidade. O 
contrato foi assinado com a firma 
vencedora na concorrência pública 
aberta para realização dessa obra de 
incontestavel interêsse coletivo, depois 
de aprovação do Sr. Presidente aa 
República, como se verifica do ilegível 
instrumento anexo ao processo de 
registro no Tribunal de Contas Pedida o 
registro a esta Côrte de Contas, o relator 
designado, Ministro Rubem Rosa, em 
brilhante e erudito parecer concluiu  
pela falta de competência d  
Tribunal de Contas para examinar  
e dar registro a êsse contrato, dada a 
situação especial em que se encontram 
as Emprêsas Incorporadas, de 
verdadeiras entidades de direito privado, 
condição que lhes tem sido conhecida 
sempre a exemplo do que também 
ocorre com as Êmpresas do grupo  
Lage. Vencido o preclaro relator na 
preliminar, entendeu o Tribunal  
negar registro ao contrato pelos 
seguintes fundamentos: – a por ter o 
edital de concorrência, a título de 
especificação para o fornecimento da 
condensadores, adotada as mesmas 
características dos já existentes na 
Êmpresa de Frigoríficos, isto é, da 
marca "York", não se podendo  
verificar na questão técnica em  
que grau a proposta da contratante 
atende às especificações; b) não ter sido 
anexado ao processo de registro o 
conhecimento da caução; c) por ter 
contrato estabelecido que a despesa 
com a execução das obras ilegível pelo 
Banco do Brasil e não se dever cogitar 
da assinatura daquele antes de 
realizada a  ilegível, e em virtude de 
ilegível 15ª do contrato por ilegível 
precisão vocabular técnica, não sendo 
possível que a União venha a pagar 
 

indenização se e contrato fôr anlado. 
A douta Comissão de Tomada de 

Contas da Câmara dos Deputados, em 
longo e fundamentado parecer, concluiu 
pela aprovação do contrato. Realmente, 
as objeções opostas ao registro não nos 
parecem de molde a prejudicar a 
execução do contrato salvaguardados 
como estão os interêsses das Empresas 
Incorporadas, tendo em vista os 
esclarecimentos ilegível pela direção 
das mesmas, constantes do processo. 
No que diz respeito ao primeiro item, 
relativo à especificação dos 
condensadores, esclarece o engenheiro 
assistente daquelas Empresas de 
maneira clara e conveniente que não 
havia nanhum inconveniente na 
divergência entre o tipo de condensador 
do edital de concorrência e do contrato, 
uma vez que todos os tipos dêsse 
equipamento são ilegível a uma mesma 
função, com idêntico rendimento, sendo 
que es fabricações de todos eles 
oferecem a garantia de um ano para o 
perfeito ilegível do aparelho. Em todo 
caso, a proposta de fornecimento deve 
ser ilegível em função do preço e do 
prazo de entrega da obra pronta, 
acauretados como estão os interêsses 
das Emprêsas pela fiscalização a que 
fica subordinada a firma executora, 
também ilegível cláusula contratal 
expressa. Quanto ao segundo item, 
relativo à calção o que se vê é que a 
cláusula 1ª do contrato estipula 
expressamente ilegível de Cr$ 
500.000,00 (quinhentos cruzeiros) em 
moeda corrente, feita pela outorgada 
contratada para garantir a execução dos 
serviços contratuais responderá por 
tôdas as multas impostas, ficando a 
outorgada contratada obrigada a 
integraliza-la dentro de 48 horas 
contadas do recebimento da notificação 
para tal fim”. 

Por sua vez, o relatório da Comissão 
Julgadora da Concorrência mostra que 
essa formalidade foi preenchida. A 
exigência do Tribunal Contas, quanto ao 
financiamento das obras contratadas, 
provou a direção das Emprêsas 
Incorporadas o preenchimento dessa 
condição, na informação que prestou à 
Câmara dos Deputados segundo refere o 
iminente relator da douta Comissão de 
Tomadas de Contas daquela Casa do 
Congresso Firmaram essas Emprêsas 
contrato de financiamento com o Banco 
de desenvolvimento Econômico, em 30 
de março dêste ano, para atender ao 
custeio das obras ilegível e contratadas. 
Isto quer dizer que, quando mesmo 
tivesse havido inobservância do Código 
de Contabilidade, neste último caso, 
estava a irregularidade devidamente 
suprida, não convindo demorar a 
execução de um serviço de tal 
importância para a coletividade por uma 
lacuna posteriormente preenchida. 
Mesmo porque uma nova concorrência, 
com o crescente custo das utilidades e as 
dificuldades cambiais poderia ser 
prejudicial aos interêsses das Emprêsas 
Incorporadas e ao Patrimônio da União a 
que pertencem. 

2. Somos, por tudo isso, pela 
aprovação do projeto. 

Sala Joaquim Murtinho, 11 de 
setembro de 1953. – lvo d'Aquino 
Presidente. – Alvaro Adolpho, Relator – 
Ferreira de Souza. – Durval Cruz – Plínio 
Pompeu. – Carlos Lindemberg. – Walter 
Franco – Alberto Pasqualini. 

 
Pareceres ns. 990 e 991 de 1953 
 

Nº 990, de 1953 
 
Da Comissão de Educação e Cultura 

sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 273, 
de 1953. 

Relator: Sr. Hamilton Nogueira. 
O Projeto de Lei nº 213, de 1953, da 

Câmara dos Deputados, autoriza o  
Poder Executivo a abrir, ilegível do 
Ministério da Educação e Saúde, os 
créditos especiais de Cr$ 10.000.000,00, 
 

Cr$ 10.000.000,00. Cr$ 1.000.000,00 e 
Cr$ 2.000.000,00, para auxiliar, 
respectivamente, a construção da sede 
do Museu de Arte Moderna, do Teatro 
Castro Alves, da Escola de Belas Artes 
de Pelotas e do Museu Mariano 
Procópio. 

Inicialmente, êsse Projeto, da autoria 
do ilustre Deputado Jorge Lacerda, 
visava, apenas, auxiliar a construção do 
Museu de Arte Moderna do Rio de 
Janeiro. Na sua cramitação pela Câmara 
foram acrescentados auxílios às outras 
instituições nêle referidas. 

Na justificação do Projeto o 
Deputado Jorge Lacerda desenvolve uma 
argumentação convincente sôbre a 
importância do Museu de Arte Moderna 
na vida cultural do Brasil. 

De fato, quem tem acompanhado a 
intensa atividade desta instituição, em 
menos de dois anos de existência, pode 
testemunhar o valor de uma iniciativa 
privada em prol da arte moderna no 
Brasil. 

Aquisições de obras dos nossos 
melhores artistas, aquisições de obras de 
artistas estrangeiros, mostras de arte, 
conferências sôbre temas artísticos, tudo 
quanto reflete, enfim a civilizarão 
moderna através da interpretação dos 
artistas de uma das épocas mais 
fecundas, e ao mesmo tempo mais 
angustiantes por ue tem passado o 
espírito humano, tem sido apresentado no 
Museu de Arte Moderna. 

Seria irrisório negar-se o valor 
educativo dos museus ou a sua 
importância como índice cultural de um 
povo. Por outro lado não aceitar a arte 
moderna por não compreendê-la, 
considerando-a uma modalidade de 
snobismo, é uma atitude tão condenável 
quant estabelecer antinomias com a 
chamada arte clássica, ou fazet cotejos 
com interpretações diferentes da 
realidade. 

A posição real de quem realmente 
reconhece o valor da criação artística, 
estã sintetizada neste conceito de Marcel 
Arland, em “Chronique de la Peinture 
Moderno”, “Aimez Ia peinture 
contemporaine jusque dans ses 
manifestations Ies plus audacieuses: on 
parler a peut-être de faiblesse, de 
snobisme ou de nauvais gout, mais en 
même temps, restez fidéle à Tintoret, un 
Masaccio, un Poussin avous serei accusé 
diincoséquence, sinon de displícité. 
Comme si ce n'était pas d'abord que nous 
símons ces vieux maitres, que nous 
símons nos contemporains, et les plua 
atdacieux". 

A Comissão de Educação e cultura 
do Senado, no exame da Proposição 
aprovada na Câmara dos Deputados, no 
que diz respeito ao seu mérito não deverá 
negar seu apoio a iniciativa tão elevada 
como esta de auxiliar o Museu de Arte 
Moderna do Rio de Janeiro, o Teatro 
Castro Alves da Bahia, a Escola de Belas 
Artes de Pelotas e o Museu Mariano 
Procópio de Juiz de Fora. 

Sou pela aprovação do Projeto. 
Sala das Comissões, em 2 de 

setembro de 1953. – Cícero de 
Vasconcelos, Presidente, – Hamilton 
Nogueira, Relator. – Levindo Coelho. – 
Arêa Leão. 

 
PARECER 

 
Nº 991, de 1953 

 
Da Comissão de Finanças sôbre o 

Projeto de Lei da Câmara nº 213, de 
1953. 

Relator: Sr. Plínio Pompeu. 
O prsente projeto de lei originário da 

Câmara dos Deputados autoriza o Poder 
Executivo a abrir, pelo Ministério da 
Educação, os seguintes créditos 
especiais: 

a) de Cr$ 10.000.000,00 como 
auxílio ao Museu de Arte Moderna do Rio 
de Janeiro, para início da construção de 
sua sede; 
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b) de Cr$ 10.000.000,00 para auxiliar 
à construção, já iniciada, do Teatro Castro 
Alves, em Salvador, Bahia; 

c) de Cr$ 1.000.000,00 para 
instalação em sede própria da Escola de 
Belas Artes de Plotas, no Estado do Rio 
Grande do Sul; 

d) de Cr$ 2.000.000,00 para 
ampliação e adaptação dos prédios do 
Museu Mariano Procópio, em Juiz de 
Fora. 

O primeiro crédito, objetivo inicial do 
projeto, quando de sua apresentação à 
Câmara pelo ilustre Deputado Jorge 
Lacerda. destina-se ao Museu de Arte 
Moderna do Rio de Janeiro, entidade que 
vem desenvolvendo um grande programa 
de incentivo às atividades artísticas. Com 
o referido crédito, na importância de Cr$ 
10.000.000,00, será á iniciada a 
construção da sede do Museu, obra 
orçada em Cr$ 50.000.000.00 e que se 
localizará em terreno fronteiro ao 
Aeroporto Santos Dumont. 

O segundo crédito, tamb’m de Cr$ 
10.000.000,00, origina-se de menda do 
nobre Deputado Nélson Carneiro e se 
destina a auxiliar a construção do Teatro 
Castro Alves, em Salvador, obra já 
iniciada pelo Govêrno do Estado da 
Bahia. 

O crédito de Cr$ 1.000.000.00, 
constante do art. 3º do projeto e 
também origináráio de emenda, é 
destinado à instalação, em sede 
própria, da Escola de Belas Artes de 
Pelotas, Estado do Rio Grande do Sul, 
um dos mais antigos estabelecimentos 
culturais do país. 

Finalmente o último crédito, na 
Importância de Cr$ 2.000.000,00, e 
ainda resultante de emenda ao projeto 
original, será, empregado na ampliação 
e adaptação do Museu Mariano 
Procópio, em Juiz de Fora, Estado de 
Minas Gerais. rata-se de instituição  
de excelentes tradições e que,  
mantido pelos cofres municipais não 
dispõe de recursos suficientes para 
ocorrer às obras reclamadas em suas 
instalações. 

Como se vê, o projeto tem por 
escopo incentivar atividades culturais que 
se encontram a cargo de entidades 
privadas ou dos poderes locais, em 
cumprimento do artigo 174 da Carta 
Magna que determina: "O amparo à 
cultura é dever do Estado". 

Nestas condições, opinamos pela 
sua aprovação, com a seguinte: 

 
EMENDA Nº 1-C 

 
Aos arts. 1º, 2º, 3º e 4º 
Onde se diz: 
Ministério da Educação e Saúde  
Diga-se: 
Ministério da Educação e Cultura  
Sala Joaquim Murtinho, em 11 de 

setembro de 1953. – Ivo d'Aquino, 
Presidente. – Plínio Pornpeu, Relator. – 
Alberto Pasqualini. – Walter Franco. – 
Domingos Velasco, – Alvaro Adolfo. – 
Carlos Lindemberg. – Durval Cruz. 

 
PARECERES NS. 992 E 993, DE 1953 

 
Nº 992, de 1953 

 
Da Comissão de Constituição e 

Justiça, sôbre o Projeto de Lei da Câmara 
nº 312, de 1950. 

 
Relator: Sr. Artur Santos. 
Nada há a opôr sob o aspecto 

constitucional ao Projeto de Lei da 
Câmara dos Deputados que concede 
isenção de direitos de importação e 
taxas aduaneiras para a Rádio 
Sociedade Farroupilha Limitada de Pôrto 
Alegre. 

Sala Ruy Barbosa, em 19 de 
dezembro de 1950. – Waldemar Pedrosa, 
Presidente – Artur Santos, Relator – 
ilegível Wanderley. – Attilio Vivacqua. – 
Etelvino Lins. – Luís Tinoco. – Ferreira de 
Souza. 
 

PARECER 
 

Nº 993, de 1953 
 

Da Comissão de Finanças sôbre o 
Projeto de Lei da Câmara dos Deputados 
n.º 312, de 1950. 

 
Relator: Sr. Ferreira de Souza. 
O presente Projeto de Lei nº 312, de 

1950, vindo da Câmara dos Deputados, 
concede isenção de direitos de importação e 
taxas aduaneiras, exceto a de previdência 
social, para um transmissor de rádio difusão 
completo de 50 kilowatts, com o peso legal, 
aproximadamente, de 28.000 quilos, 
procedente dos Estados Unidos, adquirido da 
firma RCA Vitor S. A., pela Rádio Sociedade 
Farroupilha Limitada, com sede em Pôrto 
Alegre, Estado do Rio Grande do Sul. 

Quando tramitou por esta Casa o 
Projeto de Lei da Câmara dos Deputados 
nº 370, de 1949, concedendo favores 
idênticos à Rádio Mairink Veiga do Rio de 
Janeiro, a Comissão de Finanças 
ofereceu-lhe um substitutivo no sentido de 
assegurar à medida um caráter geral. 

Aquela Casa do Congresso Nacional 
resolveu não aceitar a colaboração do 
Senado e aprovar o projeto nos termos da 
sua apresentação, convertido, afinal, na 
Lei nº 1.203, de 19 de outubro de 1950. 

Nestas condições, por questão de 
equidade, já que se concedeu idênticos 
favores a outras emprêsas, a Comissão de 
Finanças opina pela aprovação do projeto. 

Sala Joaquim Murtinho, 11 de 
setembro de 1953. – Ivo d'Aquino, 
Presidente. – Ferreira de Souza, Relator. 
– Alberto Pasqualini, _ Alvaro AdoIpho, – 
Carlos Lindemberg – Walter Franco. – 
Plinio Pompeu.  – Samuel Cruz. 
 

PARECERES NS. 994 E 995, DE 1953 
 

Nº 994, de 1953 
 

Da Comissão de Constituição e 
Justiça, sôbre o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 36, de 1953. 

 
Relator: Sr. Camilo Mercio. 
Pelo Projeto é mantida a decisão do 

Tribunal de Contas, recusando registro ao 
têrmo de ajuste entre o Departamento dos 
Correios e Telégrafos e Álvaro Leite de 
Oliveira, celebrado em 8 de novembro de 
1951, para o levantamento topográfico do 
terreno de Adrianópolis, onde se acham 
instaladas as estações rádio-receptoras e 
rádio-transmissoras do mesmo Departamento. 

Recusou o Tribunal registro, 
conforme consta do oficio enviado à 
Câmara, dos Deputados, baseado nos 
seguintes fundamentos: 

a) o prazo excedia o exercício 
financeiro: 

b) a despesa não foi empenhada e 
não se indicou por onde correria a 
despesa em 1952; 

c) não foram apresentadas as 
certidões de registro no C.R.E.A. de 
quitação com o serviço militar e com o 
impôsto de renda, tendo, ainda, decorrido 
o prazo Legal sem que houvesse pedido 
de reconsideração. 

De inteiro acôrdo com os motivos que 
autorizaram a recusa do registro, opinamos, 
nada opondo à sua constitucionalidade, pela 
aprovação do projeto. 

Sala Ruy Barbosa, em 23 de julho de 
1953. – Dario Cardoso, Presidente – 
Camilo Mercio. Relator. – Aloysio de 
Carvalho. – Anisio Jobim. – Joaquim 
Pires. – Waldemar Pedrosa. 
 

PARECER 
 

Nº 995, de 1953 
 
Da Comissão de Finanças, sobre o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 36, de 1953. 
 
Relator: Sr. Alvaro Adolpho. 

1. O Tribunal de Contas negou registro  
ao contrato celebrado entre a União,  
pelo Departamento de Correios 
 

e Telégrafos, e Alvaro Leite de Oliveira, 
em 8 de novembro de 1951, para o 
levantamento topográfico do terreno de 
Adrianópolis, no Estado do Amazonas, 
onde se acham instaladas as estações 
rádio transmissoras e receptoras daquele 
departamento, sob o fundamento a 
recusa de que o prazo do contrato 
excedia o exercicio financeiro, não ter 
sido empenhada a despesa, como não se 
indicar que corria pelo exercicio de 1952 e 
não ter o contratante exibido a prova de 
seu registro no Conselho Regional de 
Engenharia do Amazonas. 

Mais de uma vez tem o Senado 
aprovado contratos do Departamento dos 
Correios e Telegrafos, para execução de 
obras constantes do Plano Postal e 
Telegráfico, cujo registro fui recusado 
pelo Tribunal de Contas, quando o prazo 
do contrato excedia o ano financeiro. No 
caso presente, porem, o maior defeito do 
contrato em exame esta em não ter sido 
empenhada a despesa, que teria de ser 
feita no ano financeiro seguinte. Tambem 
o profissional contrato não deu prova de 
seu registro no Conselho Regional de 
Engenharia, não estando, assim, 
legalmente habilitado ao desempenho do 
contrato e execução do serviço 
contratado. 

2. Somos, por isso, pela aprovação do 
projeto pelo Senado, que confirma a 
decisão denegatória do Tribunal de contas. 

Sala Joaquim Murtinho, em 11 de 
setembro de 1953. – Ivo d’Aquino, 
Presidente. – Alvaro Adolpho, Relator. – 
Ferreira de Souza. – Durval Cruz. – Plinio 
Pompeu. – Carlos Lindemberg. – Walter 
Franco. – Alberto Pasqualini. 

 
PARECER Nº 996, DE 1953 

 
Da Comissão de Finanças, sôbre o 

Projeto de Lei da Câmara número 191, de 
1953. 

 
Relator: Sr. Plinio Pompeu. 
O Orçamento em vigor consigna ao 

Serviço Nacional da Malaria uma dotação de 
Cr$ 15.000.000,00 destinada ao combate à 
malária na Amazônia, à conta dos recursos 
previstos no artigo 199 da Constituição.  

A dotação orçamentaria em aprêço 
não corresponde, entretanto, aos trabalhos 
programados e que estão sendo 
executados pelo Serviço Nacional da 
Malária naquela vasta região, onde o 
saneamento representa o primeiro passo 
para sua almejada valorização economica. 

Dai o presente projeto, de autoria do 
ilustre Deputado ilegível Barroso e, que, 
autorizado a abertura de um crédito de 
Cr$ 10.000.000,00, para a intensificação 
do combate a malária na Amazônia, tem 
por objetivo evitar que serviços de tão 
grandes benefícios para a riqueza 
nacional sofra solução de continuidade. 

Nestas condições, e tendo em vista que 
os créditos concedidos à Amazônia, no 
corrente exercicio, estão aquém dos 3% da 
renda tributária que, constitucionalmente 
lhe pertencem opinamos pela aprovação 
do projeto, com a seguinte: 
 

EMENDA Nº 1-C 
 

Ao art. 1º onde se diz: 
Ministério da Educação e Saúde.  
Diga-se: 
Ministério da Saúde. 
Sala Joaquim Murtinho, em 11 de 

setembro de 1953. – Ivo d’Aquino. Presidente, 
– Plinio Pompeu. Relator. – Durval Cruz – 
Alberto Pasqualini. – Carlos ilegível – Walter 
Franco. – Ferreira de Souza. 
 

PARECER Nº 997, de 1953 
 

Da Comissão de Finanças ao projeto 
de lei da Câmara número 210, de 1953. 

 
Relator: – Sr. Durval Cruz 
Este projeto oriundo de Mensagem  

do Poder Executivo ao Congresso  
Nacional ilegível a abertura, pelo  
Ministério da ilegível do crédito ilegível 
 

cial de Cr$ 34.000,000,00 (trinta  
e quatro milhões de cruzeiros)  
para cobrir os deficits orçamentários  
da Fundação Abrigo do Cristo  
Redentor. 

Originariamente o Executivo 
sugerira a abertura de um crédito 
especial de Cr$ 19.000.000,00 
(dezenove milhões de cruzeiros), pois, 
tinha-se em vista, apenas, o deficit 
previsto pela Fundação em relação  
às suas despesas no decorrer de  
1953. 

A Câmara dos deputados, tendo 
em vista as razões desenvolvidas pela 
Comissão de Educação e Cultura em 
seu parecer, achou oportuno 
regularizar de vez a situação 
Financeira do Abrigo do Cristo 
Redentor, adotando o projeto 
substitutivo pela última apresentado, 
no qual se autoriza a abertura,  
pelo Ministério da Fazenda, de um 
crédito especial de Cr$ 34.000.000,00 
(trinta e quatro milhões de cruzeiros), 
destinado a cobrir os deficits 
orçamentários da citada entidade, 
relativos ao exercício de 1952, já 
encerrado, e o de 1953, perfeitamente 
previsivel face aos encargos da 
instituição. 

Antes de formularmos o nosso 
parecer convem assinalar para  
o conhecimento do Senado, o quanto  
Sr. Presidente da República, bem  
como todos os membros da outra  
Casa Legislativa, que tiveram a 
oportunidade de se manifestar sôbre os 
trabalhos desenvolvidos pelo Abrigo do 
Cristo Redentor, são concordes em 
reconhecer o mérito da instituição em 
apreço, inteiramente dedicada à 
assistência social e à educação  
de menores, ilegivel-se, por isso,  
o apoio que lhe vem, dando o govêrno 
através dos anos, não obstante  
alguns contra-ilegivel por injunções 
financeiras ligadas à situação do Tesouro 
Nacional. 

Sublinhamos Êste aspecto – o de 
reconhecimento público e oficial a 
ilegivel das atividades do Abrigo – 
não só porque o ilegível justo, apezar 
ilegível que possamos fazer em 
relação à extensão e ilegível 
continuada dos órgãos competentes 
da Fundação como também para que o 
Senado, ao votar o ilegível das 
atividades do Estado. 

Nessas condições, levando em 
conta, inclusive as ilegível proferidas 
tanto no Executivo como no Legislativo 
em favor da ilegível assistencial e 
educacional ao qual o crédito especial em 
apreço é concedido ilegível presente 
projeto de lei da Câmara. 

Sala Joaquim Murtinho, 11 de 
setembro de 1953. – Ivo d'Aquino, 
Presidente. – Durval Cruz, Relator. – 
Plinio Pompeu. – Domingo ilegível – 
Walter Franco. – com restrições; – Alberto 
Pasqualini, – Álvaro Adolfo – Carlos 
Lindemberg. 
 

PARECERES NS. 998, 999 E 1.000 DE 
1953 

 
Da Comissão de Constituição e 

Justiça sôbre o Projeto de Lei da Câmara 
nº 110, de 1953. 

 
Relator: – Sr. Ferreira de Souza. 
Sob o ponto de vista jurídico, 

único que compete a esta Comissão 
verificar, não há objeção à aprovação 
do projeto nº 110, de 1953, que 
autoriza o Poder Executivo a emitir 
selos de correio especiais 
comemorativos do ilegível da cidade 
de São José do Rio Preto, no Estado 
de São Paulo. 

Sala Ruy Barbosa, em 18 de junho 
de 1953. – Dário Cardoso. Presidente; 
Ferreira de Souza, Relator; – Gomes de 
Oliveira. – Luís Tinoco – Waldemar 
Pedrosa. – Joaquim ilegível – Anisio 
Jobim. 
   



512 Quarta-feira 16 Diário do Congresso Nacional (Seção II) Setembro de 1953 
 

PARECER 
 

Nº 999, de 1953 
 

Da Comissão e Transportes, 
Comunicações e ilegível Públicas, sobre 
o Projeto de lei da Câmara nº 110, de 
1953, que autoriza o Poder Executivo a 
emitir pelo Ministério da Viação e Obras 
Públicas – Departamento dos Correios e 
Telégrafos uma série de selos 
comemorativos do 1º Centenário da 
fundação da cidade de São José do Rio 
Prêto. Estado de São Paulo. 

 
Relator: Senador Onofre Gomes. 
1. O Projeto é da autoria do ilustre 

Deputado – Coutinho Cavalcanti 
2. Na Câmara teve Pareceres 

favoráveis da Comissão de Transportes 
Comunicações e Obras Públicas e de 
Comissão de Finanças Opinou também 
favoravelmente o órgão técnico 
competente e interessado – o 
Departamento dos Correios e Telégrafos. 

No Senado, a Comissão de 
Constituição e Justiça julgou-o 
constitucional. 

3. Atendendo a que é um modo de 
fortalecer a coesão nacional criar e 
cultivar as boas tradições no espírito e no 

coração das populações que pelo ilegível 
e devotamento impulsionam o progresso 
da Pátria que deve ser considerado 
motivo de jubilo e por isso comemorada a 
data do Centenário de nossas localidades 
– marcos que são da sobrevivência do 
País e ainda que da emissão de selos 
comemorativos resultam lucros para e 
erário: a Comissão de Transportes 
Comunicações e Obras Públicas 
lamentando que a tramitação do Projeto 
esteja etardada e associando-se à 
homenagens tributadas à próspera cidade 
Santista de São José do Rio Prêto, 
pronuncia-se pela sua pronta aprovação. 

Sala das Comissões em 16 de junho 
de 1953 – Euclydes Vieira, Presidente – 
Onofre Gomes. Relator – Antonio Bayma. 
– Alencastro Guimarães. 

 
PARECER 

 
Nº 1.000, de 1953 

 
Da Comissão de Finanças sóbre o 

Projeto de Lei da Câmara número 110, de 
1953. 

 
Relator: Sr Alvaro Adolfo. 
1. O projeto da Câmara dos 

Deputados autoriza o Poder Executivo 
pelo Departamento dos Correios e 
Telégrafos, a emitir um serie de selos 
postais comemorativos do 1º centenário 
da fundação da cidade de São José do 
Rio Prêto, Estado de São Paulo, 
transcorrido a 19 de junho de 1952 As 
doutas Comissão de Constituição e 
Justiça e Transportes, Comunicações e 
Obras Públicas opinaram em favor da 
aprovação do projeto que consagra a 
fundação de uma próspera cidade 
paulista, marco de penetração para o 
oeste brasileiro e hoje centro de cultura e 
civilização no grande Estado bandeirante. 

2. Somos pela aprovação do projeto. 
Sala Joaquim Murtinho, em 11 de 

setembro de 1953 – Ivo d’Aquino 
Presidente. – Alvaro Adolpho Relator. – 
Carlos Lindenberg – Walter Franco. – 
Alberto Pasqualini – Ferreira de Souza. – 
Dudval Cruz. – Plinio Pompeu. 

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

O SR MOZART LAGO (pela 
ordem) (não foi revisto pelo orador): 
– Sr. Presidente, lidos os pareceres 
das Comissões técnicas sôbre o 
Projeto nº 213 de 1953 que abre 
credito para Instalação do Museu de 
Arte Moderna, requeiro a Vossa 
Excelência consulte a Casa sôbre se 
concede dispensa de publicação e de 
ilegível, a fim de que a proposição seja 
incluida na Ordem do Dia da sessão de 
amanhã. 

O SR. PRESIDENTE: – O 
requerimento de V Ex.ª será submetido 
ao plenário logo se verifique o quorum 
necessário. 

Continua a hora do expediente.  
Tem a palavra o nobre Senador 

Alencastro Guimarães, primeiro orador 
inscrito. 

O SR. ALENCASTRO 
GUIMARÃES: – (não foi revisto pelo 
orador): – Sr. Presidente, retomando o fio 
das considerações que vinha expendendo 
desta tribuna, a respeito da Prorrogação 
da Lei de Licença Prévia, hoje depois que 
a questão tem sido debatida nas 
associações de classe e na imprensa, 
volto ao seu exame, para fazer um 
resumo do que tem sido ventilado. 

Os males da Licença Prévia da sua 
péssima execução, expostos na 
campanha do brilhante matutino “Correio 
da Manhã”, que abundantemente 
enumerou fatos e argumentos, faz nos 
crêr não mais existe alguém neste país 
capaz de sustentar a possibilidade da 
prorrogação dessa Lei, mesmo com as 
modificações com que se pensa adotar 
sua ilegível existência. 

O SR. MOZART LAGO: – V. Ex.ª 
tem tôda a razão; a campanha foi tão 
tenaz quanto a de V. Ex.ª nessa tribuna. 

O SR. ALENCASTRO 
GUIMARÃES: – Agradecido a V Ex.ª. 

Há pouco, Sr. Presidente, o nobre 
Senador Hamilton Nogueira informava-
me estarem inteiramente esgotados no 
país, os estoques de insulina imaginem 
a situação de cento e vinte mil 
diabéticos conhecidos, que carecem 
dêsse medicamento! E admissível seja 
a escassez de divisas a responsável 
pela falta dêsse medicamento que, 
provávelmente, já alcançou preços 
astronômicos, apenas ao alcance dos 
ricos? Não! Não é verdade! A situação 
decorre não dos homens mas 
principalmente, da dificuldade material 
da execução completa e rigorosa 
dessa lei, que hoje só tem uma 
execução exata – proibir, restringir e 
impedir. Na dúvida, saem e sairão 
sempre seus executantes pela porta 
mais fácil – a da dilatação de sua 
missão. 

Na lei se marca um prazo de trinta 
dias, por exemplo, para concessão de 
licenças de importação, e vinte dias para 
as de exportação Raras serão, as 
licenças que não tenham exigido alguns 
meses. E óbvio, é desnecessário enunciar 
as conseqüências desastrosas, para a 
economia do país dessa demora de 
prazo, que redunda sempre em 
cancelamento do negócio. 

Para dizer-se da nocividade da Lei 
de Licença Prévia e da necessidade de 
pronta e radical mudança de orientação, 
não somos os afastados do Govêrno ou 
do Poder que o afirmamos O próprio 
Ministro da Fazenda, nesta Casa, 
considerou-a nociva. O Presidente do 
Banco do Brasil, por duas ou três vêzes, e 
os técnicos da equipe brilhante que 
assessora o Sr Ministro da Fazenda, 
todos são unânimes em reconhecer a 
nocividade da Lei de Licença Prévia; 
apenas temem a sua suspensão brusca, 
apenas desejam se faça a transição 
gradativa Não há pois, dúvidas. Todos 
estão de acôrdo em que a Lei é contrária 
aos interêsses do País; apenas dividem-
se em dois grupos – o que deseja a 
abolição gradativa, e o que prefere a 
fórmula radical. 

Estabelecida, pois, a nocividade da 
Lei, como ponto uniforme e incontroverso, 
surge a necessidade de sua repulsa. 

Mesmo suspendendo-se sua 
execução, pelo têrmo fatal de vigência a 4 
de outubro, ainda assim o comércio 
exterior não será inteiramente liberado. 
Restarão a Lei de Contrôle do Câmbio e a 
chamada Lei do Câmbio Livre. 

A cessação de vigência da Lei de 
Licença Prévia apenas dispensará os 
importadores e exportadores, na 
efetivação dos seus negócios, de reque- 
 

rerem licença à Carteira de Exportação 
e Importação do Banco do Brasil. 
Obrigará, entretanto, os exportadores a 
venderem integramente o câmbio obtido 
à taxa que o Banco do Brasil determinar. 
Não obriga o Banco, entretanto, a 
conceder câmbio aos importadores, que 
ficarão sujeitos ao mercado livre. 
Qualquer um poderá nêle prover-se da 
quantidade que deseje, de acôrdo com a 
Lei. 

O Govêrno, a União, a gestão 
monetária, enfim, disporá da totalidade 
do valor das letras de exportação, ou 
seja, aproximadamente, em termos de 
dólares, de um bilhão e quinhentos 
milhões de dólares, dos quais não  
será obrigado a conceder um só a 
qualquer importação que não julgue 
conveniente. 

Estará, assim, o comércio com o 
exterior parcialmente controlado. 

Para a proibição ou limitação da 
exportação e importação, não precisará 
o Govêrno de proibir. Bastará não 
conceder o câmbio, deixar a importação 
ao sabor do câmbio livre. Se se 
processar a importação à taxa livre, 
poderá o Govêrno oferecer aos 
importadores que o desejarem o câmbio 
e provocar a derrocada de preços em 
detrimento daquele que se tenha valido 
do câmbio livre. Ficam, assim, 
controladas as importações: primeiro, 
pela retenção de todo o câmbio nas 
mãos do Govêrno; segundo, pela 
manobra oportuna no mercado quer da 
moeda livre, quer da moeda oficial, 
favorecendo ou desestimulando as 
importações. 

AIega-se, Sr. Presidente, contra a 
livre importação, que o dólar no cambio 
livre passará a cem ou duzentos 
cruzeiros. A afirmação é gratuita sem 
base e, de certo modo, não se  
pode louvar a sinceridade de quem o 
afirma talvez mesmo desconheça o 
problema. 

Estabelecido o mercado livre de 
importação, o valor do dólar não 
poderá ultrapassar de cinqüenta a 
sessenta cruzeiros. Elevação maior 
tornará a mercadoria invendável no 
País. E se for invendável por que 
importá-la? Não! A elevação brusca da 
taxa no mercado livre permitira, ao 
contrário, o contrôle das importações, 
mais eficiente e sobretudo mais 
honesto, porque tornará inoperantes o 
favoritismo, os privilégios e o maldito 
comércio de influências, que vem 
degradando moralmente a Capital da 
República e o País inteiro. 

Para demonstrar os mistérios da 
operação sem argumentos à abolição da 
Lei de Licença Prévia darei, a V. Ex.ª, Sr. 
Presidente, e ao Senado, um exemplo 
cuja documentação poderei apresentar a 
qualquer momento. 

Vi, há poucos dias, a Importação de 
um automóvel de último modêlo, marca 
"Chevrolet", posto no Rio de Janeiro, por 
dois mil e quatrocentos dólares. E o que 
conta dos documentos oficiais (cem 
cruzeiros por dólar) fará êsse automóvel 
valer duzentos e quarenta mil cruzeiros. O 
preço da praça é de trezentos mil 
cruzeiros! 

Vê V. Ex.ª, Sr. Presidente, que a 
importação, mesmo a cem cruzeiros o 
dólar, daria uma vantagem ao comprador 
nacional de sessenta mil cruzeiros, por 
unidade. Ai está uma das explicações 
para o mistério da oposição sem 
argumentos e sem fatos à abolição da Lei 
de Licença Prévia. Enquanto nós, 
capitaneados pelo Correio da Manhã 
enquanto as Associações Comerciais, o 
Jornal do Brasil, a CERDE, A ANMOAP, 
todos os agrupamentos dos que 
trabalham dos que produzem, votam 
unânimemente pela abolição da Lei de 
Licença Prévia, examinando a fato em 
assembléias públicas, discutindo nas 
suas minúcias, baseando-se em 
argumentos, verificando as facetas  
as conseqüências de cada dia, mais 
 

nos ilegível à convicção da necessidade 
de abolir essa Lei. 

Ouvimos, em sentido contrário, que a 
passagem de um sistema para outro é 
inconveniente e acarretará perturbações. 
Quais, porem os inconvenientes? Quais 
as razões? 

Não os há, Sr. Presidente; mas 
apenas a afirmação vaga de que é 
inconveniente passar-se do sistema de 
contrôle para o da liberdade. E não se 
diga que esta seja absoluta, porque o 
contrôle de câmbio permanecerá. 

Não tenho, presentemente, restrição 
a fazer à orientação da atual gestão 
econômico-financeira do País. 
Acompanho com simpatia e satisfação a 
atuação do Sr. Osvaldo Aranha no 
Ministério da Fazenda. Os resultados 
materiais se estão fazendo sentir. A 
gestão do Presidente do Banco do Brasil, 
ilegível Souza Dantas, a dos Diretores 
das Carteiras de Câmbio e de Importação 
e Exportação, ou de modo geral, a de 
equipe que comanda o setor econômico 
financeiro da União – de minha parte 
posso afirmá-lo tranqüilamente – merece 
aplausos e mesmo entusiasmo. 

O SR. NOVAES FILHO: – Êsses 
aplausos são os de todos os bons 
brasileiros. 

O SR. ALENCASTRO 
GUIMARÃES: – Muito agradecido a V. 
Ex.ª. 

Sr. Presidente, não posso, contudo, 
compreender se pretenda ainda a 
prorrogação desta lei, que, mantida, 
fatalmente acarretará à administração 
atual os mesmos danos morais 
ocasionados à passada. 

A margem de lucros excessivos, de 
vantagens, é um atrativo à corrupção; e 
mesmo o chefe mais zeloso, cuidadoso e 
trabalhador não a poderá controlar ou 
evitar. É fato observado em todos os 
setores de atividade econômica que as 
largas margens, as facilidades, os 
atrativos de lucro abundante e fácil 
constituem a causa básica dos desvios e 
desfalques. 

Ainda recentemente, estudos 
realizados na América do Norte, sôbre os 
motivos de desfalques em tesourarias e 
organismos semelhantes, si-situavam 
noventa e oito por cento dos casos na 
facilidade com que a desonestidade pode 
ser praticada. 

Ora, Sr. Presidente, as mercadorias 
de importação, pela sua escasês e pela 
capacidade aquisitiva em cruzeiros do 
mercado interno, elevam-se 
extraordinàriamente em preço. Enquanto 
um automóvel, como já enumerei, a taxa 
mais alta concedida no mercado de 
compensação – trinta e dois cruzeiros or 
dólar – ficaria no Rio de Janeiro a menos 
de noventa mil cruzeiros, o mercado de 
compradores suporta o preço de duzentos 
e cinqüenta a trezentos mil. A obtenção 
de uma licença de importação de 
automóóveis oferece portanto margem 
de cêrca de cento e cinqüenta mil 
cruzeiros por carro, aos intermediários. É, 
pois, um atrativo constante para a 
corrupção. 

Se considerarmos que o Brasil 
importat cinqüenta mil veículos de 
passeio anualmente, teremos, só aí, sete 
milhões e quinhentos mil cruzeiros. 

Deveremos nós, senadores, permitir 
a permanência de uma lei que oferece, só 
em um tipo de mercadoria, essa margem 
imensa de corrupção? Não será mais 
sábio e prudente, em vez de discutir se 
devemos ou não impedir a entrada no 
país de automóveis de luxo ou de 
qualquer natureza, determinar que sua 
importação seja feita pelo mercado livre? 
Não será mais inteligente e mais hábil 
gravar êsses veículos de uma taxa ad 
valorem? Não estará mais de acôrdo com 
os interêsses do país, através dessa taxa, 
canalizar para o Tesouro uma quantia que 
poderá ela só cobrir quase ilegível 
totalidade do deficit federal? Ou 
deveremos continuar a permitir, através 
da especulação com as licenças 
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de importação, o enriquecimento ilícito, 
a acumulação de dinheiro nas mãos de 
uns poucos, exercendo pressão 
inflacionária infinitamente maior do que 
seria a decorrente do câmbio totalmente 
livre? 

Não há, Sr. Presidente, quem 
examinando ilegível boa fé e bom senso 
a questão, ilegível entre as duas 
soluções. 

Quando vemos a cidade 
congestionada pela abundância de 
carros, sabemos que isto é o progresso, 
entretanto, reconhecemos que os 
transportes urbanos são insuficientes. E 
não é crível que alguém invista duzentos 
ou trezentos mil cruzeiros em um 
automóvel se dispuser de ilegível muito 
mais barato. 

Clama-se contra o que se despende 
em divisas e pretende-se o racionamento: 
mas racionamento é solução de 
emergência, para tempo de guerra, e a 
êle sempre corresponderá o mercado 
negro, o que, aliás não acontece só no 
Brasil, mas em todo o mundo. 

Tive oportunidade de, na Inglaterra, 
acompanhar, durante um mês, em 
Londres bombardeada, a vida heróica 
do seu povo, as provações por que 
passava, o rigoroso racionamento a que 
se submetia, de todos os artigos 
necessários à vida. Ali, Sr. Presidente, vi 
o câmbio negro, tanto quanto no Brasil, 
em qualquer época. Na Alemanha de 
Hitler, certas espécies de câmbio negro 
eram punidas, não com a prisão, com a 
decapitação: mas existia o câmbio 
negro, porque onde houver 
racionamento, onde houver restrição, 
violação das leis naturais, ai aparecerá o 
mercado negro. 

O lógico, o razoável não será 
racionar, no caso em exemplo, a gasolina, 
mas transferi-la para o câmbio livre. Isto 
liberaria nossas disponibilidades de 
dólares oficiais em cêrca de cem milhões, 
com os quais poderíamos, ràpidamente 
liquidar os atrasados comerciais. 

Alegar-se-á que tal medida 
importará o encarecimento dos 
transportes; mas aqui estou para 
lembrar aos nobres pares que a 
passagem na gasolina, do dólar de vinte 
cruzeiros para o de quarenta cruzeiros – 
tomemos os números para fixar idéias – 
resulta, para a viagem de taxi de 
Copacabana ao centro da cidade no 
aumento de 1,20 por veículo para o 
caminhão de cinco toneladas que faça o 
percurso entre São Paulo e Rio de 
Janeiro, de vinte réis por quilo; para o de 
trânsito a longa distância, e não mais de 
cinco toneladas, como assinalei, num de 
trinta toneladas, que é o tipo usual, o 
acréscimo é de apenas oito réis na 
distância de quinhentos quilômetros. 
Quer isto dizer, Sr. Presidente que numa 
estrada ideal de rodagem da cidade de 
Manaus à do Rio de Janeiro, em três mil 
quilômetros, poder-se-ia transportar, 
sem gravação, pêso noticiável de um 
quilo de arroz ou qualquer outra 
mercadoria porque o aumento sofrido 
pela gasolina, de vinte para quarenta 
cruzeiros, seria desprezível em face do 
custo atual das utilidades. 

Vê-se assim Sr. Presidente, que não 
subsiste um argumento sequer a favor 
das restrições, prevalecendo as razões a 
favor da liberdade. 

Tivemos a Lei de Licença Prévia 
executada por várias administrações, e 
não vimos uma só conseguir o objetivo 
nela colimado ou seja o equilíbrio da 
balança comercial mantida a paridade do 
valor do cruzeiro. 

Ora, Sr. Presidente, o cruzeiro, 
segundo as publicações internacionais 
tem perdido setenta e cinco por cento do 
valor, de 1939 para cá. Segundo o 
discurso do Ministro da Fazenda nesta 
Casa, tem apenas hoje o valor de 
dezessete por cento do que apresentava 
em 1939, ou seja, a proporção de mais ou 
menos, um para cinco. 

No mercado internacional, qual o 
valor do cruzeiro? 

Teòricamente declarado, é de Cr$ 
18,50 o dólar. Na realidade, porem, êsse 
cruzeiro não existe há muito tempo. 

Sr. Presidente, sem falar das 
restrições mal intencionadas, que tanto 
nos têm envergonhado como brasileiros, 
mas apenas daquelas que são 
conseqüências da Lei de Licença Previa 
em si própria, vou dar ao Senado idéia 
das despesas que uma firma do Norte, 
Importadora tradicional há trinta anos, faz 
para obter as licenças necessárias ao seu 
comércio de importação. Não há nestas 
despesas uma só que não seja 
absolutamente moral e honesta. E elas 
elevam, Sr. Presidente, o valor do dólar 
de fato, à cêrca de Cr$ 26.00. 

Esta firma é obrigada a manter 
escritório em Recife, ou no Rio de 
Janeiro, cada um com diretor, além de 
uma pessoa, permanentemente 
destacada junto à CERIM, para 
acompanhar os papéis e informar-se de 
sua movimentação e solução, sem a 
interferência de quem quer que seja 
capaz de afetar a mais rigorosa e 
escrupulosa moral. 

O quadro em meu poder evidencia 
que o custo real do dólar, pago pelo 
importador é Cr$ 20,66, o exportador 
brasileiro vende o dólar ao Banco do 
Brasil a Cr$ 18,32, mas o importador o 
compra a Cr$ 18,78, mais a taxa de 8%, e 
outra taxinha qualquer. 

Para poder obter os fundos 
necessários, entretanto, é indispensável 
um financiamento que corresponde a Cr$ 
2,00 por dólar. Há ainda, os juros de 3%, 
nos primeiros meses, e de 8%, nos 
seguintes, elevando-se as despesas a 
Cr$ 24.997, ou seja, arredondando-se a 
cifra, a Cr$ 25,00 por dólar. 

A êsse valor do cruzeiro no entanto é 
mistér adicionar os gastos dos escritórios 
do Rio de Janeiro e de Recife, que 
existem apenas porque a importação está 
sujeita à Lei de Licença Prévia. E as 
despesas são variáveis porque 
distribuídas conforme o maior ou menor 
volume de importações. 

Segundo informações, as despesas 
se elevam a Cr$ 1,00 por dólar. Ascende, 
portanto, a Cr$ 26,00 o valor do dólar. 
Verifica-se, assim, Sr. Presidente, que 
não mais existe o dólar de Cr$ 18,50, a 
não ser na ficção da declaração a Bretton 
Woods, ou ao Fundo Monetário 
internacional. 

Ora, se como vimos, o cruzeiro está 
situado em Cr$ 26,00 por dólar, por que 
persistimos num valor artificial, que só 
acarreta despesas, dificulta o volume dos 
negócios e, além de encarecer a 
mercadoria, ocasiona, em virtude da sua 
escassez embaraços enormes ao 
comércio? Por que perseverarmos em 
não tomar atitude real, deixando o 
cruzeiro alçar-se ao seu valor legítimo? 

Já adotamos a Lei de Câmbio Livre. 
O dólar ascendeu a Cr$ 53,00. A gestão 
monetária, porém, mostrou que com 
habilidade e bom senso, era possível 
fazê-lo baixar sucessivamente até o valor 
atual de cêrca de Cr$ 38,00 e Cr$ 39,00. 
E não baixou mais porque – como aqui 
declarou o Sr. Ministro da Fazenda – não 
convinha à manipulação monetária que 
assim fôsse. 

Por que não admitirmos, Sr. 
Presidente, a adoção do regime de 
ilegível liberdade, mantendo-se o 
contrôle parcial do câmbio, mas deixando-
se o comércio exterior inteiramente livre? 

Não existe – e continuará não 
existindo, por mais que se pretenda – 
argumento que invalide o que milita em 
favor da liberdade. 

Continua-se, entretanto, a repisar a 
afirmação, fraca e imprecisa, da 
inconveniência da liberdade de comércio. 

Vou terminar, Sr. Presidente, 
transmitindo ao Senado informações que 
recebi sôbre o comércio exterior do Brasil. 

Temos, atualmente, uma boa  
gestão econômico-financeira e a moeda 
está sendo gerida tanto quanto se possa 
dizer de maneira altamente satisfatória. 
Creio Que a satisfação é geral. 
 

Mas, pergunto eu: podemos deixar 
que lei como esta fique ao critério dos 
ocasionas ocupantes do poder? 

O passado nos orientou bastante: 
fez-nos compreender que não devemos 
elaborar leis para homens, e, sim 
adaptarmos os homens as leis. Para 
certos homens, determinadas leis não 
podem ser feitas. Não podemos, por 
exemplo, deliberar, no Senado, que a Lei 
de Licença Prévia vigore enquanto 
estiver na direção econômica-monetária 
a atual equipe. Amanhã ou depois, as 
conveniências ou inconveniências da vida 
política brasileira poderão afastar 
integralmente do poder essa equipe e 
possibilitar a volta de outra pior que as 
anteriores. 

O Senado tem um exemplo do que 
foi realizado em matéria de insanidade; e, 
portanto, do que pode ser novamente 
feito. 

No ano de 1951 foram licenciados 9 
bilhões de cruzeiros para a importação, 
enquanto se licenciavam para a exportação 
apenas 20 bilhões. Estavamos governados 
por doidos, porque para cada mil cruzeiros 
produzidos pela importação, licenciávamos, 
dois mil cruzeiros e meio. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – 
Permita-me V, Ex.ª esclarecer a 
orientação da Carteira de Exportação e 
Importação naquele período. Era 
pensamento geral – inclusive do então 
Diretor da Cexim, Sr. Luis Simões Lopes, 
eminente brasileiro e homem de bem a 
tôda prova – que marchávamos para a 
terceira guerra mundial. Com o intuito 
realmente honesto de acudir aos 
inconvenientes da suspensão de 
importações, a Carteira de Exportação e 
Importação, entendeu aconselhável 
importar o mais possível. Talvez tenha 
havido êrro de perspectiva, motivado 
pelas circunstâncias do momento 
internacional. O resultado, entretanto, 
apreciado apenas à vista das cifras, 
parece realmente insania, dando razão 
aos que combatem aquela medida. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES: 
– Êsse é o argumento com o qual se 
justifica a insanidade praticada. Mas, não é 
verdadeiro. Prossigo noutro rumo. 

No ano de 1952, foram licenciados, 
depois da monstruosidade anterior, 25 
bilhões de cruzeiros na importação e 
apenas 13 bilhões na exportação. 
Verifica-se que, no total, para 85 bilhões 
na importação, apenas 33 destinavam-se 
à exportação. 

Sr. Presidente, desejo concluir, 
rapidamente, respondendo ao argumento 
do nobre Senador Gomes de Oliveira. Se 
fôsse verdade que o Brasil tivesse 
importado para abastecer-se, em caso de 
guerra, nos anos seguintes de 1952 e 
1953, a importação teria decrescido 
automàticamente, porque o pais estaria 
abastecido e teria passado o perigo de 
novo conflito mundial. A realidade, porém, 
é que nada foi importado para estoque; 
nem um quilo de chumbo, de cobre ou de 
zinco. Os estoques caíram tanto que 
produtos visivelmente necessários, como 
a insulina e a estreptomicina, não mais 
existem no país. 

Sr. Presidente, a lei deve ser feita de 
modo a ter execução prática, com o 
mínimo de inconvenientes. A execução da 
Lei de Licença Prévia provou, 
amplamente, sua nocividade. Todos estão 
de acôrdo. O Sr. Ministro da Fazenda, o 
Presidente do Banco do Brasil, enfim, 
tôdas as entidades o apregoam. 
Divergem apenas relativamente à 
extinção; atendem uns que deve ser 
radical; outros gradativa. A nocividade, 
porém é uniforme. Os que advogam a 
extinção gradativa não argumentam com 
fatos ou razões. Desejo que o façam Nós, 
os que advogamos a extinção definitiva, 
estamos despelando “himaláias” de 
argumentos e fatos. 

Creio ser o bastante. 
Por hoje é só, Sr. Presidente. (Muito 

bem! Muito bem). 
Durante o discurso do Sr  

Alencastro Guimarães o Sr. Café Filho 
 

deixa a cadeira da presidência,  
que é sucessivamente ocupada  
pelos Srs. Ilegível Neves e Marcondes 
filho. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Continua a 

hora do expediente.  

Tem a palavra o nobre Senador 
Mozart Lago, segundo orador inscrito. 

O SR. MOZART LAGO (não foi 
revisto pelo orador): – Sr. Presidente, 
desejo tratar, hoje, de dois assuntos que 
dizem respeito ao Senado. 

Preliminarmente, manifesto de 
novo minha estranheza, ao verificar 
que o Senador Ferreira de Souza 
partiu, ontem, como delegado da  
ONU, numa representação cujo 
presidente é um Embaixador, alto 
funcionário do Ministério das Relações 
Exteriores. 

Não suponha a Casa que esperei 
a ausência do meu nobre colega, 
Senador Ferreira de Souza, para aludir 
á matéria. Ao contrário, aguardei a 
viagem de S. Ex.ª para ver se ate ao 
último dia de sua permanência nesta 
cidade as coisas se consertavam. E 
não receio aflorar o caso da tribuna, 
porque ma lembro de que 
precisamente o ilustre Senador Ferreira 
de Souza e outros notáveis 
companheiros de S. Ex.ª da bancada 
da União Democrática Nacional, há um 
ano, quando o nosso eminente colega 
Senador Valdemar Pedrosa, partiu para 
Comissão idêntica, nas mesmas 
condições, lamentaram de tal maneira 
a complascência do ilustre 
representante do Amazonas que 
cheguei a temer não seguisse S. Ex.ª 
naquela Comissão. 

O SR PRESIDENTE (fazendo 
soar os tímpanos): – Pondero ao 
nobre orador que faltam apenas dois 
minutos para o término da hora do 
expediente. 

O SR. ALFREDO SIMCH (pela 
ordem): – Sr. Presidente requeiro a V. 
Ex.ª consulte a Casa sôbre se concede a 
prorrogação do expediente, a fim de que 
o nobre Senador Mozart Lago conclua 
sua oração. 

O SR. PRESIDENTE: 

O SR. MOZART LAGO: – O Senado 
acaba de ouvir o requerimento formulado 
pelo nobre Senador Alfredo Simch. 

Os Senhores Senadores que o 
aprovam, queiram conservar-se sentados 
(Pausa). 

Está aprovado. 

Continua com a palavra o nobre 
Senador Mozart Lago. 

O SR. MOZART LAGO: – Sr. 
Presidente, agradeço ao meu nobre 
colega Alfredo Simch a gentileza  
do requerimento e ao Senado tê-lo 
aprovado. 

Dizia eu da minha estranheza sôbre 
a condescendência do Senado em 
permitir que seus membros partam em 
comissão do Governo, gloriosas sem 
dúvida, mas em condições que pelo 
menos a mim parecem afetar o prestigio 
do mandato que nos foi conferido pelo 
povo brasileiro. 

Penso que é tempo de se estudar 
um alvitre para a composição das 
delegações de que façam parte 
Senadores, de modo a lhes ser 
assegurada a chefia das mesmas. 

O SR. IVO D’AQUINO: – Permite V. 
Ex.ª um aparte? 

O SR. MOZART LAGO: – Com 
muita honra. 

O SR IVO D’AQUINO: – O fato a  
que V. Ex.ª se refere já é do 
conhecimento do Senado. Na realidade 
ilegível colegas que entendiam não poder 
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os Senadores fazer parte das 
DeIegações chefiadas por funcionários 
do Itamarati, por mais alto que fosse o 
cargo que ali exercessem. Discordei da 
orientação, por me parecer que há no 
Ministério das Relações Exteriores 
homens de tal porte e de conhecimentos 
tão elevados de suas funções, que 
melhor do que ninguém – ou tão bem 
como quem quer que seja – poderiam 
exercer a chefia dessas missões. Eu 
próprio, quando participei da reunião da 
ONU, em 1949, fiz parte de Delegação 
chefiada pelo Embaixador Cyro de 
Freitas Vale, um dos mais esclarecidos 
diplomatas patrícios e que, no 
desempenho da investidura, deu o maior 
lustre á responsabilidade que lhe fôra 
imposta. Igualmente na ONU era chefe 
da nossa Delegação permanente o Sr. 
Embaixador João Carlos Muniz que, 
sem dúvida, é figura que tem prestado 
os mais relevantes serviços ao nosso 
País no setor diplomático, gozando por 
isso na ONU do maior prestígio pela sua 
experiência e inteligência. Discordei, 
assim, da tese naquêle momento 
levantada; e não há nada como o correr 
dos anos para provar se os homens 
estão certos ou errados. Volta, no 
momento, a ser nomeado chefe da 
Delegação brasileira o Embaixador 
Pimentel Brandão o mesmo ilustre 
diplomata que, há dois anos, 
acompanhou o nobre Senador Valdemar 
Pedrosa. Trata-se, incontestàvelmente, 
de diplomata de alta experiência, que 
poderá prestar colaboração valiosa ao 
Brasil. Entendi sempre que a chefia 
dessas Delegações devia estar a cargo 
de pessoa que conhecesse os segredos 
do métter, pois o trato diário dos fatos 
lhe permitiria interpretar o pensamento 
do Brasil, e não dos delegados traduzido 
através da atuação do Itamarati. Ao 
recordar êsse aspecto não tenho  
outro intuito senão demonstrar como 
ilegível acertado ao defender a  
tese de que a chefia devia caber ao 
funcionário do Itamarati, principalmente 
em se tratando de altas figuras como as 
que mencionei. Perdoe-me o nobre 
colega a extensão do aparte, mas 
precisava prestar essas informações, 
em defesa do ponto de vista que 
defendi. 

O SR. MOZART LAGO: – V. Ex.ª 
deu grande brilho ás considerações que 
eu vinha ilegível. 

Lamento, entretanto, não concordar 
com o pensamento do nobre Senador Ivo 
d’Aquino. Tratando-se de representantes 
do Ministério do Exterior, por mais 
ilustradas que sejam, quando têm de ser 
nomeados, dependem do voto do 
Senado, quer dizer, da vontade dos 
Senadores. 

Assim, pode perfeitamente dar-se o 
caso – apesar do voto ser secreto – do 
Embaixador Pimentel Brandão,  
sabendo, por exemplo, que o Senador 
Ferreira de Souza votara contra ele, 
opor-se à indicação dêsse nobre colega 
para figurar em qualquer Comissão, o 
que representaria grande inconveniente, 
para o qual chamo atenção da Casa. 

Desde que as missões 
diplomáticas, como a que partiu para a 
ONU, tenham, de ser chefiadas por 
diplomatas de carreira, o melhor será 
que o Senador ou Deputado a elas 
incorporado vá apenas como acessor 
técnico ou observador. 

Ninguém me convence que um 
Senador deva fazer parte de uma 
Comissão dessa natureza. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – Permite V. Ex.ª um 
aparte? (Assentimento do orador) Não 
sei bem se a minha memória está 
falhando, mas tenho a vaga lembrança 
de que a matéria já foi tratada nesta 
Casa. 

O SR. MOZART LAGO: – Já o foi, e 
o próprio Senador Ferreira de Souza fez 
reparos à aceitação, pelo Senador 
Waldemar Pedrosa, de comissão idêntica 
à que S. Ex.ª aceita agora, na mesma 
ONU, há cêrca de dois anos. 

O SR. JOAQUIM PIRES: – 
Exatamente. 

O SR. MOZART LAGO: – Dai, o 
meu reparo. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – Alias, nesta matéria, 
permita-me Vossa Ex.ª uma 
ponderação: – o Senador devia 
examinar melhormente a indicação dos 
Senadores para tomarem parte em 
certas comissões ou representações no 
exterior; e fixar um critério uniforme, 
fugindo a êsse chamado critério 
partidário, que vem dando lugar a 
injustiças e queixas, chegando alguns a 
indicar essa função como de mero 
passeio e não de representação técnica. 

O SR. MOZART LAGO: – V. 
Excelência tem tôda razão. Pelas 
considerações que o nobre colega acaba 
de expender e pelas já aduzidas no inicio 
do meu discurso é que chamo a atenção 
do Senado, para ver se põe ordem na 
matéria, através de resoluções ou de 
outra forma mais conveniente. 

Outro assunto que desejo aflorar 
desta tribuna e que diz respeito aos 
ilustres colegas, prende-se à votação da 
emenda constitucional concedendo 
autonomia ao Distrito Federal. Tenho 
certeza de que lhe são favoráveis, nesta 
Casa, nada menos de 43 Senadores, os 
quais auscultados, ouvidos sôbre a 
emenda, com ela se declararam de 
acôrdo. Há dias escrevi cartas a êsses 43 
Ilustres colegas, remetendo-lhes uma lista 
de todos os nomes favoráveis à medida, 
Se, portanto, eu me houvesse enganado, 
já teria tido ciência do colega, cujo nome 
houvesse incluído na lista, de que êle 
resolveu não mais aprovar o projeto pelo 
qual nós, os representantes da capital da 
República tanto nos batemos. Tal não 
aconteceu. Entretanto, continua a não 
haver quorum’ para votação. 

Amanhã, quarta-feira, faremos outra 
tentativa, e devo declarar por antecipação 
a V. Ex.ª, Sr. Presidente, que ainda hoje 
não tenho certeza sôbre se haverá 
número para votar a proposição. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – V. Ex.ª permite outro 
aparte? (Assentimento do orador) V. 
Ex.ª tem sido realmente, figura ímpar na 
defesa da autonomia do Distrito Federal 
nesta Casa. E não só em manifestação 
de solidariedade a pessoa de V. Ex.ª 
como também por ser êsse o meu modo 
de sentir, tenho vindo diàriamente ao 
Senado e aqui, por vêzes contrariando 
intereses outros, permaneço até que se 
esgotem as últimas possíbilidades, a fim 
de ver se é possível realizar-se a 
votação. Dai porque me manifeste de 
inteiro acôrdo com V. Exª nêsse apêlo 
para que o Senado vote a autonomia. 
Não e possível continuarmos agindo 
como até agora, porque tal atitude 
depõe contra nós. 

O SR. JOAQUIM PIRES: – O êrro 
esta na inversão da ordem do dia. 
Passando a matéria para último lugar, 
dificilmente teremos número; se 
persistíssemos na sua colocação no 
princípio da ordem do dia já o teríamos 
conseguido. 

O SR. MOZART LAGO: – Agradeço 
os apartes dos nobres colegas Kerginaldo 
Cavalcanti e Joaquim Pires. Mas 
encontro-me nesta tribuna exatamente 
para justificar a ausência dos colegas 
que, embora favoráveis à autonomia do 
Distrito Federal, nao têm podido vir a esta 
Casa. 

Sr. Presidenta, até hoje não 
encontrei nenhuma razão para desconfiar 
de que o não comparecimento não fôsse 
motivado por causa justa e perfeitamente 
defensável. Se não votamos, foi porque 
não pudemos; mas não há colega que 
tenha deixado de vir ao Senado por não 
votar a autonomia. 

Era o que tinha a dizer, para 
tranqüilizar o povo carioca que está aflito 
com a demora na votação da emenda 
concedendo autonomia ao Distrito 
Federal. (Muito bem!) 

São lidos e deferidos pelo Sr. 
Presidente os seguintes: 

 

REQUERIMENTO Nº 314, DE 1953 
 
Requeiro sejam solicitados ao Sr. 

Presidente da Comissão Federal de 
Abastecimento e Preços as seguintes 
informações: 

a) Relação completa até a presente 
data das importações feitas com seus 
próprios recursos financeiros; 

b) Relação completa das 
importações feitas até à presente data por 
firmas particulares que obtiverem por 
empréstimo o nome da COFAP para fins 
de facilidade de importação; 

c) Relação dos 10% recebidos em 
mercadorias das firmas particulares às 
quais emprestou seu nome para fins de 
facilidade de importação; 

d) Se contra o recebimento dos 10% 
em mercadorias pelo empréstimo do 
nome para facilidade de importação 
houve recibo ou fatura; enumerá-los; 

e) Relacionar os 10% em 
mercadorias que foram recebidas 
gratuitamente e os que foram pagos em 
dinheiro: 

f) Nos casos em que houve 
recebimento em dinheiro pelas firmas 
particulares que entregaram os 10% em 
mercadorias pelas facilidades de 
importação obtidas mediante empréstimo 
do nome de COFAP, apresentar 
fotocópia, ou comprovante; 

g) Qual a renda proveniente das 
vendas dessas mercadorias concernentes 
aos 10%: 

h) Em que dispositivo legal se baseia 
a COFAP ao fazer empréstimo de seu 
nome e cobrar por isso esses 10%; 

i) Explicar porque a escrituração do 
recebimento da taxa de 10% traz a 
seguinte rubrica: "Para atender a despesa 
de importação e distribuição de generos"; 

j) Nas relações de Importação 
especificar data, navio, procedência, 
exportador, importador, mercadoria, 
marca, quantidade, importância em 
moeda estrangeira e o correspondente 
em cruzeiros. 

Sala das Sesões, em 15 de 
setembro de 1953. – Alencastro 
Guimarães. 

 
REQUERIMENTO Nº 315, DE 1953 

 
Requeiro sejam solicitadas ao Sr. 

Ministro da Fazenda as seguintes 
informações: 

a) relação completa dos têrmos de 
responsabilidade assinados pela COFAP 
e COAPS no Serviço de Isenção das 
Alfândegas de Santos, Rio Grande do 
Sul, Santa Catarina, Pernambuco e 
Bahia, e o montante dos direitos, 
impostos e taxas deixados de pagar, 
inclusive impôsto de consumo; 

b) relação completa das importações 
feitas pela COFAP e COAPS pelos portos 
do Rio, Santa Catarina, Santos, Rio 
Grande do Sul, Pernambuco e Bahia que 
pagaram direitos de importação e o 
montante dos direitos pagos. 

Sala das Sessões, em 15 de 
setembro de 1953. – Alencastro 
Guimarães. 

 
REQUERIMENTO Nº 316, DE 1953 

 
Requeiro sejam solicitadas ao Sr. 

Ministro da Fazenda as seguintes 
informações: 

a) relação completa dos têrmos de 
responsabilidade assinados pela COFAP 
no Serviço de Isenção da AIfândega e o 
montante dos direitos, impostos e taxas 
deixados de pagar, inclusive impôsto de 
consumo; 

b) relação completa das importações 
feitas pela COFAP pelo pôrto do Rio de 
Janeiro; 

c) nas relações de importação 
especificar data, navio, procedência, 
exportador, mercadoria, marca, 
quantidade, importância em moeda 
estrangeira e o correspondente em 
cruzeiros. 

Sala das Sessões, em 15 de 
setembro de 1953. – Alencastro 
Guimarães. 

 

E’ lido, apelado e enviado ás 
Comissões de Constituição e Justiça, de 
Fôrças Armadas e de Finanças, o seguinte: 

 
Projeto de Lei do Senado nº 21, de 1953 

 
Estende às viúvas dos militares os 

direitos assegurados às suas filhas e 
irmãs, nos têrmos do artigo nº 2, do 
Decreto nº 471, de 1º de agôsto de 1891, 
do artigo 27º do Decreto nº 695, de 1890, 
e do Decreto LegisIativo nº 521, de 1 de 
julho de 1847. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – São extensivos às viúvas 

dos militares os direitos assegurados às 
suas filhas e irmãs, pelos artigos 2º do 
Decreto nº 471 de 1 de agôsto de 1891, 
27º do Decreto nº 695, de 23 de agôsto 
de 1890 e pelo Decreto Legislativo nº 
521, de 1 de julho de 1947. 

Art. 2º – A presente lei entrará em 
vigor na data de sua publicação, 
revogado o artigo 22 do Decreto nº 695, 
de 28 de agosto de 1890 e as demais 
disposições em contrário. 

 
Justificação 

 
A pensão a que se refere o presente 

projeto, não cria ou altera despesa, mas 
representa herança cumulada em vida 
pelo cônjuge falecido, muitas vêzes 
durante trinta e quarenta anos de serviço. 

Se o pecúlio devido à filha ou irmã 
do militar falecido, não sofre Interrupção 
em sua continuidade, quer contraia 
núpcias com cidadão militar ou civil, êste 
mesmo direito deve ser assegurado à 
viuva, pois que as contribuições feitas, na 
constância do casamento, foram retiradas 
do patrimônio do casal. 

Sala das Sessões, 15 de setembro 
de 1953. – Domingos Velasco, – Mozart 
Lago. 

 
LEGISLAÇÃO CITADA 

 
DECRETO Nº 471 DE 1º DE AGÔSTO 

DE 1891 
 

Art. 2º Não perderá o montepio em 
cujo gozo se achar a irmã do oficial que 
se casar, seja qual for a profissão do 
marido, conforme dispõe o art. 27 do 
decreto nº 695 de 28 de agôsto de 1890, 
creando o montepio do Exército similar ao 
da Marinha. 
 

DECRETO Nº 635 DE 28 DE AGÔSTO 
DE1890 

 
Art. 27. Não perderá a pensão, em 

cujo gozo se achar, a irmã pensionista 
que se casar, seja qual for a profissão do 
marido. 
 
DECRETO Nº 521 DE 1º DE JUNHO DE 

1847 
 

Explica a disposição do art. 1º da Lei 
de 6 de novembro de 1827 sôbre serem 
ou não compreendidas no beneficio do 
meio soldo as filhas dos Oficiais do 
Exército que, sendo solteiras ao tempo do 
falecimento de seus pais, passam depois 
ao estado de casadas. 

 
Tendo-se suscitado dúvida acerca da 

genuína inteligência do art. 1º da Lei de 6 
de novembro de 1827, a saber, se o 
benefício do meio soldo nele concedido às 
filhas dos Oficiais do Exército, que ao 
tempo da morte de seus pais existem 
solteiras, á aplicável aquelas que, posto 
que a esse tempo estejam neste caso, 
passam depois ao estado de casadas; e 
Havendo Eu ouvindo a Seção de Fazenda 
do Conselho d’Estado, com cujo parecer foi 
Fui servido conformar-me. Foi por bem, em 
quanto pela Assembléia Geral Legislativa 
não for definitivamente providenciado a 
este respeito. Declarar que segundo a letra 
e espírito da sobredita Lei, combinada com 
a disposição do Decreto de ilegível de 
novembro de ilegível ao fato do 
subseqüente matrimônio não pode ilegível 
as filhas dos Militares, a quem a mesma 
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Lei tem estabelecido este socorro uma 
vez que a morte de seus pais sejam 
solteiras, nos têrmos nela expressados 
como se havia entendido, e praticado 
antes da Portaria de 14 de maio de 
1835, que deu lugar a inteligência 
diversa. Manuel Alves Branco, do Meu 
Conselho d'Estado e Secretário 
d'Estado dos Negócios da Fazenda, o 
tenha assim entendido e faça executar 
com os despachos necessários. 
Palácio do Rio de Janeiro em o 
primeiro de julho de mil oitocentos e 
quarenta e sete, vigésimo sexto da 
Independência e do Império. 

Com a Rúbrica de Sua Magestade o 
Imperador. – Manuel Alves Branco 

O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a 
Mesa um requerimento, que vai ser lido 
pelo Sr. 1º Secretário. 

E lido e sem debates aprovado o 
seguinte: 

 
REQUERIMENTO Nº 317, DE 1953 

 
Requeiro dispensa de intersticio 

para o projeto de Resolução nº 26 de 
1953, oferecido pela Comissão de 
Constituição e Justiça, que concede 
autorização ao Gorverno ao Estado  
de  Minas Gerais para realizar 
emprestimo externo, a fim de ser a 
matéria incluida na Ordem do Dia da 
próxima sessão. 

Sala das Sessões, 15 de setembro 
de 1953. – Mello Vianna. 

O SR. PRESIDENTE: – No meio da 
Hora do Expediente, o nobre Senador 
Mozart Lago formulou um requerimento 
no sentido de dispensa de interstício para 
o Projeto nº 213, de 1952.  

Como no momento não havia 
número na Casa a Mesa deixou de 
submetê-lo á votação, o que vai fazer 
agora. 

Os Senhores Senadores que o 
aprovam, queiram conservar-se sentados. 
(Pausa). 

Está aprovado. 
Comparecem mais os Senhores 

Senadores: 
Vivaldo Lima. 
Alvaro Adolpho. 
Victorino Freire. 
Georgino Avelino. 
Ruy Carneiro. 
Velloso Borges. 
Ismar de Góes. 
Durval Cruz.  
Landulpho Alves.  
Pinto Aleixo.  
Carlos Líndemberg. 
Sa Tinoco. 
Bernardes Filho.  
Mello Vianna.  
Euclydes Vieira.  
Dario Cardoso.  
Othon Mader. (17). 
Deixam de comparecer os Senhores 

Senadores: 
Magalhães Barata. 
Arêa Leão. 
Mathias Olimpio. 
Ferreira de Sousa. 
Assís Chateaubriand. 
Apolonio Sales. 
Júlio Leite. 
Luis Tinoco. 
Attilio Vivacqua. 
Pereira Pinto. 
Cesar Vergueiro. 
João Villasboas. 
Flávio Guimarães. 
Roberto Glasser. 
Francisco Gallotti. (15) 
O SR. PRESIDENTE: – Finda  

a prorrogação do expediente,  
passa-se à: 

 
ORDEM DO DIA 

 
Primeira discussão do projeto de Lei 

do Senado nº 12, de 1953, que autoriza o 
Poder Execultivo a instalar uma usina 
têrmo-elétrica em Santa Catarina, 
destinada, pricipalmente, ao abaste- 
 

cimento de energia elétrica ao Estado 
de São Paulo (em regime de urgência, 
nos têrmos do art. 155, § 3º, do 
Regimento Interno, em virtude da 
aprovação, em 11-9, de 1953, do 
Requerimento nº 306 de 1953, 
dependendo de pareceres das 
Comissões de Economia e de 
Finanças). 
 

O SR. PRESIDENTE: – Vão ser lidos 
os pareceres das Comissões de 
constituição e Justiça de Economia. 

São lidos os seguintes: 
 

PARECERES NS. 1.001 E 1.002, DE 
1953 

 
Nº 1.031, de 1933 

 
Da Comissão de Constituição e 

Justiça sôbre o Projeto de Lei do Senado 
nº 12-53, que autoriza o Poder Executivo 
a instalar em Santa Catarina uma usina 
têrmo-elétrica, destinada, principalmente 
ao abastecimento de energia  elétrica ao 
Estado de São Paulo. 

 
Relator: Sr. Waldemar Pedrosa. 
De autoria do ilustre Senador 

Alencastro Guimarães e subscrito por 
outros eminentes pares, o Proieto de Lei 
do Senado autoriza o Poder execultivo a 
instalar em santa Catarina uma usina 
têrmo-elétrica, destinada principalmente, 
ao abastecimento de energia elétrica ao 
Estado de São Paulo. 

Para isso fica o Executivo 
autorizado a organizar uma socíedade 
de economia mista, por intermédio de 
uma comissão executiva provisória 
constituída de 5 membros, nomeados 
pelo Presidente da República, com o 
objetivo de instalar, no centro de 
gravidade da região carbonífera do 
Estado de Santa Catarina, uma usina 
têrmo-elétrica, com potência mínima de 
300.000 Kw, e destinada principalmente 
ao abestecimento de energia elétrica do 
Estado de São Paulo, por meio de linha 
de transmissão direta. 

O Govêrno Federal promoverá 
também a organização de um consórcio 
dos mineradores do carvão de Santa 
Catarina para o fim de fazer o mesmo 
parte de sociedade de economia mista 
em referência. 

Pelo art. 4º do Projeto, é o Poder 
Executivo autorizado a abrir um crédito 
especial até a quantia de dez milhões de 
cruzeiros para custeio dos estudos e 
projetos a cargo da comissão executiva, 
que terá o prazo máximo de um ano para 
concluir o seu trabalho. 

Também é o govêrno federal 
autorizado a entrar em entendimentos 
com a companhia concessionária dos 
serviços de energia elétrica á cidade, de 
São Paulo, a fim de distribuir a energia 
transmitida por aquela linha e utilizar o 
sistema de interligacão São Paulo-Rio, no 
sentido de que o esfôrço de São Paulo 
proporcione melhoria das condições de 
abastecimento de energia ao Distrito 
Federal. 

São aparentes e reais as vantagens 
a resultarem da concretização do 
Projeto para São Paulo. o Distrito 
Federal e Santa Catarina, e nada se 
opõe ao seu aspecto constitucional com 
a emenda substitutiva apresentada pelo 
Senador Ferreira de Souza e justificada 
no voto anexo. 

Sala Ruy Barbosa, em 9 de julho de 
1953. – aloysio de Carvalho, Presidente 
em exercício. – Waldermar Pedrosa, 
Relator. – Ferreira de Souza. – Luiz 
Tinoco. – Anisio Jobim – Camilo Mércio. – 
Joaquim Pires. 

 
VOTO EM SEPARADO DO SENADOR 

FERREIRA DE SOUZA 
 
1. Com a alta preocupação de 

aproveitar o potencíal ilegível da  
Zona carbonífera de Santa Catarina, 
 

resolvendo, ou ajudando a resolver a 
crise do abastecimento de energia nos 
dois grandes centro de consumo – São 
Paulo e Rio de Janeiro – propõem os 
eminentes Senadores Alencastro 
Guimarães, Ivo d'Aquino. Euclides Vieira, 
Francisco Gallotti e Carlos Gomes de 
Oliveira se autorize o Poder Executivo a 
incorporar uma sociedade anônima com a 
sua e a participação do capital particular, 
à qual cumprirá instalar ali uma usina 
têrmo-elétrica de 300.000 Kw, com 
ligação direta para a primeira cidade. 

Tal função ficará a cargo de uma 
comissão executiva provisória, que 
estudará o problema e formulará o projeto 
de estatutos a serem submetidos à 
aprovação do Congresso Nacional, sem 
prejuízo do funcionamento imediato da 
referida sociedade sob a direção da 
mesma Comissão executiva, provisória. 
Autoriza ainda o projeto a abertura de um 
crédito de Cr$.... 0.000.000.00 "para 
custeio dos estudos e dos projetos" e 
concede à comissão o prazo de um ano" 
para concluir o seu trabalho e fixar as 
bases para a constituição da sociedade 
de economia mista". cumprindo-lhe 
prestar contas ao Tribunal de Contas. 
Prevê ainda a organização de 
consórcios de míneradores de carvão, 
com capacidade para subscrever ações 
da sociedade. 

2. Sem embarco do excencional 
mérito da iniciativa, há que fazer reparos 
à forma jurídica proposta. 

O art. 4º está, em ilegível com os 
artigos anteriores, pois, providenciando o 
crédito não o destina à sociedade, senão 
e exclusivamente "ao custeio dos estudos 
e projetos a cargo da comissão execultiva 
provisória" à qual cumprirá apenas "fixar 
as bases da sociedade". Evidentemente 
se a Comissão ainda vai proceder a 
estudos, depois dos quais orgnizará os 
projetos das obras e as bases da 
entidade social, não poderá dentro dêsse 
prazo, organizar a sociedade e fazé-la 
funcionar independentemente de 
pronunciamento do Legislativo. 

No fundo, aquela é que é a 
providência, pois só se poderá cuidar da 
forma jurídica da emprêsa depois de 
concluídos os estudos, em face dos quais 
o Govêrno podera saber quais as 
condições do negócio, os recursos 
precisos, como será possivel obter o 
capital a êle necessário, etc. 

3. Por outro lado, é inteiramente 
impossível organizar uma sociedade 
anônima de Estado, mais ilegível 
chamada sociedade de economia 
mista nas condições propostas. Isto é, 
sem  estatutos definitivos, sem 
definicão dos direitos e deveres dos 
ilegível acionistas, sera ilegível do 
capital, sem estipular a forma de 
direção, sem prever a distribuição de 
lucros, até sem nome. 

E no que interessa à União, não 
há meio de ilegível por qualquer parte 
de capital e de comprometé-la num 
organização de fins econômicos sem 
lei prévia abrindo e regulando as 
condições do negócio a medida da sua 
participação, as obrigações especiais 
dêle decorrentes o crédito para a 
realização do seu capital, a 
percetagem de sua participação em 
relação ilegível a forma de escolha 
dos diretores, etc, etc. Admitir possa a 
comissão executiva suprir tudo, 
formulando os estatutos e fazendo 
funcionar a sociedade, antes de 
aprovados por lei, Isto é, antes de 
juridicamente constituída a nova 
entidade, é delegar-lhe o próprio poder 
legislar. 

Depois, que estatutos serão êstes se 
ao Congresso é lícito rejeitá-los? 

4. ilegível também há que fazer ao 
art. 3º quando se refere à organização, de 
um consórcio de ilegível como ilegível da 
sociedade. Quer o projeto, com excelentes 
razões, que os homens da extração do 
carvão ilegível dessa forma de industria- 
 

lização do seu produto, participando da 
sociedade. Não os quer, porém, isolados, 
senão como um todo, uma unidade. 

A referência a consórcio é, porém, 
imperfeita. Em primeiro lugar porque o 
direito brasileiro desconhece qualquer 
Instituto jurídico com o nome de 
consórcio. Depois, porque o que a ciência 
jurídica, calcada nas realizações de 
outros povos e na prática das atividades 
econômicas, tem por consórcio são os 
chamados cartéis ou acordos entre 
emprêsas concorrentes ou de produtos 
complementares, visando a disciplinar a 
concorrência ou mesmo ao monopólio, 
pela divisão de zonas, pela distribuição de 
lucros recíprocas, pela distribuição de 
produtos a fabricar ou a distribuir, etc. 

Em qualquer caso, não forma êle 
uma pessoa jurídica, embora muita vez o 
represente exteriormente uma sociedade 
instrumental, que, esta sim, tem, 
personalidade jurídica. 

O que a União deve incentivar e 
mesmo promover e a fundação de uma 
sociedade civil entre os mineradores, pois 
essa atividade é civil, atribuindo-lhe a ela 
a possibilidade de subscrever capital. 

5. O que o projeto quer é que o 
problema seja agitado e ilegível 
examinado e resolvido. 

E sôbre isso ninguém terá dúvidas. 
6. Melhor será organizar a 

Comissão, não como comissão execultiva 
provisória, senão como uma comissão de 
engenheiros competentes para estudar o 
problema sob os seus aspectos técnicos 
e economico, apreciando também as 
formas de organização do serviço 
sociedade anônima de Estado, entidade 
autarquia, concessão a empresa privada, 
etc. 

Depois disso, é que o Congresso 
Nacional terá os elementos de fato, sem 
os quais é desvaliosa qualquer solução. 

Ë o que se poderá conseguir com a 
seguinte: 

 
EMENDA SUBSTUTIVA 

 
Art. 1º É constituida no Mlnistério da 

Agricultura uma Comissão de três 
membros para estudar a possibilidade de 
instalaçao, na região carbonifera do 
Estado de Santa Catarina, de uma usina 
têrmo-eletrica a carvão, com a potência 
mínima de trezentos mil kilowatts 
(300,00Kw) e linhas de tranmissão até 
São Paulo, tem como a forma de 
organização da entidade exploradora. 

§ 1º A Comissão de comporá de três 
engenheiros civis, eletricistas ou de minas 
nomeados pelo Presidente da República 
dentre profissionais reputados como 
ilegível do assunto, um dos quais do 
quadro da Companhia Siderúrgica 
Nacional, e funcionará sob a direção de 
um dêles designado no ato de nomeação 
e com o pessoal contratado constante de 
tabela aprovada pelo Chefe do poder 
Executivo. 

§ 2º As nomeações a que se refero 
os anterior poderão recair em 
engenheiros do serviço publico, os quais 
serão afastados das suas funções, sem 
direito aos respectivos vencimentos e 
sem prejuízo da contagem de tempo de 
serviço, para todos os efeitos, inclusive de 
ensino. 

§ 3º Para as efeitos da parte final do 
art. 1º, a Comissão poderá entrar em 
entredimento com as emprésas 
concessionárias dos serviços de 
eletricidade de São Paulo e dos centros 
lntermediarios. 

Art. 2º A Comissão, iniciará os seus 
trabalhos ilegível que nomeada e deverá 
apresentar o seu relatório dentro em quatro 
meses, examinado as possibilidade em 
ilegível o custo da instalação e das linhas 
de tranmissão, o local, a capacidade 
maxima da usina, as condições de ilegível 
de combústiveis. o preço da energia, a 
rentabilidade da emprêsa, as forças de 
organização ilegível de exploradora, os 
recursos ilegível e as respectivas fontes 
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§ 1º Se optar pela organização de  
uma ilegível anônima com  a 
participação da União, a Comissão 
oferecera as ilegível bases, como  
capital número e valor e espécie das 
açoes, de captação do capital privado, 
contituição da diretoria diretores, e  
sócios, etc. 

§ 2º o projeto a que se  
refere êsse artigo ilegível  
ao Ministerio da agricultura,  
que o encaminhara imediatamente  
ao Presidente da casa, ilegível  
a comissão ilegível e à Câmara  
dos Deputados. 

ilegível Govêrno promoverá a 
ilegível entre os ilegível de Santa 
ilegível civil, com o ilegível da sociedade 
ilegível 

Paragrafo único, A sociedade civil 
ilegível ou o ilegível parte nos 
 ilegível 

Art.  4º Fica o govêrno autorizado a, 
ilegível o retorno apartir deste prazo de 
sessenta dias ilegível e de prazo que 
ilegível trinta anos, com clausula de 
recesso.  

Art. 5º É o Poder Executivo 
autorizado a ilegível pelo Ministério da 
Viação e o ilegível o crédito especial de 
dez milhões de cruzeiros Cr$ 
10.000,000,00, para o custeio dos 
estudos e projetos da Comissão, inclusive 
ordenado e transporte de pessoal 
respectivo. 

§ 1º Êsse crédito, uma vez registrado 
pelo Tribunal de contas, será aplicado 
como determinar o Presidente da 
República, independo as respectivas 
distribuições ou os pagamentos e as 
despesas de registro prévio, sem 
prejuízos da prestação de contas final e 
da respectiva apreciação pelo Tribunal de 
Contas. 

§ 2º O Govêrno fixará em tabelas 
próprias os vencimentos ou 
gratificações dos menbros do pessoal 
da Comissão. 

§ 3º Se co crédito acima o permitir, o 
Govêrno poderá determinar realiza a 
Comissão os primeiro trabalhos para a 
instalação da usina  das linhas de 
transmissão. 

Art. 6º Esta lei entrará em vigor na 
data da sua publicação. 

Sala Ruy Barbosa em 9 de  
julho de 1953. – Ferreira de  
souza. 

 
PARECER 

 
Nº 1.002, de 1953 

 
Da comissão de Economia sôbre o 

projeto de Lei do Senador número  
12–53. 

 
Relator: Sr. Euclydes Vieira. 
A energia em geral e os 

combustíveis, são elementos 
essenciais para o desenvolvimento e 
economia das nações. Constituem 
fatôres indispensáveis para o 
progresso nos transportes, nas 
indústrias e nos lares. 

Entretanto, no nosso país, há 
ainda completa carência de energia e 
apenas estão sendo iniciadas as 
pesquisas e explorações dos 
combustíveis minerais. Muito  
pouco do que a natureza  
proporciona, tem sido aproveitado,  
não obstante os recursos  
oferecidos pela ciência e a  
técnica. 

O projeto apresentado pelo ilustre 
senador Alencastro Guimarães, visa 
lançar bases iniciais para minorar a 
escassez de energia elétrica nos 
parques industriais de São Paulo e 
do Distrito Federal, proporcionando 
aproveitamento racional do  
carvão nacional do Estado de Santa 
Catarina. 

Êsse projeto está amplamente 
justificado pelo seu  autor. Por éle é 
autorizado o Poder Executivo a constituir 
uma sociedade de economia mista com o 
objetivo de instalar e apurar uma usina 
termo-eletrica no centro de gravidade de 
região carbonifera do Estado de Santa 
Catarina, com potência minima de 300 mil 
kilowatt (KW), destinada principalmente 
ao abastecimento de energia elétrica do 
Estado de São Paulo; a ilegível em 
entendimento com a empreza 
consessionária dos serviços de energia 
eletrica à cidade de São Paulo, ilegível 
de contribuir a energia, que será 
transmitida de Santa Catarina que uma 
linha de transmissão outra, e ultilizar o 
sistema de migração crescente entre São 
Paulo e o Rio, de forma a melhorar o 
abastecimento de energia também ao 
Distrito Federal; ilegível sobre a forma da 
organização da sociedade mista,autoriza 
ao Govêrno Federal promover a 
organização de um consorcio de 
mineradores de carvão de Santa Catarina 
para fazer parte da sociedade mista e a 
criar o crédito de Cr$ 10.000.000,00 (dez 
milhões) custeio dos estudos e projetos 
da usina e da linha de transmissão.  

A mista Comissão de Justiça 
apresentadp o projeto, recebeu uma 
emenda substituiva que foi por ela 
aprovada. 

Por essa emenda, de autoria do 
ilustre senador Ferreira de Souza, em seu 
artigo 1º e ilegível: no Ministério da 
Agricultura, uma Comissão de três 
menbros, para estudar a possibilidade da 
construção da usina termo-eletrica, 
comissão essa que sera composa de 
engenheiros especializados com poderes 
para entrar em entendimento com 
empreza concessionária dos serviços de 
eletricidade de São Paulo, e dos centros 
intermediários, com prazo estabelecido de 
quatro meses para apresentação de seu 
relatório. 

Pelo artigo 3º o Govêrno Federal 
promoverá a organização de um 
consórcio entre os Mineradores de carvão 
de Santa Catarina, como sociedade civil 
e, pelo artigo 5º e autorizado o Poder 
Executivo a abrir o crédito de Cr$ 
10.000.000,00 (dez milhões) para o 
custeio dos estudos e projetos inclusive 
pagamentos de ordenados e transporte 
da comissão. 

Com conhecimento do 
pronunciamento da Douta  Comissão de 
Justiça, favoravel ao substitutivo, em face 
da justificação apresentada, cumpre a 
esta Comissão dizer sôbre o mérito do 
projeto e do referido subtitutivo. 

Ambor têm a mesma finalidade:a 
instalação de uma usina termo-eletrica no 
centro de gravidade da região do Estado 
de Santa Catarina, para conveniente 
aproveitamento do carvão nacional, em  
benefício dos serviços de abastecimento 
de energia elétrica aos parques industriais 
das grandes capitais, São Paulo e Rio de 
Janeiro. 

Considerando tão útil finalidade, 
quando sabemos que tôdas as obras 
em andamento, por conta da  
emprêsa concessionária de 
abastecimento de energia elétrica e 
essas capitais, quando concluídas,  
já não corresponderão às suas 
indústrias e aumento das populações, 
louvável será todo o esfôrço técnico  
e financeiro que for empregado para  
a sua realização. 

Somos de parecer favoravel a 
aprovação da emenda substitutiva. 

Sala das Comissões, em 24 de 
agôsto de 1953. – Pereira Pinto, 
Presidente. – Euclydes Vieira, Relator. – 
Júlio Leite – Plínio Pompeu. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a 
palavra o nobre Senador Ivo  
d'Aquino para, ilegível de relator da 
Comissão de Finanças, emitir o 
respectivo parecer. 

O SR. IVO D'AQUINO (não foi 
revisto pelo orador): – Senhor 
Presidente, nesta Casa foi apresentado 
projeto, que tomou o número 12, de 
autoria do nobre Senador Alencastro 
Guimarães e outro autorizando o Poder 
Executivo a constituir uma sociedade de 
economia mista o obejtivo de instalar e 
apurar uma usna terno-elétrica no centro 
de gravidade  da região carbonífera do 
Estado de Santa Catarina, com a potência 
minima de 300.000 KW, e destinada, 
principalmente, ao abastecimento de 
energia eletrica ao Estado de São Paulo 
por meio de linha de transmissão direta. 

O projeto, além dessa autorização, 
consigna outras, inclusive a de entrar o 
Govêrno em entendimento com a 
companhia concessesária dos serviços de 
energia elétrica da cidade de São Paulo e 
bem assim a da constituição de uma 
sociedade de economia mista, que será 
organizada por uma Comissão nomeada 
pelo senhor Presidente da República 
composta de cinco menbros, dentre os 
quais dm ilegível pela Companhia 
Siderúrgica Nacional. 

Alem de outras providências. o 
projeto autoriza o Poder Executivo abrir 
um crédito especial até a quantia de dez 
milhões de cruzeiros para custeio dos 
estudos e projetos a cargo da comissão 
executiva, dando a esta op razo máximo 
de um ano para construir seu trabalho e 
fixar as bases para a formação da 
sociedade de economia mista. 

Quando este projeto transitou pela 
Comissão de Constituição e justiça relatou-
o o ilustre Senador Ferreira de Souza, o 
qual, após estuda-lo delidamente ofereceu 
substrutivo que mereceu aprovação 
daquela Comissão. O substitutivo em nada 
altera a intenção do projeto, nem mesmo – 
posso dizer – a sua substância Apenas e 
mais minucioso e estabelece condições 
que, afinal, redundam no mesmo objetivo 
do projeto Foi igualmente aprovado nas 
Comissões de Economia e na de 
Segurança Nacional. 

Para a votação do projeto requereu-
se urgência, dada a permanencia para a 
solução do assunto. 

A construção desta uzina, com a 
potência de trezentos mil kilowatts, tem o 
objetivo de solucionar dois graves e 
imediatos problemas brasileiro: o 
fornecimento de energia eletrica ao 
parque industrial de São Paulo, com 
possibilidade de retransmiti-la à capital 
Federal, aproveitando-se a estação 
tranformadora de ciclagem, já existente 
em Aparecida, no Estado de São Paulo; e 
dar consumo aos carvões inferiores 
extraidos das jazidas catarinenses. 

Ainda há pouco tempo, o Congresso 
teve oportunidade de votar projeto, já 
convertido em lei, criando o Plano Nacional 
do Carvão, cujo objetivo e incentivar e 
baratear op roduto extraido das jazidas de 
Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. O 
incremento dessa indústria, porem, criará 
problema delicado: quanto maior a 
produção de carvão, mais evidente a 
necessidade de mercado, consumidores 
para sua absorção. 

O produto riograndense, na sua 
quase totalidade, é consumido pela 
viação térrea do Rio Grande Uma parte 
do carvão catarinense que dá toque 
metalúrgico, é empregado na Companhia 
Siderúrgica Nacional, cujas necessidades 
são cada vez maiores. Evidentemente, 
quando maior a produção do carvão 
metalúrgico, mais sobrarão os carvões 
inferiores, cuja colocação é justamente o 
principal problema. 

Tive oportunidade, nesta Casa, proferir 
vários discursos descrevendo a situação 
angustiante dos produtor catarinenses que 
não conseguem receber das autarquias o 
pagamento dos fornecimentos feitos. Por 
outro lado, aparece cada vez mais o 
transporte do carvão agravando o serio 
probelma do preço. 

Destarte, Sr. Presidente, a 
construção de uma usina termo-elétrica, 
com a capacidade de trezentos miI 
kilowatts, requer aproveitamento enorme 
dos carvões inferiores de Santa Catarina; 
e não só dos já extraidos, também dos 
necessários às exigências dessa usina. 

A necessidade da instalação da 
usina decorre de estudo técnico; e dêle se 
verifica ser muito mais barato, muito mais 
econômica e muito mais de acôrdo com 
as necessidades nacionais. transportar o 
carvão transformado em energia elétrica, 
que fazé-lo quer por via marítima, quer 
por via terrestre. 

Teremos assim, Sr. Presidente, não 
só produção de energia, eletrica barata, 
como a possibilidade do consumo dos 
carvões inferiores de Santa Catarina. 
Sem a instalação dessa usina termo-
elétrica e sem, posteriormente, a 
instalação da usina siderúrgica prevista 
em projeto que tambêm corre nesta Casa 
sob regime de urgência, sem essas 
providências falhara complemtamente o 
Plano do Carvão Nacional. Chegaremos a 
ponto de não têrmos mercados 
consumidores para o produto das jazidas 
catarinenses. 

Sr. Presidente, tomando por base 
essas considerações, a Comissão de 
Economia do Senado opinou 
favoràvelmente ao projeto, num estudo 
minusioso do assunto; da mesma forma o 
considerou a Comissão de Segurança 
Nacional. 

Resta assim, o parecer da Comissão 
de Financas, restrito à verba prevista no 
Projeto para realização dêsses estudos. 
Ela é de dez milhões de cruzeiros; e 
quantos examinaram o Projeto. quer na 
feição jurídica, quer na técnica, 
entenderam ser ela indispensável à 
consecusão do objetivo contido na 
proposição. 

A Comissão de Finanças, não pode 
chegar a conclusão diferente daquela a 
que chegaram as outras Comissões; é, 
portanto, seu parecer pela adoção do 
substitutivo oferecido perante a Comissão 
de Constituição e Justiça pelo senhor 
Senador Ferreira de Souza. 

Este. Sr. Presidente, o parecer que 
dou, em nome da Comissão de Finanças. 
(Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Em 
discussão o Projeto e o substitutivo da 
Comissão de Constituição e Justiça. 
(Pausa). 

Nenhum dos Senhores Senadores 
pedindo a palavra, declaro-a encerrada. 

Vai-se proceder à votação do 
Substitutivo, da Comissão ilegível 
Constituição e Justiça que tem parecer 
favorável das outras Comissões. A 
votação será feita artigo por artigo. 

Em votação o artigo 1º. 
Os Senhores Senadores que o 

aprovam queiram permanecer sentados. 
(Pausa). 

E' aprovado o seguinte: 
Art. 1º E' constituida no Ministério da 

Agricultura uma Comissão de três 
membros para estudar a possibilidade de 
instalação, na região carbonifera do 
Estado de Santa Catarina, de uma usina 
termo-eletrica a carvão, com a potencia 
mínima de trezentos mil quilowatts 
(300.000 kw) e linhas de transmissão até 
São paulo, bem como a forma de 
organização da entidade exploradora. 

§ 1º A Comissão se comporá  de três 
engenheiros civis, eletricistas ou de minas 
nomeados pelo Presidente da República 
dentre profissionais edeputados, 
conhecedores do assunto, um dos quais 
do quadro da Companhia, e funcionarão 
sobe a direção de um dêles, designado 
no ato de nomeação e com o pessal 
contratado constante de tabela privada 
pelo chefe do Poder Executivo. 

§2º  As nomeações a que referem o 
§ anterior poderão recair em ilegível 
do serviço público os quais 
  



Quarta - feira 16 Diário do Congresso Nacional(Seção II) Setembro de 1953 517 
 
serão afastados das suas funções, sem 
direito aos respectivos vencimentos e 
sem prejuízo da contagem de tempo de 
serviço, para todos os efeitos, inclusive de 
ensino. 

§ 3º Para os efeitos da parte final do 
art. 1º, a Comissão poderá entrar em 
entendimento com as emprêsas 
concessionárias dos serviços de 
eletricidade de São Paulo e dos centros 
intermediários. 

São sucessivamente aprovados os 
seguintes: 
 

ARTIGOS 
 
Art. 2º A Comissão iniciará os seus 

trabalhos logo que nomeada e deverá 
apresentar o seu relatório dentro em 
quatro meses, examinando possibilidades 
do empreendimento, o custo da 
instalação e das linhas de transmissão, o 
local, a capacidade máxima da usina, as 
condições de abastecimento de 
combustível, o preço da energia, a 
rentabilidade da emprêsa as formas de 
organização da entidade exploradora, os 
recursos necessários e as respectivas 
fontes. 

§ 1º Se optar pela organização de 
uma sociedade anônima com a 
participação da União, a Comissão 
oferecerá as respectivas bases, como 
capital, número e valor e espécie das 
ações meios de captação do capital 
privado, constituição da diretoria, direitos 
dos sócios, etc. 

§ 2º O relatório a que se refere êste 
artigo será apresentado ao Ministro da 
Agricultura, que o encaminhará 
imediatamente ao Presidente da 
República, enviando a Comissão cópias 
ao Senado e à Câmara dos Deputados. 

Art. 3º O Govêrno promoverá a 
organização de um consórcio entre os 
mineradores de carvão de Santa 
Catarina, como sociedade civil, com o fim 
de defender os respectivos interêsses e 
de fazer parte da sociedade anônima que 
se organizar para a instalação e 
exploração da usina referida no art. 1º. 

Parágrafo único. A sociedade civil 
representante dos mineradores ou o 
sindicato dêstes poderá ilegível um 
engenheiro para tomar parte dos 
trabalhos da Comissão. 

Art. 4º Fica o Govêrno autorizado e, 
uma vez recebido o relatório abrir durante 
o prazo de sessenta dias e na forma das 
leis vigentes, experiência pública para a 
montagem ,e exploração da usina por 
emprêsa particular pertencente a 
brasileiro de 1 nacionalidade brasileira, 
nas condições de preço e de prazo que 
determinar no edital inclusive o monopólio 
de zona por um prazo não superior a 
trinta anos, com cláusula de reversão. 

Art. 5º E' o Poder Executivo 
autorizado a abrir, pelo Ministério de 
Agricultura, o credito especial de dez 
milhões de cruzeiros (Cr$ 10.000.000,00), para o custeio dos estudos e projetos da Comissão, inclusive ordenado e transporte de pessoal respectivo. 

§ 1º Êsse crédito, uma vez registrada 
pelo Tribunal de Contas, será aplicado como 
o determinar o Presidente da República, 
independendo as respectivas distribuições 
ou os pagamentos e as despesas de registro 
prévio, sem prejuízo da prestação de contas 
final e da respectiva apreciação pelo Tribunal 
de Contas. 

§ 2º O Govêrno fixará em tabelas 
próprias os vencimentos ou gratificações 
dos membros do pesosal da Comissão. 

§ 3º Se o crédito acima o permitir, o 
Govêrno poderá determinar realize a 
Comissão os primeiros trabalhos para a 
instalação da usina e das linhas de 
transmissão. 

Art. 6º Esta lei entrará em vigor na 
data da sua publicação. 

Sala Ruy Barbosa, em 9 de Julho de 
1853. – Ferreira de Souza. 

Fica prejudicado o seguinte: 
 
PROJETO DE LEI DO SENADO 
 

Nº 12, de 1953 
 
Autoriza o Poder Executivo a instalar 

em Santa Catarina uma usina termo-
elétrica, destinada principalmente, ao 
abastecimento de energia elétrica ao 
Estado de São Paulo. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º E' autorizado o Poder 

Executivo: 
a) a constituir uma sociedade de 

economia mista com o objetivo de instalar 
e apurar urna usina termo-elétrica no 
centro de gravidade da região carbonifera 
de Estado de Santa Catarina, com 
potência mínima de trezentos mil (360.000( 
Kw, e destinada, principalmente, ao 
abastecimento de energia elétrica ao 
Estado de São Paulo, por meio de linha de 
transmissão direta; 

b) a entrar em entendimento com a 
Companhia concessionária dos serviços 
da energia elétrica à cidade de São Paulo, 
a fim de distribuir a energia transmitida por 
aquela linha e utilizar o sistema da 
interligação São Paulo-Rio, de modo que o 
refôrço ao sistema de São Paulo 
proporciona melhoria das condições de 
abastecimento de energia do Distilo 
Federal. 

Art. 2º A sociedade de economia 
mista será organizada por uma comissão 
executiva provisória constituída de cinco 
membros desde logo nomeados pelo 
Presidente da República, dentro os quais 
um indicado pela Cia. Siderúrgica 
Nacional. 

§1º Constituída a sociedade, passará 
esta a reger-se pelo seu estatuto, que será 
submetido à aprovação do Congresso 
Nacional. 

§ 2º Enquanto não for êste aprovado, 
a sociedade ficará dirigida pela comissão 
executiva a que se refere êsse artigo. 

Art. 3º O Govêrno Federal promoverá 
a organização de um consorcio dos 
mineradores de carvão de Santa Catarina, 
o qual uma vez legalmente registrado fará 
parte da sociedade a que se refere o art. 
1º. 

Art. 4º E' o Poder Executivo 
autorizado a abrir um crédito especial até a 
quantia de dez milhões de cruzeiros (Cr$ 
10 000.000,000 para custeio dos estudos e 
projetos cargo da comissão executiva que 
terá o prazo máximo de um ano para 
concluir o seu trabalho e fixar as bases 
para a constituição da sociedade de 
economia mista. 

Parágrafo único. Das despesas feitas 
serão, pela Comissão Executiva prestadas 
contas diretamente ao Tribunal de Contas. 

Art. 5º Esta lei entrará em vigor na 
data da sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

Á Comissão de Redação. 
O SR. PRESIDENTE: – Estando em 

regime de urgência, deve a proposição 
entrar na Ordem do Dia de amanhã, razão 
pela qual a Mesa solicita da Comissão de 
Redação o preparo do expediente. 

Primeira discussão do Projeto da 
Reforma Constitucional nº 1, de 1953. 

O SR. PRESIDENTE: – Sôbre e mesa 
um requerimento que vai ser lido. 

E' lido e aprovado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO Nº 318, DE 1953 
 

Nos termos do art. 125, letra i, do 
Regimento Interno, requeiro inversão  da 
Ordem do Dia, a fim de ser, submetido em 
último lugar o projeto de Reforma 
Constitucional n ilegível de 1953 

Sala das Sessões, 15 de setembro 
de.1953. – Alfredo Neves.Alfredo Neves. 

coluna ilegível. coluna ilegível. 

 



518  Quarta – feira 16 Diário do Congresso Nacional (Seção II) Setembro de 1953 
 

isenção de todos os tributos, exceto a 
taxa de previdência social, que incidam 
sôbre dois conjugados Diesel Kiel, de 120 
cavalos e 75 kw, e respectivos pertences 
destinados a reforma do serviço de fôrça 
e luz mantido pela mesma leitura. 

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na 
data da sua publicação, revogando as 
disposições do contrário. 

A sanção. 
 
Discussão única do Parecer número 

951, e 1953, da Comissão de Redação, 
oferecendo redação final ao Projeto de 
Lei da Câmara número 151, de 1953, que 
autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo 
Ministério da Viação e Obras Públicas – 
Departamento de Estradas de Ferro – o 
crédito especial até a importância de Cr$ 
4.836.450,00, para indenizar o Estado de 
Goiás pelos imóveis atingidos no traçado 
da Estrada de Ferro de Goiás. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em 

discussão o parecer. Se não houver quem 
faça uso da palavra, encerro a discussão. 
(Pausa). 

Encerrada. 
Os Senhores Senadores que o 

aprovam, queiram permanecer sentados. 
(Pausa). 

E' aprovado o seguinte: 
 

PARECER 
 

Nº 951,de 1959 
 

Ilegível AO PARECER Nº 951, DE 1953 
 
Redação final do Projeto de Lei da 

Câmara dos Deputados número ilegível 
de 1953. 

 
O progresso Nacional decreta: 
Art. 1º E' o Poder Executivo 

autorizava a abrir, pelo Ministério da 
Viação e Obras Públicas – Departamento 
Nacional de Estradas de Ferro, Estrada 
de Ferro de Goiás – o crédito especial 
até a importância de Cr$ 4.836.450,00 
(quatro milhões oitocentos e trinta e seis 
mil quatrocentos e cinqüenta cruzeiros). 

Art. 2º O crédito especial, estipulado 
no Art. 1º, é destinado a indenizar o 
Estado de Goiás pelo valor dos imóveis 
sedes do Quartel General e dos 
Alojamentos, Hospital e Enfermaria, 
Almoxarifado, instalações esportivas e 
mais dependências da Policia Militar 
daquele Estado, atingidos, em Goiânia, 
pelo traçado da Estrada de Ferro Goiás. 

Parágrafo único. A indenização será 
feita mediante avaliação, processada na 
forma da lei. 

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

A sanção. 
 
Discussão única do Projeto de Lei da 

Câmara nº 187, de 1953, que autoriza o 
Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da 
Educação e Saúde, o crédito especial de 
Cr$ 700.000,00, para completar o 
pagamento da subvenção anual ao 
Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. 
(Parecer da Comissão de Finanças, sob 
nº 329, de 1953, favorável, com a emenda 
que oferece). 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em 

discussão o Projeto e a emenda. Não 
havendo quem peça a palavra vou 
encerrar a discussão. (Pausa). 

Encerrada. 
Em votação a emenda. 
Os Senhores Senadores que a 

aprovam queiram permanecer 
sentados.(Pausa). 

 
EMENDA Nº 1 

 
Ao art. 1º, onde se diz: 
"Ministério da Educação e Saúde". 
Diga-se: 
"Ministério da Educação e Cultura". 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação 
o projeto assim emendado. Os Senhores 
Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa). 

E' aprovado o seguinte: 
 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
 

Nº 137, de 1953 
 
Autoriza o Poder Executivo a abrir, 

pelo Ministério da Educação e Saúde, o 
crédito especial de Cr$ 700.000,00 para 
completar o pagamento da subvenção 
anual ao Instituto Historio e Geográfico 
Brasileiro. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º E' autorizado o Poder 

Executivo a abrir, pelo Ministério da  
educação e Saúde o credito especial de 
Cr$ 700.000,00 (setecentos mil cruzeiros) 
para completar o pagamento de 
subvenção anual concedida ao Instituto 
Historio Geográfico Brasileiro no têrmos 
da Lei nº 1.783-B, de 20 de dezembro de 
1952. 

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrario. 

A Comissão de Redação. 
 
Discussão única ao Projeto de 

Decreto Legislativo nº 42, de 1952, 
originario da Câmara dos Deputados, que 
aprova o Acordo sôbre Transportes 
Aéreos Regulares entre o Govêrno dos 
Estados unidos do Brasil e o Governo da 
Espanha. (Pareceres favoráveis: da 
Comissão de Constituição e Justiça, sob 
nº 921, de 1953 da Comissão de 
Transportes, Comunicações, e Obras 
Públicas, nº 922, da Comissão de 
Relações Exteriores, sob nº 923, de 19 3; 
da Comissão de Finanças, sob nº 924, de 
1953). 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em 

discussão. Não havendo quem faça uso 
da palavra, encerro a discussão. 

Os Srs. Senadores que aprovam o 
Projeto queiram permanecer sentados 
(Pausa). 

É aprovado o seguinte 
 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
 

Nº 42, de 1952 
 
Aprova o Acôrdo sôbre Transportes 

Aéreos Regulares entre o Governo dos 
Estados Unidos do Brasil e o Governo da 
Espanha. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art.1º É aprovado o Acôrdo anexo 

sôbre Transportes Aéreos Regulares 
entre o Governo dos Estados Unidos do 
Brasil e o Govêrno da Espanha firmado 
no Rio de Janeiro, a 28 de novembro de 
1919. 

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

A Comissão de Redação. 
 
Discussão única do Requerimento nº 

191, de 1953, do Senhor Senador Mozart 
Lago, no sentido de que o Senado 
manifeste o seu louvor ao Teatro do 
Estudante e à escritora Lucia Benedetti, 
pelo fato de haverem iniciado na capital 
da República espetáculos gratuitos para 
as crianças cariocas. (Parecer número 
920, de 1953, da Comissão de 
Constituição e Justiça, pelo 
arquivamento). 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em 

discussão. Se não houver quem peça a 
palavra, encerro a discussão. (Pausa)  

Encerrada. 
Em votação o parecer Comissão de 

Constituição e Justiça, que opina, pelo 
arquivamento do requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam 
queiram permanecer sentados. (Pausa). 

É aprovado o seguinte: 
 

PARECER 
 

Nº 920, de 1953 
 
Da Comissão de Constituição e 

Justiça, sôbre o Requerimento número 
191, de 1953. 

 
Relator: Sr. Joaquim Pires, 
O nobre Senador Mozart Lago 

solicita que o Senado se manifeste sôbre 
a louvável iniciativa da escritora brasileira 
Lúcia Benedetti e dos artistas que 
integram o teatro do Estudante 
programando 500 espetáculos gratuitos 
dedicados ás crianças cariocas. 

O teatro foi, desde os tempos 
primitivos e heróicos da antiga Grécia, 
dos aureos dias do Império Romano, dos 
faustosos tempos da França de Racine, 
de Moliére, de Corneille de tantos outros 
que difundiram pelo teatro ensinamentos 
proveitosos, sòmente superados pelo 
gênio de Shakespeare, na Inglaterra, 
escola de ensinamentos. 

Em Portugal floresceu, na arte 
dramática, Gil Vicente, criador de escola 
immorredoura de saber doutrinário, onde 
se revelaram gênios, entre os quais 
Antônio Ribeiro Chiado e o infante D. 
Luiz, que ainda hoje são lembrados. 

No teatro brasileiro de Antanho 
cumpre lembrar Antônio José, que a 
Inquisição fêz supliciar, deixando 
imorredouras as célebres guerras do 
Alecrim e da ManJerona. 

Já em nossos dias João Caetano 
arrebatava a platéia do Teatro Provisório, 
incarnendo Cabé Oscar, Otelo e Trajado. 

Não podemos esquecer Branca Júnior 
e Arthur Azevedo, inigualáveis na crítica 
jocosa, tendo como objetivo ensinar, advertir 
a castigar – como divisa o aforisma latino: 
ridendo castigal mores. Já Voltaire dizia com 
muita porpriedade: "Le theatre instruit mieux 
que ne falt un gros livre". 

Perdoem-nos os doutos coletas 
recordar, bosquejando o que me resta na 
memória, porque alguém já disse: 
"recordar é viver"; eu diria: recordar é ter 
vivido tomando assim o precioso tempo 
aos trabalhos deste Comissão para dizer 
sôbre o que pede o laborioso o irrequieto 
Senador Mozart Lago – na sofreguidão de 
o Bem fazer. Somos pelo arquivamento, 
com fundamento no art. 129 do 
Regulamento Interno. 

Sala Ruy Barbosa, em 23 de julho de 
1953. – Dario Cardoso, Presidente – 
Joaquim Pires, Relator – Camilo Mércio – 
Ferreira de Souza – Aloysio de Carvalho 
– Waldemar Pedrosa. 

Será arquivado o seguinte 
 

REQUERIMENTO 
 

Nº 191, de 1953 
 

Requeiro, com fundamento nos artigos 
129, e seu § 3º e 125, do Regimento Interno 
manifeste o Senado Federal o seu louvor ao 
Teatro do Estudante e á escritora patrícia 
Lúcia Benedetti por terem iniciado nesta 
capital domingo último um dos maiores feitos 
culturais do Brasil programando 500 
espetáculos de graça para as crianças 
cariocas. Iniciativa particular e inédita, 
concebida e executada abnegadamente, à 
margem do oficialismo, por certo patenteará 
as autoridades e ao povo, que o teatro é, 
sem dúvida, um dos instrumentos mais 
eficientes e mais aconselháveis para a 
educação popular e em especial para a 
infância dês que seus espetáculos sejam 
adotados ás diversas idades como sóem 
ser, para as crianças, as primorosas peças 
da consagrada autora de Casaco 
Encantado. 

 
Discussão  única do Parecer número 

956 de 1953, da Comissão de  
Redação, ilegível as emendas do  
senado ao Projeto de Lei da Câmara  
dos deputados nº 25, de 1953, que 
 

dispõe sôbre normas gerais de regime 
penitenciário, em conformidade do que 
estatui o art. 5º nº XV, letra b, da Constituição 
Federal e amplia as atribuições da Inspetoria 
Geral Penitenciária. 
 

O SR. PRESIDENTE: – Em 
discussão. Não havendo quem faça uso 
da palavra, encerro a discussão. (Pausa). 

Encerrada. 
Os srs. Senadores que aprovam o 

parecer queiram permanecer sentados 
(Pausa). 

E' aprovado o seguinte: 
 

PARECER 
 

Nº 956, de 1953 
 

Redação final das ementas do 
Senado ao Projeto de Lei da Câmara dos 
Deputados nº 25, de 1953. 

 
EMENDA Nº 1 

 
Ao artigo 1º (Emenda nº 1). 
Faça-se nêste artigo a seguinte 

modificação: 
a) o texto sob o nº I terá o número II, 

e êste, por sua vez, o número I; 
b) o texto sob o número XIII terá o 

número III, e êste, por sua vez, o número 
IV, alterando-se seguidamente, a 
numeração dos demais, até que o numero 
XV seja o mesmo atual " 

 
EMENDA Nº 2 

 
Ao art. 12 (Emenda nº 5) 
Acrescente-se, em seguida a êste 

artigo, o seguinte: 
"Art. – O trabalho externo dos 

sentenciados obedecerá às mesmas regras 
e será cercado das mesmas garantias que 
se atribuem ao trabalho realizado no interior 
dos estabelecimentos penas". 

 
EMENDA Nº 3 

 
Ao art. 15 (Emenda nº 3). 
Substitua-se êste artigo pelo seguinte: 
“Art. 15. Quando o sentenciado não 

ver família a quem deva assistir a parcela 
do pecúlio que lhe era nada será dividida 
em duas partes ilegivel sendo uma 
levada a crédito do pecúlio de reserva, e 
a outra acrescida à parte de auxílio à 
manutenção do próprio sentenciado no 
estabelecimento penitenciário". 

 
EMENDA Nº 5 

 
Ao art. 31 (Emenda nº 2) 
Transfira-se êste artigo para 

parágrafo único do art. 30, dando-se lhe a 
seguinte redação: 

Na conformidade dessas diretrizes, 
os Estados diligenciarão a instituição da 
sua justiça criminal especializada, 
ressalvadas as peculiaridades locais” 

 
EMENDA Nº 4 

 
Aos arts. 17 e 18 (Emenda nº 4). 
Transfira se a parágrafo único de art 

17 do texto do art 18, recorrendo-se a 
numeração dos artigos seguintes. 

A Câmara dos Deputados 
O SR. PRESIDENTE: – De 

conformidade com o disposto no artigo 
39, § 1º, do Regimento Comum, designo 
o Sr. Senador Aloysio de Carvalho, por ter 
sido o relator da matéria na Comissão de 
Constituição e Justiça, para acompanhar, 
na Câmara dos Deputados, o estudo duas 
emendas do Senado, cuja redação tão 
final acaba de ser aprovada, no Projeto 
de Lei daquela Casa nº 25, de 1953. 

 
Discussão única do Parecer número 

957, de 1953, da Comissão de Redação, 
oferecendo redação final ao  
Projeto de Lei da Câmara dos Deputados 
nº 141, de 1953, que autoriza o  
Poder em ilegível abrir pelo  
Ministério da Educação e Saúde, o crédito 
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especial de Cr$ 11.600,00, para 
pagamento de diferença de vencimentos 
de ÁIvaro Ozório de Almeida, falecido 
Professor Catedrático, padrão O. em 
disponibilidade, da Faculdade Nacional de 
Odontologia da Universidade do Brasil. 

O SR. PRESIDENTE: – Em 
discussão. Se nenhum Sr. Senador pedir 
a palavra, encerro a discussão. (Pausa) 

Encerrada. 
Os Srs. Senadores que aprovam o 

parecer conservem-se sentados. – 
(Pausa.) 

E' aprovado o seguinte: 
 

PARECER 
 

Nº 957, de 1953 
 
Redação Final do Projeto de Lei da 

Câmara dos Deputados número 141, de 
1953. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º E' o Poder Executivo 

autorizado a abrir, pelo Ministério da 
Educação e Cultura, o crédito especial de 
Cr$ 11.600,00 (onze mil e seiscentos 
cruzeiros) para atender ao pagamento da 
diferença de vencimentos, 
correspondente ao período de 1º de 
agôsto a 31 de dezembro de 1948 a que 
fêz jús Álvaro Ozório de Almeida, falecido, 
Professor Catedrático, padrão. O, em 
disponibilidade, da Faculdade Nacional de 
Odontologia da Universidade do Brasil. 

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

À Sanção. 
 
Discussão única do Parecer número, 

958, de 1953, da Comissão de Redação, 
oferecendo redação final ao Projeto de 
Lei da Câmara dos Deputados nº 172, de 
1953, que autoriza a abrir, pelo 
 Ministério da educação e Saúde o crédito 
especial de Cr$ 100.000,00, para atender 
às despesas com a realização  
do Primeiro Congresso de História do 
Pará. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em 

discussão. Se nenhum Sr. Senador pedir 
a palavra, encerrarei a discussão. (Pausa) 

Encerrada. 
Os Srs. Senadores que aprovam o 

parecer conservem-se sentados. (Pausa). 
E' aprovado o seguinte: 

 
PARECER 

 
Nº 958, de 1953 

 
Redação Final do Projeto de Lei da 

Câmara dos Deputados número 172, de 
1953. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º E' o Poder Executivo 

autorizado a abrir, pelo Ministério da 
Educação e Cultura, o crédito especial de 
Cr$ 100.000.00 (cem mil cruzeiros) para 
atender às despesas com a realização do 
Primeiro Congresso de História do Pará, 
comemorativo da chegada, à  
cidade de Belém, do Jesuita Padre 
Antônio Vieira. 

Art. 2º Esta lei entrará em vigor da 
data de sua publicação, revogadas a 
disposições em contrário. 

A sanção. 
 
Discussão única do Parecer número 

959, de 1953, da Comissão de Redação, 
oferecendo redação final ao  
Projeto de Lei da Câmara dos Deputados 
nº 117, de 1953, que dispõe  
sôbre a transferência para o serviço da 
União como extranumerários, dos 
empregados brasileiros da  
Comissão Mista Ferroviária Brasileiro-
Boliviana. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em 

discussão. Se nenhum Sr. Senador pede 
a palavra, encerrarei a discussão. (Pausa) 

Encerrada. 

Os Srs. Senadores que aprovam o 
parecer, conservem-se sentados. (Pausa). 

E' aprovado o seguinte: 
 

PARECER 
 

Nº 959, de 1953 
 

Redação Final do Projeto de Lei da 
Câmara nº 117, de 1953. 

 
O Congresso Nacional decreta : 
Art. 1º O Poder Executivo promoverá a 

transferência para o serviço da União, como 
extranumerários, na categoria que lhes 
possa tocar, tanto quanto possível em 
consonância com as funções ao tempo 
exercida, dos empregados brasileiros da 
Comissão Mista Ferroviária Brasileiro-
Boliviana, desde que tenham ao terminar 
construção da ferrovia Brasil-Bolívia 5 (cinco) 
anos ininterruptos de trabalho. 

§ 1º Aos não transferidos é 
assegurado o direito á indenização, em 
dinheiro, correspondente a 1 (um) ano de 
serviço, quando hajam trabalhado na 
aludida Comissão por mais de 5 (cinco) 
anos, ou a 3 (três) meses, quando por 
tempo Inferior a 5 (cinco) anos, devendo 
ser tomada como base, para a 
indenização a remuneração percebida ao 
terminar a construção da ferrovia. 

§ 2º A Comissão Mista Brasileiro Boliviana 
é obrigada a fornecer aos.empregados 
dispensados o atestado de serviço. 

Art. 2º Esta lei não se aplica aos 
funcionários da União, Estados ou 
Municípios que servem na Comissão 
como requisitados. 

Art. 3º O Poder Executivo 
aproveitará, de preferência em obras 
públicas de sua execução ou de 
execução das autarquias federais, o 
pessoal de obras que deixar o serviço de 
construção da ferrovia Brasil - Bolívia. 

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

À sanção. 
 
Discussão única do Projeto de 

Resolução nº 25, de 1953, que concede 
ao Sr. Senador Ferreira de Souza licença 
para participar da delegação do Brasil à 
8ª Sessão da Organização das Nações 
Unidas, oferecido pela Comissão de 
Relações Exteriores como conclusão do 
seu Parecer nº 982-53 sôbre o 
requerimento nº 293 de 1953 (incluído na 
Ordem do dia em virtude de dispensa de 
intrstido, concedida na sessão de 14-9 
de 1953, a requerimento do Senhor 
Senador Hamilton Nogueira. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em 

discussão. Se nenhum Sr. Senador pedir 
a palavra, encerrarei a discussão. 
(Pausa). 

Encerrada. 
Os Srs. Senadores que aprovam o 

parecer queiram permanecer sentados. 
(Pausa). 

E' aprovado o seguinte: 
 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
 

Nº 25, de 1953 
 

Artigo único. E' concedida ao 
Senador Ferreira de Souza, nos têrmos 
do artigo 49 da Constituição Federal e 
artigo 24 do Regimento Interno licença 
para participar da delegação do Brasil à 
8ª Sessão da Organização Geral das 
Nações Unidas, a realizar-se 
proximamente em Nova York. 

A Comissão de Redação. 
 
Primeira discussão do Projeto de 

Reforma Constitucional nº 1, de 1953, 
que acrescenta dispositivos ao art. 4° do 
Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias. (Parecer favorável, sob 
número 611, de 1953, da Comissão de 
Reforma Constitucional). 

O SR. PRESIDENTE: – Vai-se proceder 
a chamada para verificação de quorum. 

(Procede a chamada) 

Respondem à chamada os 
Senhores-Senadores: 

 
Vivaldo Lima 

Anisio Jobim 

Prisco dos Santa 

Alvaro Adolpho 

Joaquim Pires 

Onofre Gomes 

Plínio Pompeu 

Carlos Saboya 

Kerginaldo Cavalcanti 

Georgino Avelino 

Velloso Borges 

Novaes Filho 

Ezechias da Rocha 

Cicero de Vasconcelos 

Ismar de Góes  

Durval Cruz 

Landulpho Alves 

Pinto Aleixo 

Alfredo Neves  

Hamilton Nogueira 

Mozart Lago 

Levindo Coelho 

Marcondes Filho 

Euclydes Vieira 

Domingos Velasco 

Dario Cardoso 

Costa Pereira 

Gomes de Oliveira 

Alfredo Simech 

Camilo Mercio (30) 
 
O SR. PRESIDENTE: – Tendo 

respondido à chamada apenas 30 
Senhores senadores, a matéria  
não pode ser subem da ao  
Plenário; entrará na ordem do dia de 
amanhã. 

Em virtude da delibera ao tomada na 
sessão de ontem, designo os Senhores 
Senadores Dario Cardoso, Anísio Jobim, 
João Villasbôas, Julio Leite, Mozart Lago, 
Velloso Borges Vivaldo Lima para 
constituírem a Comissão que 
representará o Senado nas 
comemorações da Câmara dos 
Deputados pela passagem do sétimo 
aniversária da Constituição Federal 
vigente. 

Esgotada a matéria constante da 
ordem do dia, tem a palavra o nobre 
Senador Dario Cardoso, primeiro orador 
inserto. 

O Sr. Dario Cardoso pronuncia 
discurso que será publicado depois. 

 
Durante o discurso do Sr Dario 

Cardoso; o Sr. Marcondes Filho deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Alfredo Neves. 

 
O SR PRESIDENTE: – Observando 

evidente falta de número no recinto, deixo 
de dar a palavra ao seguinte orador 
inscrito. 

Vou encerrar a sessão, designando, 
para a próxima a seguinte ordem do  
dia. 

 
ORDEM DO DIA 

 
Segunda discussão do Projeto de 

Lei do Senado nº 12, de 1953, que 
autoriza o Poder Executivo a instalar 
uma usina termo-elétrica em Santa 
Catarina, destinada, principalmente, ao 
abastecimento de energia elétrica ao 
Estado do São Paulo (em regime de 
urgência de acôrdo com o art. 155, § 3º 
do Regimento Interno). Aprovado  
em primeira discussão na sessão  
de 15-9-53. nos têrmos do substitutivo 
 

proposto pela Comissão de Constituição e 
Justiça, com pareceres favoráveis das 
Comissões e de Economia e de Finanças. 

Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara nº 193, de 1953, que localiza a 
Usina Siderúrgica de que trata o nº IV do 
Anexo nº 1 da Lei nº 1.886, de 11-6-1953, 
na bacia carbonífera do estado de Santa 
Catarina (em regime de urgência, nos 
têrmos do art. 155, § 3º, do Regimento 
Interno, em virtude da aprovação, em 14-
9-53, do Requerimento nº 310, de 1953), 
dependendo de pareceres das Comissões 
de Economia e de Segurança  
Nacional. 

Discussão única do Projeto de Lei 
da Câmara nº 208, de 1933, que dispõe 
sôbre a comemoração do primeiro 
centenário do nascimento de Jose do 
Patrocínio e da outras providencias em 
regime de troeneta, nos termos do art. 
155, § 3º do Regimento Interno, em 
virtude da aprovação, em 14 de 
setembro de 1953, do Requerimento a." 
311-53), dependendo de interesse das 
Comissões de Constituição e Justiça, de 
Educação e Cultura, de transporte. 
Comunicações e Obras Públicas e de 
Finanças. 

Primeira discussão do Projeto de 
Reforma Constitucional nº 1, do I953, que 
acrescenta dispositivos ao art 4º do Ato 
das Disposições Constitucionais 
Transitórias (Parecer favorável, sob nº 
611, de 1953, da Comissão de Reforma 
Constitucionais. 

Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara nº 355, de ilegivel, que abre ao 
Ministério da Aeronáutica, ilegível credito 
especial de Cr$ 200.000,00 para  
a ereção de um custo do Senador 
Salgado Filho, Pareceres: favores ao 
projeto e à emenda da Comissão de 
Constituição e Justiça, sob nº ilegível de 
1953; da Comissão de Finanças, sob nº 
931, de 1953). 

Discussão única do Projeto. de Lei 
da Câmara nº 57, de 1953 que concede 
isenção de direitos de importação e taxas 
aduaneiras para máquinas e materiais 
destinados á ILEGIVEL, Industrias 
Votorantin, de São Paulo, a Pareceres: da 
Comissão de Constituição e Justiça pela 
constitucionalidade, sob nº 949, de 1953; 
da Comissão de Finanças, pela rejeição 
Ilegivel 1953). 

Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara nº 74, de 1951, que dispõe sobre 
isenção de direitos para a Companhia 
crescimento Brasileiro (Pareceres 
contrários: da Comissão de Constituição e 
Justiça, sob nº 890, de 1953, da 
Comissão de Finanças, sob nº 891 de 
1953. 

Discussão única do Projeto de lei da 
Câmara dos Deputados nº 213, de 1953, 
que autoriza o Poder Executivo a abrir, 
pelo Ministério da Educação e Saúde, os 
créditos especiais de... Cr$ 
10.000.000,00, Cr$ 10.000.000,00 Cr$ 
1.000.000,00 e Cr$ 2.000.000,00 para 
auxiliar, respectivamente, a construção da 
sede do Museu de Arte moderna, do 
Teatro Castro Alves, da Escola de Belas 
Artes de Pelotas e do Museu Mariano 
Procópio. (Incluído em Ordem do Dia em 
virtude de dispensa de interstício 
concedida na sessão de 15-3-53 a 
requerimento do senhor Senador Mozart 
Lago, tendo pareceres favoráveis: da 
Comissão de Constituição e Justiça, sob 
nº 990, de 1953 da Comissão de 
Finanças, sob nº 991, de 1953, com 
emenda. 

Discussão única do Projeto de 
Resolução nº 26, de 1953, que concede 
autorização ao Govêrno do Estado ao 
Govêrno do Estado de Minas Gerais para 
assumir perante o international Bank for 
Reconstruction, and Development as 
obrigações e responsabilidades 
necessárias á efetivação e resgate de 
empréstimo a ser feito pelo referido banco 
á Companhia de Eletricidade Alto Rio 
Grande (CEARG) e às Centrais  
Métricas de Minas Gerais A (CEMIG)  
o projeto oferecido pela Comissão de 
Constituição e justiça ILEGIVEL 
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seu Parecer nº 983, de 
1953, sôbre o Oficio nº S 2, 
de 1953, do Governador do 
referido Estado e incluído 
em Ordem do Dia em 
virtude de dispensa de 
interstício, concedida na 
sessão de 15-9-53 a 
requerimento do Sr. 
Senador Mello Vianna, 
tendo parecer favorável, 
sob nº 984, de  
1953, da Comissão de 
Finanças). 

Segunda discussão do 
Projeto de Lei do Senado 
nº 19, de 1952, que altera 
a Lei nº 1.164, de 24-6-
1950, que Instituiu o 
Código Eleitoral, tendo 
pareceres (de 1ª 
discussão), proferido pela 
Comissão de Constituição 
e Justiça: nº 383, de 1953, 
pela constitucionalidade, 
salvo quanto aos arts. 184 
e 185 (já rejeitados  
em discussão preliminar  
nº 591, de 1953,  
favorável. 

Discussão única do 
Projeto de Resolução nº 8, 
de 1952, que dispõe sôbre 
a aposentadoria de 
funcionamento do Senado  
conte 35 anos de serviço 
público os pareceres: da 
Comissão de Constituição 
e Justiça, sob nº 1 495, de 
1952, favorável no projeto 
e a emenda nº 1 da 
Comissão Diretora, sob nº 
877, de 1953, favorável ao 
projeto e propondo 
subencida á emenda nº 1 
da Comissão de Finanças, 
sob nº 8.3, de 1953ª 
favorável ao projeto, 
contrário à emenda nº 1 e 
respectiva subemenda e 
oferecendo as emedas ns. 
2 e 3; de Comissão de 
serviço  Público Civil, sob 
nº 968, de 1953  
favorável ao projeto, à 
subemenda nº 1 à emenda 
nº 2 e contrário emenda nº 
3. 

Primeira discussão do 
Projeto de Lei do Senado nº 
34, de 1950, que dispõe 
sôbre a aplicação do Decreto- 
 

lei nº 8.264, de 1º de 
dezembro de 1945 (sôbre 
gabarito de construção nas 
proximidades do Pôrto 
Duque de Caxias, nos 
bairros do Leme, 
Copacabana, Ipanema e 
Leblon). (Pareceres: da 
Coomissão de Constituição 
e Justiça, pela 
constitucionalidade 
(números 959, 960 e 961, de 
1951); da Comissão de 
Segurança Nacional 
(número 919, de 1953), pela 
rejeição. 

Encerra-se a sessão às 
17 horas e 30 minutos. 

 
TRECHO DO DISCURSO 

PRONUNCIADO PELO SR. 
SENADOR MOZART LAGO 
NA SESSÃO DE 14 DE 
SETEMBRO DE 1953. 

 
QUE SE REPRODUZ POR 

TER SIDO PUBLICADO 
COM INCORREÇÕES 

 
O SR. MOZART LAGO: – 

Senhor Presidente. Alguns 
jornais dessa Capital estão 
emprestando importância que 
realmente não merece, á 
agitação tentada entre os 
empregados da Estrada de 
Ferro Leopoldina, pelo 
tesoureiro do Sindicato dos 
Trabalhadores em Empresas 
Ferroviárias do Rio de Janeiro 
Senhor João Pereira 
Magalhães curado, por 
geração espontânea, em 
presidente do referido 
sindicato. Em, verdade, 
porém, a agitação não existe, 
nem conta com base positiva 
para firmar-se a expandir-se. 
O que se esta passando nos 
domínios da "Leopoldina" 
transpira, eloqüentemente, e 
documenta se com a seguinte 
carta que o referido Senhor 
João Pereira Magalhães 
dirigiu ao notável e operoso 
administrador daquela 
ferrovia, Coronel Cashyno 
Chagas Pereira, em data  
de 8 de agôsto último. Eis a 
carta. 

Republica ser por ter 
saído com incorreções. 

COMISSÃO DE REDAÇÃO 
 

PARECER 
 

Nº 912 de 1953 
 

Redação final do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 28, 
de 1953. 

 
Relator: Sr. Costa 

Pereira. 
A Comissão apresenta a 

redação final (fl. anexa) do 
Projeto de Decreto 
Legislativo nº 28, de 1953, 
de iniciativa da Câmara dos 
Deputados. 

Sala da Comissão de 
Redação, em 28 de agôsto 
de 1953. – Joaquim Pires. 
Presidente em exercício, – 
Costa Pereira, Relator, – 
Aloysio de Carvalho. 

 
ANEXO AO PODER 

°.elacop Z4 
 

ANEXO AO PARECER Nº 
912, DE 1953 

 
Redação Final do  

Projeto de Decreto 
Legislativo da Câmara  
nº 28, de 1953, que aprova 
o têrmo de contrato 
celebrado entre o 
Departamento Nacional de 
Obras Contra as Secas e a 
Companhia Brasileira de 
Material Elétrico, para 
fornecimento de um 
alternador elétrico e um 
transformado, de fôrça à 
Usina Hidro-Elétrica do 
Acude Curema, no Estado 
da Paraíba. 

 
Faço saber que o 

Congresso Nacional  
decreto nos têrmos do  
art. 77, § 1º, da  
Constituição, e eu promulgo 
o seguinte: 

 
DECRETO LEGISLATIVO 

 
Nº 6 – 1953 

 
Art. 1º E' aprovado o  
têrmo do contrato celebrado, 
em 23 de maio de 
 

1950, entre o Departamento 
Nacional de Obras  
Contra as Sêcas e a 
Companhia Brasileira de 
Material Elétrico, para 
fornecimento de um 
alternador elétrico e um 
transformador de fôrça para 
a Usina Hidro-Elétrica do 
Açude Curema, no 
Município de Pianró, Estado 
da Paraíba. 

Art. 2º Este decreto 
legislativo entrará em  
vigor na data de sua 
qualicação, revogadas  
as disposições em  
contrário. 

 
SENADO FEDERAL 

 
ATOS DO DIRETOR 

GERAL 
 

O Sr. Diretor Geral, no 
uso de suas atribuições, 
resolveu: 

Pela Portaria nº 42, de 
15 de setembro corrente, 
designar o Oficial 
Legislativo, classe O, Dulce 
Barbosa da Cruz, Secretário 
do Diretor Geral, para 
substituir, interinamente, o 
Chefe da Seção de Sinopse 
que se encontra em 
comissão externa. no 
Ministério das Relações 
Exteriores: 

Pela Portaria nº 43, 
dessa mesma data, 
designar, interinamente, o 
Oficial Legislativo classe J, 
Luzia Jeane  Mario Lisboa 
ilegível Oficial de Gabinete 
do Diretor Geral, para 
exercer as funções de seu 
secretário; 

Pela Portaria nº 44, 
dessa mesma data, 
transferir o Oficial 
Legislativo, classe J, Ecla 
Cunha da Diretoria da 
Taquigrafia para a Diretoria 
do Expediente. 

Conceder o salário 
família ao Oficial Legislativo, 
classe M, Aderbal Távora  
de Albuquerque em  
relação ao seu dependente 
Luis Fernandes, nascido  
em 29 de agôsto último. 
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 SENADO FEDERAL 
 

 

Relação das Comissões 
 

Diretora 
 
Presidente – Marcondes 

Filho. 
1º Secretário – Alfredo 

Neves. 
2º Secretário – Vespasiano 

Martins. 
3º Secretário – Francisco 

Gallotti. 
4º Secretário – Ezechias da 

Rocha. 
1º Suplente – Costa Pereira. 
2º Suplente – Prisco dos 

Santos. 
Secretário – Júlio Barbosa 

Diretor Geral da Secretaria do 
Senado. 

 
Comissões Permanentes 

Finanças 
 
1 – Ivo d'Aquino – 

Presidente. 
2 – lsmar de Góis – Vice-

Presidente. 
3 – Alberto Pasqualini. 
4 – Alvaro Adolfo. 
5 – Apolônio Sales. 
6 – Carlos Lindenberg. 
7 – César Vergueiro. 
8 – Domingos Velasco. 
9 – Durval Cruz. 
10 – Ferreira de Souza. 
11 – Pinto Aleixo. 
12 – Plinio Pompeu. 
13 – Veloso Borges. 
14 – Vitorino Freire. 
15 – Walter Franco. 
Secretário – Evandro 

Vianna, Diretor de Orçamento. 
Reuniões às quartas e 

sextas-feiras às 16 horas. 
 

Constituição e Justiça 
 
Dário Cardoso – Presidente. 
Aloysio de Carvalho – Vice-

Presidente. 
Anisio Jobim. 
Attilio Vivacqua. 
Camilo Mércio. 
Ferreira de Souza. 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta, nos têrmos do 
art. 77, § 1º, da Constituição Federal, e eu promulgo o seguinte: 

 
DECRETO LEGISLATIVO 

 
Nº 67, de 1953 

 
Art. 1º E aprovada a renovação do contrato celebrado, em 22 

de abril de 1952, entre o Ministério da Agricultura e Mario Pereira 
Duarte, para exercer a função de Técnico em Fitopatologia, no 
Instituto Agronomico do Leste, do Serviço Nacional de Pesquisas 
Agronômicas. 

Art. 2º Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Senado Federal, em 16 de setembro de 1953. 
 

 JOÃO CAFÉ FILHO 
Presidente do Senado Federal 

 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta, nos têrmos do 

art. 77, § 1º da Constituição Federal, e eu promulgo o seguinte: 
 

DECRETO LEGISLATIVO 
 

N° 68, de 1953 
 
Art. 1º São aprovados o contrato de 31 de maio de 1951 e o 

têrmo de 19 de novembro dêsse ano, aditivo aquele, ambos 
celebrados entre a Policia Militar do Distrito Federal e a Ordem 
Religiosa Filhas de Nossa Senhora da Misericórdia, para zelar 
esta pela economia, higiene, moralidade e disciplina do Hospital 
da Corporação. 

Art. 2º Êste decreto legislativo entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Senado Federal, em 16 de setembro de 1953. 
 

 JOÃO CAFÉ FILHO 
Presidente do Senado Federal 

  
Joaquim Pires. 
Olavo Oliveira (**) 
Waldemir Pedrosa. 
(**) Substituído pelo 

Senador Carlos Saboya. 
Secretário – Luiz Carlos 

iVeira da Fonseca. 
Auxiliar – Marília Pinto 

Amando. 
Reuniões às quintas-feiras, 

às 9,10 horas. 
 

Educação e Cultura 
 

1 – Flávio Guimarães – 
Presidente 
2 – Cícero de Vasconcelos – 
Vice-Presidente. 
3 – Arêa Leão. 
Gomes de Oliveira. 

4 – Hamilton Nogueira. 
5 – Levindo Coelho. 

Secretário – João Alfredo 
Ravasco de Andrade 

Auxiliares – Carmen Lúcia 
de Holanda Cavalcanti 

Reuniões às quartas-feiras, 
às 16 horas. 

 
Redação 

 
1 – Joaquim Pires – 
Presidente. 
2 – Aloysio de Carvalho – 
Vice-Presidente. 
3 – Waldemar Pedrosa. 
4 – Velloso Borges 
5 – Costa Pereira. 
Secretário – Glória Fernandina 
Quintela. 

 

Auxiliar – Nathercia Sá 
Leitão. 

Reuniões às sextas-feiras, 
as 16 horas. 

 
Relações Exteriores 

 
Mello Vianna – Presidente. 
Hamilton Nogueira – Vice-

Presidente. 
Bernardes Filho. 
Djair Brindeiro. 
Ferreira de Souza. 
Georgino Avelino. 
Novaes Filho. 
Secretário – Lauro Portella. 
Auxiliar – Eurico Jacy Auler. 
 

Saúde Pública 
 
Levindo Coelho – 

Presidente. 
Alfredo Simch – Vice-

Presidente. 
Ferreira de Souza. 
Prisco Santos. 
Vivaldo Lima. 
Durval Cruz. 
Secretário – Aurea de 

Barros Rego 
Reuniões às quintas-feiras, 

às 16 horas. 
 

Transportes, Comunicações e 
Obras Públicas 

 
Euclydes Vieira – 

Presidente. 
Onofre Gomes – Vice-

Presidente. 
Alencastro Guimarães. 
Othon Mader. 
Antônio Bavma. 
Secretário – Francisco 

Soares Arruda. 
Reuniões às quartas-feiras, 

às 16 horas 
 

Serviço Público Civil 
 

Prisco dos Santos – Presidente. 
Luiz Tinoco – Vice-Presidente 
Vivaldo Lima. 
Mozart Lago. 
Costa Pereira. 

Secretário – Franklin 
Palmeira. 

Reuniões, às quartas-feiras, 
às 16 horas. 
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Economia 
 
Pereira Pinto – Presidente. 
Landulpho Alves – Vice-Presidente 
Sá Tinoco. 
Assis Chateaubriand. 
Julio Leite. 
Euclydes Vieira. 
Plínio Pompeu. 
Secretário – Aroldo Moreira. 
Reuniões, às quintas-feiras. 
 

Segurança Nacional 
 
Pinto Aleixo – Presidente. 
Onofre Gomes – Vice-Presidente. 
Magalhães Barata. 
Ismar de Gois. 
Roberto Glasser. 
Walter Franco. 
Mario Motta. 
Secretário – Ary Kerner Veiga de 

Castro. 
Reuniões às segundas-feiras. 
 

Legislação Social 
 
1 – Carlos Gomes de Oliveira – 

Presidente. 
2 – Luis Pinoco – Vice-Presidente 
3 – Othon Mader. 
4 – Ruy Carneiro. 
5 – Cicero de Vasconcelos 
6 – Hamilton Nogueira. 
7 – Kerginaldo Cavalcanti. 
Secretário – Pedro de Carvalho 

Muller 
Auxiliar – Carmen Lúcia de 

Holanda Cavalcanti 
Reuniões às segundas-feiras, às 

ilegível horas. 
 

Comissões Especiais 
 
Especial para emitir parecer sôbre 

o Projeto de Reforma Constitucional nº 
2, de 1949 

 
Aloysio de Carvalho – Presidente. 
Dário Cardoso. 

Francisco Gallotti. 

Anisio Jobim. 
Camilo Mercio 
Carlos ilegível 
Antônio ilegível. 
Bernardes Filho 
Marcondes Filho 
Olavo Oliveira. 
Domingos Velasco. 
João Villasboas. 

Secretário – Aurea de Barros 
Rêgo. 

 
Especial de Investigação  

sôbre as condições materiais  
das Instalações da Justiça do  
Distrito Federais e órgãos  
relacionados 

 
Mello Vianna – Presidente 
Alencastro Guimaraes – Relator. 
ilegível Vivacqua. 

João ilegível. 
Camilo Mércio 

Secretário – Ivan Palmeira 
Auxiliar – ilegível C. Schroeder 

EXPEDIENTE 
 

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL 
 

DIRETOR GERAL 
 

ALBERTO DE BRITO PEREIRA 
 

CHEFE DO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES CHEFE DE SEÇÃO DE REDAÇÃO 
MURILO FERREIRA ALVES HELMUT HAMACHER 

 
DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

 
SEÇÃO II 

 
Impresso nas Oficinas do Departamento de Imprensa Nacional 

 
AVENIDA RODRIGUES ALVES, 1 

 
ASSINATURAS 

REPARTIÇÕES E PARTICULARES FUNCIONÁRIOS 
Capital e Interior Capital e Interior 

Semestre.................................. Cr$ 50,00 Semestre............................... Cr$ 39,00 
Ano........................................... Cr$ 96,00 Ano........................................ Cr$ 76,00 

Exterior   Exterior   
Ano........................................... Cr$ 136,00 Ano........................................ Cr$ 108,00 
    

 
As assinaturas dos órgãos oficiais começam e terminam em qualquer dia do exercício 

em que forem registradas. 
O registro de assinaturas é feito à vista do comprovante do recebimento. 
Os cheques e vales postais deverão ser emitidos em favor do tesoureiro do 

Departamento de Imprensa Nacional. 
Os suplementos às edições dos órgãos oficiais serão fornecidos aos assinantes 

somente mediante solicitação. 
O custo do número atrasado será acrescido de Cr$ 0,10 e, por exercício decorrido, 

cobrar-se-ão mais Cr$ 0,50. 
 

Nogueira, deixando de comparecer com 
causa justificada, os Srs. Senadores 
Flávio Guimarães e Arêa Leão, reune-se 
esta Comissão. 

E' lida e aprovada sem alterações a 
ata da reunião anterior. 

Não houve expediente a ser 
despachado. 

O Sr. Presidente distribui ao Sr. 
Senador Hamilton Nogueira o Projeto de 
Lei da Câmara nº 173, de 1953, que 
"dispõe sôbre os vencimentos dos 
professores catedráticos apresentados 
da Universidade do Brasil". 

O Sr. Senador Levindo Coelho, 
relatou favoràvelmente o Projeto de 
"dispõe sôbre a comemoração do primeiro 
centenário do nascimento de José do 
Patrocínio e dá oturas providências" que é 
aprovado e assinado. 

Nada mais havendo a tratar 
levanta-se a reunião, lavrando eu, João 
Alfredo Ravasco de Andrade, Secretário, 
a presente ata, que, uma vez aprovado, 
será assinada pelo Sr. Presidente. 

 
Comissão de Economia 

 
11ª REUNIÃO, EM 15 DE SETEMBRO 

DE 1953 
 
Às 15 horas, na Sala de Leitura do 

Senado, reune-se esta Comissão, sob a 
presidência do Sr. Senador Landulpho 
Alves, Vice-Presidente, presentes os Srs. 
Senadores Plinio Pompeu, Euclydes 
Vieira e Sá Tinoco, ausentes, com causa 
justificada, os Srs. Senadores Pereira 
Pinto, Júlio Leite e Assis Chateaubriand. 

E' lida e aprovada a Ata da reunião 
anterior. 

O Sr. Presidente faz a seguinte 
distribuição: 

– ao Sr. Senador Júlio Leite, o 
Projeto de lei da Câmara nº 163, de 
1953, que revoga o art. 19 e ilegível 
parágrafos do Decreto-lei nº 794, de 19 
de outubro de 1938 (Código de Caça e 
Pesca); 

– ao Sr. Senador Euclydes 
Vieira, o Projeto de Lei da Câmara nº 
240, de 1953, que modifica os artigos 
1º e 2º do Decreto-lei nº 7.103, de 30 
de novembro de 1944, que concede 
auxílio à Associação Brasileira de 
Normas Técnicas; e 

– ao Sr. Senador Plinio Pompeu, 
Projeto de Lei da Câmara nº 242, de 
1953, que concede isenção de 
impostos e taxas aduaneiras para 
materiais importados pela indústria de 
Azulejos S. A. (I. A. S. A.). 

O Sr. Senador Plinio Pompeu lê 
seus pareceres favoráveis aos 
seguintes Projetos de Lei da Câmara: 

Nº 348, de 1949, que altera o art. 
114, do Decreto-lei nº 483, de 8 de junho 
de 1938; sugerindo quanto as emendas 
apresentadas perante as Comissões de 
Justiça, Finanças e o Plenárìo, a 
aprovação das de números 2 e 3 e pela 
rejeição das de números 1 – 4 e 5. 
Finalmente, quanto à emenda nº 4, de 
autoria do Sr. Senador Ferreira de Souza, 
que manda acrescentar um parágrafo 
único ao art 1º o relator da materia acha 
uma redundância êsse parágrafo, uma 
vez que o citado art. 1º obriga a inspeção 
prévia do Departamento de Aeronáutica 
Civil, no caso de se tratar de aeronaves 
particulares na conformidade da Portaria 
nº 350, de 30 de dezembro de 1950. 

Nº 117 de 1953, que concede 
isenção de direitos de importação para 
materiais importados pela Fundação 
para o livro do cego do Brasil; e 

Nº 231 de 1953, que pelo prazo de 
seis meses a vigência da lei nº 842, de 4 
de outubro de 1949, que subordina ao 
regime de licença prévia o intercâmbio 
de importação com o exterior. 

O Sr. Presidente submete a 
discussão e votação os citados 
pareceres, que são aprovados 
 

 
Parlamentar de Inquérito sôbre o  

cimento 
 
Francisco Gallotti – Presidente. 
ilegível Lago – Vice-Presidente. 
Julio Leite 
Landuinho Alves. 
Mari Motta. 
Secretario – Lauro Portella. 
 

Especial de Reforma do Código de Processo 
Civil 

 
1 – João Villasboas – Presidente. 
2 – Attilio Vivacqua – Vice-

Presidedente. 
3 – Dario Cardoso – Relator. 
Secretário – Jose da Silva Lisboa. 
Auxiliar – Carmen Lúcia de Holanda 

Cavalcanti 
Reuniões às sextas-feiras, às 16 horas. 
 

Especial de Revisão do Código  
Comercial 

 
1 – Alexandre Marcondes Filho – 

Presidente. 
2 – .......................................................... 
3 – Pereira de Souza – Relator. 
4 – Attilio Vivacqua. 
Secretário – João Alfredo Ravasco de 

Andrade. 
 
Especial para Estudo da concessão  

dos Direitos Civis à MuIher  
Brasileira 

 
ilegível Lago – Presidente. 
Alvaro Adalho – Vice-Presidente 
Joao Villasbôas 
ilegível de Oliveira. 
Attilio Vivacqua 
Domingos Velasco. 
Victorino Freire 

 
Especial de Inquérito sôbre os Jogos de Azar 

 
1 – Ismar de Góes – Presidente 
2 – Prisco dos Santos – Vice-

Presidente. 
3 – Kerginaldo Cavalcanti – Relator 

Geral. 
4 – Vivaldo Lima. 
5 – Novaes Filho 
Secretário – Ninon Borges Seal 
Secretário – J. A. Ravasco de 
 
Comissão Especial para emitir parecer 

sôbre o Projeto de Reforma Constitucional 
número 1, de 1953 

 
Mello Vianna – Presidente. 
Joaquim Pires – Vice-Presidente. 
Attillo Vivacqua – Relator. 
Dario Cardoso. 
Aolysio de Carvalho 
Anisio Jobim. 
Camilo Mercio. 
Luiz Tinoco. 
Waldemar Pedrosa. 
Carlos Saboya. 
Gomes de Oliveira. 
Ferreira de Souza. 
Mozart Lago. 
Hamilton Nogueira 
Alencastro Guimarães. 
Secretário – Luiz Carlos Vieira da 
 

Atas das Comissões 
 
Comissão de Educação e Cultura 

 
22ª REUNIÃO REALIZADA EM 15 DE 

SETEMBRO DE 1953 
 
Aos 15 dias do mês de setembro de 

1953, as 15,00 horas, na Sala de Leitura do 
Senado Federal, presentes os Srs. Senadores 
Cícero de Vasconcelos, Vice-Presidente em 
exercício, Levindo Coelho e Hamilton 
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Nada mais havendo que tratar, 
encerra-se a reunião, lavrando eu, Aroldo 
Moreira, Secretário, a presente Ata que, 
uma vez aprovada, será assinada pelo Sr. 
Presidente. 

 
Comissão de legislação Social 

 
15ª REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA), EM 

4 DE SETEMBRO DE 1953 
 

As 10,00 horas, na Sala  
Ruy Barbosa, reune-se esta Comissão, 
sob a presidência do Sr. Senador Carlos 
Gomes de Oliveira, Presidente, 
presentes os Srs. Senadores Hamilton 
Nogueira, Kerginaldo Cavalcanti, Cícero 
de Vasconcelos e ausentes, com causa 
justificada, os Srs. Senadores Luiz 
Tinoco, Vice-Presidente, Othon Mäder e 
Ruy Carneiro. 

Lida e, sem alterações, aprovada a 
ata da reunião anterior, o Sr. Presidente 
faz a seguinte distribuição: 

– ao Sr. Senador Luiz Tinoco, o 
projeto de Lei da Câmara nº 333, de 
1952, que dispõe sôbre a participação do 
trabalhador nos lucros da emprêsa e o 
Projeto de Lei da Câmara número 244, de 
1952, que provê eleições dos Conselhos 
dos Institutos de Aposentadorias e 
Pensões; 

– ao Sr. Senador Cícero de 
Vasconcelos, o Projeto de Lei da  
Câmara nº 317, de 1952, que  
assegura aos membros da diretoria de 
sindicato os direitos de estabilidade no 
emprêgo durante o período de seus 
mandatos; 

– ao Sr. Senador Ruy Carneiro,  
o Projeto de Lei do Senado nº 8, de  
1952, que estende aos aposentados  
pela compulsória da idade antes da  
Lei nº 488, de 15 de novembro de  
1948, as vantagens e os direitos 
concedidos pelos arts. 24 e  
seus parágrafos, da mesma lei  
e o Projeto de Lei da Câmara nº 268,  
de 1952, que provê sôbre  
contagem recíproca de tempo  
de serviço prestado à União, Estados, 
Municípios, Distrito Federal, entidades 
autárquicas e sociedades de economia 
mixta. 

Em seguida, de acôrdo com o 
Regimento Interno, o Sr. Presidente 
passa a presidência ao Sr. Senador 
Cícero de Vasconcelos a fim de ler seu 
parecer ao projeto de Lei de Câmara nº 
169, de 1951, que modifica dispositivos 
do Decreto-lei nº 5.452, de 1 de maio de 
1943 (Consolidação das Leis do 
Trabalho). 

Embora totalmente lida e  
discutido o Sr. Relator e a Comissão 
concertam pequenas modificações  
no parecer que fica para ser 
definitivamente apreciado na próxima 
reunião. 

Face ao adiantado da hora, o  
Senhor Presidente suspende a reunião, 
lavrando eu, Pedro de Carvalho MülIer, 
Secretário, a presente ata que uma vez 
aprovada, será assinada pelo Sr. 
Presidente. 

 
Comissão de Segurança Nacional 

 
7º REUNIÃO EM 15 DE SETEMBRO DE 

1953 
 

Às 15,00 horas, sob a presidência do 
Sr. Senador Pinto Aleixo, presentes os 
Srs. Senadores Onofre Gomes, Mario 
Motta, Ismar de Góes e WoIter Franco, 
ausentes, com causa justificada, os Srs. 
Senadores Roberto Glasser e Magalhães 
Barata, reune-se esta Comissão. 

Aprovada a ata da reunião anterior 
usa da palavra o Sr. Senador Onofre 
Gomes que relata favoràvelmente, 
acrescido de emenda, o projeto de Lei da 
Câmara nº 193, de 1953, que "localiza a 
Usina Siderúrgica de que trata o nº IV do 
Anexo nº 1 da Lei nº 1.886, de 1953, na 
bacia carbonífera do Estado de Santa 
Catarina". 

Com a palavra, o Sr. Senador  
Mario Motta relata favoràvelmente, o 
Projeto de Lei da Câmara nº 35,  
de 1953, que "autoriza a construção de 
uma ponte internacional sôbre o rio  
Apa, na cidade de Bela Vista, Estado  
de Mato Grosso", o que é  
aprovado contra o voto do Sr.  
Senador Ismar de Góes, contrário à dita 
emenda. 

A seguir o Sr. Senador Onofre 
Gomes relata favoravelmente, sendo 
aprovado, o Projeto de Lei da Câmara nº 
44, de 1953, que "fixa normas para 
remessa de tropas brasileiras para o 
exterior". 

Nada mais havendo a tratar,  
encerra-se a reunião, lavrando eu,  
Ary Kerner Veiga de Castro, Secretário,  
a presente ata que, uma vez,  
aprovada, será assinada pelo Sr. 
Presidente. 

 
Recebe emendas perante a Mesa 
 

Hoje 
 

Projeto de Resolução nº 24, de 1953 
 

ATA DA 123ª SESSÃO EM 16 DE 
SETEMBRO DE 1953 

 
PRESIDÊNCIA DOS SRS. CAFÉ 

FILHO, MARCONDES FILHO E 
ALFREDO NEVES 

 
Às 14,30 horas, comparecem os Srs. 

Senadores: 
Waldemar Pedrosa 
Anísio Jobim 
Prisco dos Santos 
Alvaro Adolpho 
Antônio Bayma 
Mathias Olympio 
Joaquim Pires 
Onofre Gomes 
Plínio Pompeu 
Kerginaldo Cavalcanti 
Djair Brindeiro 
Ezechias da Rocha 
Cícero de Vasconcelos 
Aloysio de Carvalho 
Sá Tinoco 
Alfredo Neves 
Alencastro Guimarães 
Mozart Lago 
Levindo Coelho 
Marcondes Filho 
Euclydes Vieira 
Domingos Velasco 
Dário Cardoso 
Costa Pereira 
Mário Motta 
João Villasbôas 
Vespasiano Martins 
Ivo d'Aquino 
Alfredo Simch 
Camilo Mércio – (30) 
O SR. PRESIDENTE: 
Acham-se presente 30 Srs. 

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

O SR. 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 
 

Mensagens 
De ns. 184 e 185-53, do Sr. 

Presidente da República, acusando o 
recebimento de comunicações e 
devolvendo autógrafos do Projeto de Lei 
da Câmara nº 205-53, já sancionado. 

 
Ofícios: 
– Do Sr. Ministro da Viação e Obras 

Públicas, encaminhando as seguintes: 
 

INFORMAÇÕES 
 

MINISTÉRIO DA VIAÇÃO E OBRAS 
PÚBLICAS 

 
Nº 488 – GM. 
 
Rio de Janeiro, D. F., em 10 de 

setembro de 1953. 
Senhor Primeiro Secretário 
Em atenção ao Ofício nº 203, de 21 

de março último, dessa procedência, 
tenho a honra de encaminhar a Vossa 
Excelência cópia das informações 
prestadas pela Estrada de Ferro Central 
do Brasil, sôbre o Requerimento nº 79, de 
1953, de autoria do Senhor Senador 
Alencastro Guimarães. 

Aproveito a oportunidade para 
renovar a Vossa Excelência os  
protestos de minha elevada  
consideração. 
– José Américo. 

Em 22 de agôsto de 1953 
Senhor Ministro. 
Tenho a honra de restituir a V. 

Excia, o processo nº 13.464-53, 
constituido do ofício número 203,  
de 31 de março último, no qual o Senhor 
1º Secretário do Senado Federal  
solicitou ao antecessor de V. Excia, 
informações sôbre o Requerimento  
nº 79, de 1953, apresentado pelo  
Exmo. Sr. Senador Alencastro 
Guimarães, em que constam os seguintes 
quesitos: 

1) – qual o número de mortos e 
feridos ocasionados pelos acidentes da 
Central do Brasil em 1952; 

2) – idem, de 1º de janeiro até a data 
da entrada desse requerimento na 
respectiva Secretaria de Estado; 

3) – qual o número de mortos  
e feridos pelos mesmos acidentes  
em que a causa seja mau estado  
do material, compreendido na  
palavra material: material de tração, 
rodante, lenha, instalações, etc. em  
1952; 

4) – idem, idem, de 1º de janeiro  
de 1953 até a data da entrada  
dêste requerimento na respectiva 
Estrada; 

5) – qual o valor das indenizações 
pleiteadas pelas vitimas ou seus 
herdeiros; 

6) – qual o valor das indenizações 
não pleiteadas, mas não reclamadas; 

7) – quais as despesas e prejuízos 
ocasionados pelos referidos acidentes 
nos periodos também referidos; 

8) – total de horas de paralisação de 
serviços ocasionados pelos acidentes e 
valor aproximado dos prejuízos 
consequentes; 

9) – quais as providências em curso 
de execução para remediar os acidentes 
em causa. 

Juntando as relações, cujos  
dados atendem aos itens 1 a 4 e 8,  
cabe-me esclarecer que esta Estrada não 
dispõe de elementos para responder  
aos itens 5, 6 e 7, visto como as  
vítimas, ou seus herdeiros, na maioria dos 
casos, se limitam a requerer de forma 
genérica, isto é, pretendem que a Central 
os indenize do que lhes é devido por 
direito. 

As indenizações provenientes de ato 
ilícito, com efeito, são arbitradas sob 
forma de prestação de renda ou pensão, 
mediante capital que, aos juros, legais, 
assegure as prestações devidas (art. 911 
do Código de Processo Civil). 

O Código de Processo determina 
que esse capital seja aplicado em títulos 
da Dívida Pública Federal para a 
constituição da renda, revertendo após o 
falecimento do titular do direito, ao 
patrimônio do obrigado. 

Relativamente a esta Estrada, que, 
nos têrmos do art. 3º da Lei número 
1.163, de 22 de julho de 1950, goza de 
tôdas as regalias e vantagens outorgadas 
a União, quanto ao pagamento de 
impostos, taxas, direitos aduaneiros e 
juros moratórios, impenhorabilidade dos 
bens patrimoniais, fôro e tratamento nos 
pleitos judiciais, a jurisprudência dos 
Tribunais vem sistemàticamente 
reconhecendo que não há como garantir 
o seu débito por meio de títulos da União, 
que, de resto, e solidàriamente 
responsável por êle. 

Assim, em vez de adquirir e 
depositar títulos dela mesma, pois, que 
da União, por isso que a Estrada e uma 
Autarquia Federal constituida de 
patrimônio exclusivamente da União, a 
Central, quando condenada, promova a 
inscrição do nome do autor em fôlha de 
pagamento, não só para a percepção das 
pensões mensais, como para a aquisição 
dos aparelhos ortopédicos e conservação 
dêstes. 

Da mesma forma procede, quando a 
solução é dada na esfera administrativa, 
salvo casos especiais, em concorda 
liquidar a indenização de uma só vez, e 
nesta última hipótese o cálculo é feito, 
aplicando-se a conhecida fórmula das 
anuidades. 

Quer para a fixação das pensões, 
quer para o cálculo das indenizações sob 
a fórmula das anuidades, levam-se em 
conta, como elementos indispensáveis, o 
salário da vítima à época do evento, a 
redução de sua capacidade laborativa, 
temporária ou permanente, total ou 
parcial, e, finalmente, a sua sobrevida 
provável, adotando as tabelas usualmente 
aplicáveis, inclusive as das companhias 
de seguro. 

Corno se vê, desconhecendo essas 
particularidades, dificilmente os 
interessados pleiteiam da Estrada, como 
indenização, quantia certa, e quando o 
fazem sempre conseguem indicar quantia 
correspondente àquela que por direito 
lhes é devida. 

Com relação ao item 9, dos quesitos 
formulados pelo Ex.º Sr Senador 
Alencastro Guimarães, transcreve as 
informações abaixo prestadas pelos 
Senhores Chefes de vários 
Departamentos desta Estrada: 

Departamento da Via Permanente: 
O estudo e planejamento feitos para 

remodelação das linhas de bitola larga em 
1948, seguidos dos projetos da Comissão 
Mista Brasil Estados Unidos, demonstram 
o precário estado das nossas linhas, para 
suportar o tráfego pesado atual. 

A execução do planejamento feito 
em 1948, foi objeto de criação de três 
Equipes de Remodelação, operando com 
equipamento mecanizado,porém, ainda 
insuficiente no R. de São Paulo e na 
Linha do Centro. 

No corrente ano, ainda em 
obediência a êsses dois planejamentos, 
foram iniciadas as compras de materiais e 
equipamentos que serão aplicados, em 
sua maior percentagem, na linha de 
exportação de minérios. 

Presentemente a Estrada está 
empregando trilho de perfil 115 RE e 
reforçando a dormentação de forma a 
melhorar as condições técnicas de linhas. 

Até outubro de 1952, tinha a Estrada 
já remodelado seus trilhos numa extensão 
de 312 Km de linha. Para êsse fim foram 
empregados 814, 403 de trilhos novos 
num período de 5 anos, com os  
recursos próprios da Estrada. 
presentemente prosseguem êsses 
trabalhos, amparados pelo financiamento 
do Banco Nacional do Desenvolvimento 
Econômico. Nêsse mesmo período  
de 5 anos foram empregados ilegível de 
bitola larga, não só em substituição, 
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como também em trabalhos 
de reespaçamento, para a 
base de 1.850 dormentes por 
quilômetro. 

No período de 1952-52 
foram assentadas e postas 
em tráfego as seguintes 
variantes: 
Aamal de São 
Paulo................... 159-Km 
Linha do Centro..   71 Km 
Total.................... 230 Km 

Ainda continuam os 
serviços de consolidação, 
drenagem e socaria da 
Variante de Paratei, embora 
houvesse sido feita a  
ligação solene, no dia 5 de 
fevereiro de 1952, das duas 
pontas de trilhos, que 
avançaram de S. José dos 
Campos e Manuel Feto, 
entroncamento dessa 
Variante na de Poá. 

Em 27 de agôsto do 
mesmo ano, circulou a 
primeira máquina a vapor, por 
ter menor pêso por eixo, 
prosseguindo com algumas 
interrupções em virtude de 
barreiras, cuja queda de uma 
delas, num corte de moledo, 
forçou a paralização por 12 
dias. 

No corrente ano, em maio, 
a Variante foi novamente 
interrompida, para a 
terminação do serviço de 
terraplenagem da garganta do 
Pinheirinho, serviço êsse feito 
pela própria Estrada, com 
interdição da linha, por 40 
dias. 

Em 21 do mês próximo 
findo, pôde a linha admitir a 
circulação de locomotivas 
Diesel-elétricas, com as 
devidas precauções, a 20 km 
h e sob regime experimental, 
em vista de os trilhos 
aplicados serem leves (42Kg) 
e gastos. Serão ainda 
consumidos 40.000 m3 de 
pedra, adquiridos já com os 
recursos fornecidos pelo 
Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico, 
dentro de um ano, no lado de 
São José dos Campos, 
apenas, dependendo ainda  
de igual quantidade de  
pedra a conclusão do 
lastramento. 

Não obstante tôdas as 
providências ultimamente 
tomadas, a Variante continua 
servindo, apenas, para trens 
 

de carga, com licenciamento 
telefônico e dependendo 
ainda da construção das 
cêrcas de fechamento da 
linha e dos edifícios para 
instalação de 9 estações. 

Presentemente 
prosseguem êsses trabalhos 
entre Barra do Pirai e 
Cruzeiro, bem como a 
terminação de trabalhos de 
terraplenagem e obras de arte 
na Linha do Cenho. 
DEPARTAMENTO 

ELETROTÉCNICO 
No que toca ao 

Departamento Eletrotecnico, 
encontram-se em execução 
as seguintes providências: 

1 – Remodelação e 
ampliação de cabina elétrica 
do pátio de Deodoro. 

2 – Montagem de 
sinalização automática em 
duplo sentido em cada uma 
das duas linhas existentes 
entre Nova Iguaçu e Japeri, 
inclusive o pátio de Nova 
Iguaçu, com a extenção de 
26,500 km redondos, em linha 
dupla. 

3 – Montagem de uma 
cabina elétrica para comando 
do pátio de Japeri e 
interligação dos bloqueios 
automáticos acima referidos 
com o "Contrôle de Tráfego 
Centralizado" já existente do 
km 67,000 até a entrada de 
Barra do Pirai. 

4 – Montagem de sinais 
repetidores no atual trecho de 
"Contrôle de Tráfego 
Centralizado entre Japeri e 
Barra do Pirai. 

5 – Montagem de uma 
cabina elétrica para comando 
do pátio de Barra do Piraí e 
interligação do "Contrôle do 
Tráfego Centralizado", já 
existente, até a sua entrada, 
do lado inferior, e após sua 
saída, do lado superior, na 
Linha do Centro. 

6 – Transformação do 
"Contrôle de Tráfego 
Centralizado" da "Linha 1 e 
Linha 2" para "Linha Principal 
e Linha Secundária" entre 
Barra do Pirai e Três Rios, 
com a mudança do Pôsto de 
Comando de Juparanã para 
Barra do Pirai. 

7 – Continuação da 
Montagem do "Contrôle de 
Tráfego Centralizado" além 
Barbacena até Lafaiete, pela 
 

Variante de Carandaí com  
a extensão de 84,000  
kms redondos, em linha 
singela. 

8 – Montagem de 
sinalização automática entre 
Roosevelt e Itaquera, no 
Ramal de São Paulo,  
com novas cabines elétricas 
em Roosevelt, Vila Matilde, 
Artur Alvim, Patriarca e 
Itaquera e remodelação  
e ampliação das atuais 
cabinas de Engenheiro São 
Paulo, Sebastião Gualberto e 
Carlos Campos. 

9 – Montagem de uma 
cabina elétrica em Pavuna, na 
Linha Auxiliar e bloqueio 
automático entre essa 
estação e as estações de 
Costa Barros, Acari, São João 
de Meriti e Vila Rosali. 

10 – Montagem de 
equipamentos protetores das 
travessias em sete passagens 
de nível em Mariano Procópio 
e Juiz de Fora. 

11 – Montagem de 
equipamentos protetores das 
travessias em 19 passagens 
de nível nos subúrbios da 
Linha Auxiliar e da Rio Douro. 

Além dessas providências 
em execução, foram 
efetivadas as seguintes 
nesses três anos: 

1 – Mudado o Pôsto de 
Comando de "Contrôle de 
Tráfego Centralizado", de 
Desengano para Barra do 
Pirai, e mudado o sistema de 
"Linha 1 – Linha 2" para 
"Linha Principal" – "Linha 
Secundária" no pátio de 
Juparanã. 

2 – Pôsto em 
funcionamento o "Contrôle de 
Tráfego Centralizado", entre o 
km 67 e a entrada inferior do 
pátio de Barra do Pirai, 
permitindo a circulação dos 
trens nos dois sentidos  
por ambas as linhas 
existentes. 

3 – Pôsto em 
funcionamento o trecho de 
bloqueio automático entre 
Comendador Soares e 
Queimados, dentro do trecho 
em montagem, entre Nova 
Iguaçu e Japeri. 

Relativamente ao material 
de tração, foram postos em 
serviço no mesmo período de 
tempo, 11 novas unidades 
elétricas para transporte de 
 

passageiros de subúrbios, 
cada unidade sendo 
constituída de um carro motor 
e 2 carros reboques. Dessas 
unidades, uma foi montada 
nas Oficinas da própria 
Estrada. Dez foram montadas 
em oficinas particulares. 
DEPARTAMENTO 

DA LOCOMOÇÃO 
As providências tomadas 

foram, em resumo, as 
seguintes: 

a) Modernização de 
engate e aparelhos de choque 
e tração; 

b) Substituição de truques 
archbar por truques integrais 
de aço fundido; 

c) Substituição Intensiva 
de rodeiros com aros por 
rodeiros com rodas inteiriças; 

d) Modernização de 
vagões fechados e abertos 
com modificações 
substanciais das estruturas 
dos estrados; 

e) Fixação dos ciclos de 
reparação do material de 
tração e rodante; 

f) Expedição de Instruções 
e Normas Técnicas para 
conservação, reparação e 
operação do material de 
Locomoção; 

g) Padronização de pinos 
e buchas de locomotivas; 

h) Modificações do jôgo de 
arrasto de vários tipos de 
locomotivas; 

i) Emprêgo de rodas de 
aço laminado em jogos de 
guia e tênderes de 
locomotiva; 

j) Emprêgo de truques 
integrais de aço fundido em 
tênderes de locomotivas; 

l) Substituição das caixas 
de graxa de ferro fundido por 
aço fundido. 

Foram, nos últimos anos, 
distribuidas 37 Instruções de 
Serviço de Locomoção e 76 
Normas Técnicas. 

Outrossim, para 
conhecimento de Vossa 
Excelência, anexo uma 
relação relativa aos mortos e 
feridos em desastres 
ocorridos nesta Estrada, em 
1951. 

Sirvo-me da oportunidade 
para apresentar a Vossa 
Excelência meus protestos de 
alta estima e distinta 
consideração. – Jair Rêgo de 
Oliveira, Diretor. 

 



 
 
 

DEPARTAMENTO DE INQUÉRITOS E PESQUISAS 
 

Relação de acidentes em que houve danos pessoais de 1º de janeiro a 09 de junho de 1953. 

 
 

Número  
de 

Ordem 
Processo Dia Local Natureza do acidente Causa Despesas 

Mortos Feridos 

Part. Empreg. Part. Empreg. 

1 224-53 9-1-53 Km. 139 R. São Paulo....... Avaria da loc. 720............................................... Descuido – – – – 3 
2 408-53 18-1-53 Magno............................... Abalr. trem em carroça....................................... Descuido – – – 2 – 
3 442-53 19-1-53 Engenho de Dentro........... Avanço de sinal e choque.................................. Descuido 672,00 – – 1 – 
4 706-53 30-1-53 Pavuna.............................. Abalr. trem auto-lotação..................................... Descuido 1.188,00 – – 10 – 
5 762-53 2-2-53 Buenópolis........................ Acidente com trem MEW-1 em manobras......... Descuido – – 1 – – 
6 800-53 4-2-53 Vieira Fazenda.................. Abalr. trem em carroça....................................... Descuido – – – 1 – 
7 820-53 2-2-53 Itaim.................................. Encontro de trens............................................... Descuido 5.958,10 – – – 1 
8 1.148-53 20-2-53 Eng.º S. Gualberto............ Avaria da cancela P-caminhão........................... Descuido – – – 1 – 
9 1.298-53 23-2-53 General Carneiro.............. Avanço de sinal e choque................................... Descuido – – – – 4 

10 1.450-53 9-3-53 Eng.º C. Lopes.................. Desc. e choque de vagões................................. Descuido 35.142,50 – – 6 – 
11 1.458-53 9-3-53 Km. 285 L. Centro............. Abalr. trem em caminhão.................................... Descuido 1.189,50 – – 1 – 
12 1.468-53 9-3-53 Vila Matilde....................... Abalr. trem em caminhão.................................... Descuido – – – 1 – 
13 1.588-53 16-3-53 Km. 150 L. Centro............. Avanço de sinal e choque................................... Descuido 3.125,50 – – – 5 
14 1.680-53 20-3-53 Km. 980 L. Centro............. Desc. e tomb. loc. vagões.................................. Em apur. – – – – 1 
15 1.748-53 23-3-53 Clemente Falcão............... Avanço de sinal e choque................................... Descuido 294.461,15 14 – 30 – 
16 2.162-53 11-4-53 Km. 46 V. de Poá.............. Abalr. trem em automóvel................................... Descuido – 3 – 3 – 
17 2.652-53 30-4-53 Roosevelt.......................... Abalr. trem em caminhão.................................... Descuido 1.434,70 – – 3 – 
18 3.284-53 28-5-53 Km. 182 Bananal............... Abalr. trem em caminhão.................................... Descuido 4.500,00 – – 2 – 
19 3.300-53 23-5-53 Eng.º Paulo de Frontin...... Choque e disparo de trens................................. Em apur. – – – – 2 
20 3.538-53 10-6-53 Cachoeira Paulista............ Abalr. trem em caminhão.................................... Descuido – – – 1 – 
21 3.404-53 3-6-53 Vieira Fazenda.................. Abalr. trem em lotação........................................ Em apur. – – – 3 – 
22 3.752-53 21-6-53 Santa Cruz........................ Choque de trens................................................. Em apur. – – – 4 – 
23 3.792-53 24-6-53 Vieira Fazenda.................. Choque de trens................................................. Em apur. – – – 35 – 

   
Total............................. ............................................................................  247.671,45 17 1 104 16 

Rio, 19 de Agôsto de 1953 – (Inlegível) AEG 20 – Mat 426.129 – Confere (Inlegível) – Visto Mauro Brochado – C. L. P. 
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Relação dos mortos e feridos nos acidentes ocorridos na Estrada de Ferro Central do Brasil em 1953 
 
 

Processo Dia Local Cauza Horas Despesas 
Mortos Feridos 

Part. Empreg. Part. Empreg. 

90-52 5-1-52 Em 453 – L. Centro......... Descuido ................. ilegível 18.327,70 – – – 3 
652-52 25-1-52 Anchieta ......................... Descuido ................. – – – – 2 – 
876-52 6-2-52 Berford Roxo................... Descuido.................. – – –  1 – 
890-52 6-2-52 Km 157 – São Paulo ...... Descuido ................. 0,09 2.259,00 – – 2 – 
834-52 9-2-52 Km 458 – São Paulo ...... Descuido ................. – 3.367,80 – – 3 – 
998-52 9-2-52 Cons. Lafaiete ................ Descuido ................. 8,23 9.810,10 – – – 1 

1.080-52 13-2-52 Km 180+464 – L. Centro. Descuido.................. 4,00 3.742,20 – – 1 – 
1.104-52 10-2-52 Anchieta ......................... Descuido ................. 0,03 3.871,60 – – Diversos 
1.358-52 23-2-52 Mangaratiba ................... Em apuração ........... – – – – – – 
1.372-52 25-2-52 Km 868 + 780 – Pirapora  Descuido ................. 22,30 27.783,00 – 1 2 6 
1.406-52 26-2-52 Teresópolis ..................... Mau estado da linha. 10,40 – – 2 – 3 
1.540-52 3-3-52 Deodoro .......................... Em apuração ........... – – – – Diversos 
1.356-52 4-3-52 Km 27 – L. C. Anchieta... Material rodante ...... 96,20 1.359.435,80 70 3 157 2 
1.728-52 11-3-52 General Carneiro ............ Trilho ....................... 4,20 46,30 – – 3 – 
2.460-52 26-3-52 Realengo ........................ Descuido ................. 4,00 – – – 1 – 
2.470-52 9-4-52 Realenog ........................ Descuido ................. 0,24 – – – 1 – 
2.492-52 13-4-52 Barra do Piraí ................. Descuido ................. 12,30 181.783,00 1 – 30 – 
2.556-52 16-4-52 Barbacena ...................... Descuido ................. 8,30 1.655,40 1 – 1 – 
2.904-52 5-5-52 Matadouro ...................... Não definida ............ 15,00 5.910,50 – – – 3 
2.978-52 9-5-52 Km 29 – Linha do Centro Descuido ................. 2,00 3.170,68 1 – 1 – 
3.088-52 13-5-52 Monjolos ......................... Descuido ................. 7,10 839,10 – – – 2 
3.214-52 19-5-52 Guapimirim ..................... Mau estado da linha. – – – – 1 – 
3.350-52 26-5-52 Paraíba do Sul ................ Descuido ................. – – 1 – – – 
3.420-52 28-5-52 Serra ............................... Descuido ................. 6,40 1.250,20 – – 19 8 
4.098-52 2-7-52 Km 968 – Linha do Centro Freio ........................ 5,00 807,00 1 – 23 1 
4.386-52 17-7-52 Pavuna ........................... Descuido ................. – 2.223,60 – – 1 – 
4.468-52 19-7-52 Marítima ......................... Descuido ................. 8,00 20.678,00 – 1 – – 
4.478-52 2-7-52 Em 290-60 – São Paulo.. Descuido.................. – – 1 – .. – – 
4.610-52 27-6-52 Km 801 – Linha do Centro. Descuido.................. – 6.139,00 – – – 7 
4.650-52 27-7-52 Suzano ........................... Descuido ................. 8,20 12.484,00 – – 11 2 
4.812-52 5-8-52 Morsing ........................... Descuido ................. – – 2 –  – 
4.382-52 8-8-52 São Cristóvão ................. Descuido ................. 8,05 549,70 – – 26 – 
4.932-52 12-8-52 Km 468 – Linha do Centro. Descuido ................. – – – – 2 – 
5.016-52 18-8-52 Triagem .......................... Descuido ................. 12,20 687,80 – 0,28 156,70 
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Processo 

 
Dia 

 
Local 

 

 
Causa 

 
Horas 

 
Despesas 

Mortos Feridos 
Part. Empreg. Part. Empreg. 

          
5.042-52 22-8-52 União.......................................... Descuido.................................... 11,03 1.674.355,00 – – 4 2 
5.114-52 25-8-52 Congo-Sôco............................... Mau estado da linha................... – 1.580,90 – – – 1 
5.178-52 28-8-52 Congo-Sôco............................... Não definida............................... 11,30 20.329,90 – – – 1 
5.192-52 28-8-52 Pevuna....................................... Descuido.................................... 3,00 228,30 – – Diversos 
5.532-52 5-9-52 Km 110 – Linha do Centro......... Descuido.................................... 2,00 14.058,80 – – 1 – 
5.308-52 7-9-52 Km 1.008 + 300 – Linha do 

Centro.............................................. 
 
Descuido.................................... 4,00 

 
9.844,00 

 
– 

 
– 

 
– 

 
1 

5.522-52 14-9-52 Km 596 – Ponte Nova................ Dormentes................................. 17,00 7.676,30 1 – 4 2 
6.533-52 8-9-52 Maricá........................................ Trilho.......................................... 24,20 4.000,00 – – 1 1 
6.666-52 19-9-52 Km 452 – Linha do Centro......... Descuido.................................... 10,10 6.324,90 – – – 3 
6.738-52 24-9-52 Km 70+110 – Linha Auxiliar....... Material rodante......................... 7,50 – – 1 – 1 
6.796-52 25-9-52 Horto Florestal........................... Descuido.................................... 1,00 4.654,30 – – 6 1 
6.905-52 26-9-52 Herédia de Sá............................ Descuido.................................... – 460,40 – – 2 – 
6.082-52 14-10-52 Km 181+182 – Linha Auxiliar..... Roda.......................................... 53,00 23.501,00 – – 12 – 
6.148-52 18-10-52 Km 346 – Paraopeba................. Descuido.................................... 17,00 728.072,20 – 3 – 2 
6.150-52 17-10-52 Herédia de Sá............................ Descuido.................................... 5,25 13.233,70 – – 16 – 
6.316-52 26-10-52 Horto Florestal........................... Em apuração.............................. – – – – Diversos 
6.342-52 28-10-52 Costa Barroa.............................. Mau estado da linha................... 7,00 2.971,20 – – 2 – 
5.640-52 19-9-52 Glaucilândia............................... Não definida............................... 20,15 24.413,10 – – – 2 
6.800-52 16-11-52 Km 114 – Linha do Centro......... Em apuração.............................. – – – – 2 – 
6.816-52 18-11-52 Barra Mansa.............................. Descuido.................................... 0,28 156,70 1 – – – 
6.862-52 14-11-52 Km 288 (Linha do Centro).......... Descuido ................................... – – – – 1 – 
8.120-52 3-12-52 Km 352 – Linha do Centro......... Mau estado da linha .................. 28,50 54.181,90 – – 3 – 
8.314-52 13-12-52 Sheid.......................................... Quda de barreira ...................... 10,50 37.730,05 6 – 6 – 
8.540-52 19-11-52 Km 131+133 – São Paulo.......... Descuido ................................... – 600,00 1 – 2 – 
8.532-52 21-12-52 Caetano Furquim....................... Descuido ................................... 0,37 – – – 3 – 
8.694-52 27-12-52 Km 1.067 – Linha do Centro...... Mau stado da linha ................... 8,30 40.788,60 – – – 3 

48-53 2-12-52 Belo Horizonte........................... Descuido ................................... 1,00 – 1 – – – 
52-53 25-12-52 Km 178 – S. Rita de Jacutinga.. Descuido.................................... 3,00 1.353,00 – – 1 – 

    422,44 4.328.130,53 88 11 351 57 

Secretaria Geral, 19 de junho de 1953, Confere. – Julieta C. Ledo, AEG "20", Visto. – Walter José Ramos Maia, Chefe do Escritório. 
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ESTRADA DE FERRO CENTRAL DO BRASIL 
 

Relação de Mortos e Feridos, em 1971, ilegível do tráfego número de horas de interrupção de tráfego provocado por estes coidentes 

 
 

 
Processo 

 

 Local Causa Horas Despesas 
Mortos Feridos 

Part. Empreg. Part. Empreg. 

67 - 51  Neves........................................................... Material rodante........................................... – – 2 – 1 2 
343 - 61  Km. 245 (S.Paulo)....................................... Descuido...................................................... – – – – 2 – 
371 - 51  Km. 408 (S.Paulo)....................................... Descuido...................................................... – – – – 1 – 
407 - 51 17-2-51 Roseira........................................................ Descuido...................................................... 10,00 354.352,90 – – – 7 
501 - 51 23-2-51 ilegível Centro............................................. Descuido...................................................... 12,30 1.754,60 – – – 6 
510 - 51 23-2-51 Piquete........................................................ Descuido...................................................... 0,30 – – – 3 – 
538 - 51 27-2-51 Meier........................................................... Descuido...................................................... 8,00 122.613,00 3 – 92 – 
573 - 51 1-3-51 Guaranazes................................................. Descuido...................................................... – – – – – – 
625 - 51 5-3-51 ilegível (L.Centro)....................................... Em apuração............................................... – – – – – 3 
720 - 51 16-3-51 Nilópolis....................................................... Fratura roda................................................. 75,50 122.292,70 – – 15 – 
858 - 51 28-3-51 Triagem........................................................ Descuido...................................................... 8,00 6.646,80 – – 17 – 

1.015 - 51 11-4-51 Mangaratiba................................................. Descuido...................................................... 4,00 03.649,10 – – – 3 
1.074 - 51 16-4-51 Km.125 (L. Centro)...................................... Descuido...................................................... – 20.392,20 – – 1 – 
1.125 - 51 18-4-51 Eng. São Paulo............................................ Descuido...................................................... 0,30 534,40 – – 4 – 
1.126 - 51 19-4-51 Sabaúna...................................................... Descuido...................................................... – 10,50 – – 3 – 
1.335 - 51 8-5-51 Cruzeiro....................................................... Descuido...................................................... 5,00 18.612,60 – – 7 2 
1.434 - 51 20-5-51 Lorena......................................................... Descuido...................................................... – – – – 1 1 
1.976 - 51 22-6-51 Km. 114 (L. Centro)..................................... Descuido...................................................... – – – – 1 – 
2.148 - 51 10-7-51 Km. 53 (L. Centro)....................................... Mat. Rodante............................................... 8,56 3.900,00 – – 1 – 
2.162 - 51 11-6-51 Km. 639+497 (Paraopeba).......................... Descuido...................................................... – – – – 1 – 
2.188 - 51 12-7-51 Km. 277 (L. Centro)..................................... Descuido...................................................... 0,30 724,00 – – – 1 
2.254 - 51 18-7-51 Km. 562+352 (Paraopeba).......................... Descuido...................................................... 8,00 – – – – 2 
2.360 - 51 23-7-51 Arará........................................................... Descuido...................................................... 3,30 2.230,60 – – Diversos 2 
2.364 - 51 26-7-51 Km. 562+900 (L. Centro)............................. Trilho............................................................ 4,50 103.342,10 – – – 2 
2.456 - 51 28-7-51 Vieira Fazenda............................................. Descuido...................................................... 0,35 390,00 – – 2 – 
2.476 - 51 31-7-51 Guaratinguera.............................................. Descuido...................................................... – ilegível – – 2 – 
2.512 - 51 3-8-51 Km. 202 (L. Centro)..................................... Descuido...................................................... 1,30 – – – – 3 
2.530 - 51 4-8-51 Triagem........................................................ Descuido...................................................... 0,15 534,00 – – 2 – 
2.550 - 51 5-8-51 Eng. São Paulo............................................ Descuido...................................................... 6,00 – – – – 1 
2.564 - 51 4-8-51 Ferrugem..................................................... Descuido...................................................... 19,10 100.648,00 – – 3 – 
2.684 - 51 12-8-51 Teresópolis.................................................. Descuido...................................................... 2,03 – – – 1 – 
2.706 - 51 22-7-51 Del Castilo................................................... Descuido...................................................... – – 1 – – – 
2.776 - 51 19-8-51 Km. 261 (L. Centro)..................................... Descuido...................................................... 10,30 13.371,51 – – 8 2 
2.826 - 51 21-8-51 Pindamonhangaba...................................... Descuido...................................................... 1,20 6.168,45 – – 1 1 
3.048 - 51 5-9-51 Km. 943+920 (Pirapora).............................. Descuido...................................................... 0,56 3.813,45 – – – 3 
1.569 - 51 7-6-51 Nova Iguaçú................................................. Descarrilhamento...................................... 8,20 353.232,50 51 – 45 – 
3.052 - 51 5-9-51 Matosinhos.................................................. Descuido...................................................... –  – – 1 – 
3.288 - 51 19-9-51 Km. 209 e 211 – S. P................................... Mat. rodante......................................... 20,00 45.195,20 – – 3 – 
3.292 - 51 19-9-51 Km. 352 (L. Centro)..................................... Descuido...................................................... 10,00 14.636,20 12 – 87 – 
3.392 - 51 26-9-51 Km. 513 (P. Nova)....................................... Descuido...................................................... 2,00 6.870,60 – – 15 4 
3.694 - 51 12-9-51 B. do Prado.................................................. Descuido...................................................... 5,30 400,00 – 1 – 2 
3.710 - 51 14-11-51 Km. 863 (L. Centro)..................................... Trilho............................................................ 6,35 1.605,90 – – – 2 
3.820 - 51 10-10-51 Arooverde.................................................... Descuido...................................................... 7,10 4.783,30 – – – 3 
3.866 - 51 28-9-51 Var. Carandaí.............................................. Descuido...................................................... 0,30 20,00 – – 2 – 
3.946 - 51 25-10-51 Km. 527 (P. Nova)....................................... Mau estado linha......................................... 16,25 64.315,60 – – – 3 
4.070 - 51 1-11-51 Japeri........................................................... Descuido...................................................... 20,00 532.642,60 – – 8 1 
4.080 - 51 1-11-51 Km. 914 – Diamantina................................. Tombamento................................................ 12,15 5.785,40 – – – 3 
4.094 - 51 1-11-51 Km.177 – L. Auxiliar..................................... Descuido...................................................... 12,00 – – – 52 – 
4.182 - 51 7-11-51 Eng. Navarro................................................ Descuido...................................................... 4,00 691,00 – – 6 1 
4.190 - 51 7-11-51 Roosevelt..................................................... Descuido...................................................... – – – – Diversos 
4.280 - 51 14-11-51 Eng. Goulart................................................. Mat. rodante............................................... 13,25 17.800,60 – – – 1 
4.806 - 51 15-12-51 Km. 266 (São Paulo)................................... Descuido...................................................... – – – – 3 – 
4.854 - 51 17-12-51 Eng. Gualberto............................................. Descuido...................................................... 0,05 585,20 – – – 1 
4.946 - 51 23-12-51 Km. 601+400 – B. Horizonte....................... Mat. rodante................................................. 15,00 45.168,00 – – 27 – 

 Total............................................................. 358,30 2.370.610,70 74 4 ilegível ilegível 
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Ao requerente. 
Secretaria Geral, 19 de junho de ilegível AEG "20" – Visto Valter José Ramos Maia. Chefe de Escrita 
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Da Câmara dos Deputados, 
comunicando a aprovação da emenda 
desta Casa ao Projeto de Lei da 
Câmara, nº 16251, que foi enviado á 
sanção. 

Quatro, da mesma casa, nos 
seguintes têrmos: 

Rio de Janeiro, em 10 de 
setembro de 1953. 

Senhor Secretário: 
Tenho a honra de enviar a Vossa 

Excelência, a fim de que se digne 
submetê-lo à consideração do 
Senado. Federal, o Projeto de Lei nº 
2.713-C; de 1952, da Câmara dos 
Deputados, que autoriza o poder 
Executivo a abrir, pelo Ministério da 
Educação e cultura, o crédito especial 
de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) 
para auxiliar a realização do 2º 
Congresso Nacional de Anatomia e 
Ciências Afins. 

Aproveito o ensejo para renovar a 
Vossa Excelência os protestos da 
minha distinta consideração. – Ruy 
Almeida, 1º Secretário. 

 
Projeto de Lei da Câmara nº 248, de 

1953 
 

Autoriza o Poder Executivo a 
abrir, pelo Ministério da Educação e 
Cultura, o crédito especial de Cr$ 
100.000,00, para auxiliar a realização 
do 2º Congresso Nacional de 
Anatomia e Ciências Afins. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º E' o poder Executivo 

autorizado a abrir, pelo Ministério da 
Educação e Cultura, o crédito 
especial de Cr$ 100.000,00 (cem mil 
cruzeiros), destinado a auxiliar à 
realização, em 1953, do 2º Congresso 
Nacional de Anatomia e Ciências 
Afins, promovido pela Sociedade 
Brasileira de Anatomia, na cidade de 
Curitiba, Estado ao Paraná. 

Art. 2º Esta lei entrará em vigor 
na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. 

As Comissões de Serviço Público 
e de Finanças. 

 
Rio de Janeiro, em 10 de 

setembro de 1953. 
Senhor Secretário: 
Tenho a honra de enviar a Vossa 

Excelência, a fim de que se digne 
submetê-lo a consideração do  
Senado Federal, o Projeto de Lei nº 
3.254-B, de 1953, da Câmara dos 
Deputados, que autoriza o Poder 
Executivo a abrir, pelo Ministério da 
Viação e Obras Públicas, o crédito 
especial de Cr$ 18.960,00  
(dezoito mil novecentos e sessenta 
cruzeiros) para pagamento de 
gratificação a Francisco Bernardo de 
Sousa. 

Aproveito o ensejo para renovar a 
Vossa Excelência os protestos da 
minha distinta consideração. – Ruy 
Almeida, 1º Secretário. 

 
Projeto de Lei da Câmara nº 249, de 

1953 
 
Autoriza o Poder Executivo a 

abrir, pelo Ministério da Viação e 
Obras Públicas, o crédito especial de 
Cr$ 18.960,00, para pagamento de 
gratificação a Francisco Bernardo de 
Sousa. 

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$ 18.900,00 (dezoito 
mil, novecentos e sessenta cruzeiros), 
para atender ao pagamento da 
gratificação concedida, de acôrdo 
com o item VIl do art. 143 da Lei nº 
1.711, de 28 de outubro de 1952, pela 
execução de trabalho técnico ou 
científico, a Francisco Bernardo de 
Sousa, artífice, referência 20, da 
Rêde de Viação Cearense. 

Art. 2º Esta lei entrará em  
vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em 
contrário. 

A Comissão de Finanças. 
 
Rio da Janeiro, em 10 de 

setembro de 1953. 
Senhor Secretário: 
Tenho a honra de enviar a Vossa 

Excelência, a fim, de que se digne 
submetê-lo à consideração do Senado 
Federal, o Projeto de Lei nº 2.431-B, 
de 1952, da Câmara dos Deputados, 
que autoriza o poder Executivo a abrir 
ao Conselho de Imigração e 
Colonização o crédito especial de Cr$ 
6.50000 (seis mil e quinhentos 
cruzeiros) para pagamento de salário-
família. 

Aproveito o ensejo para renovar a 
Vossa Excelência os protestos da 
minha distinta consideração. – Ruy 
Almeida, 1º Secretario. 

 
Projeto de Lei da Câmara nº 250, de 

1953. 
 

Autoriza o Poder Executivo a 
abrir ao Conselho de Imigração e 
Colonização o crédito especial de Cr$ 
6.500,00 para pagamento de salário-
família. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º É o Poder Executivo 

autorizado a abrir ao Conselho de 
Imigração e Colonização o crédito 
especial de Cr$ 6.500,00 (seis mil e 
quinhentos cruzeiros), para 
pagamento de salário-família aos 
servidores do mesmo Conselho. 

Art. 2º Esta lei entrará em  
vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em 
contrário. 

A Comissão de Finanças. 
Rio de Janeiro, em 10 de 

setembro de 1953. 
Senhor Secretário: 
Tenho a honra de enviar a Vossa 

Excelência, a fim de que se digne 
submetê-lo à consideração do  
Senado Federal, a Projeto de Lei 
número 3.335-A, de 1953, da Câmara 
dos Deputados, que aprova o  
têrmo aditivo ao contrato celebrado 
entre o Ministério da Educação e 
Cultura e a The Institute of Inter-
American Affairs. 

Aproveito o ensejo para renova: à 
Vossa Excelência os protestos da 
minha distinta consideração. – Ruy 
Almeida, 1º Secretário. 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 76, 

de 1953 
 

Aprova o têrmo aditivo ao 
contrato celebrado entre o Ministério 
da Educação e Cultura e a The 
Institute of Inter-American Affairs. 

O Congresso Nacional decreta. 
Art. 1º E aprovado o têrmo aditivo 

ao contrato celebrado, em 14 de 
outubro de 1953, entre o Ministério da 
Educação e Cultura, representando o 
Govêrno Brasileiro e The Institute of 
Inter-American Affairs, repartição 
corporativa do Govêrno dos Estados 
Unidos da América, para a realização 
de um programa de cooperação 
educacional. 

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

Às Comissões de Constituição e 
Justiça e de Finanças. 

 
Veto nº 8, de 1953 

 
Em 14 de setembro de 1953 
 
Senhor Presidente: 
Tenho a honra de encaminhar a 

Vossa Excelência, nos têrmos do § 3º 
e para fins do § 4º do art. 14, da Lei 
Orgânica, o autógrafo da Resolução 
oriunda do Projeto de Lei 

nº 1.290, de 1953, da Egrégia Câmara dos 
Vereadores, que sancionei nesta data, 
vetando, entretanto o parágrafo único do 
art. 1º pelos motivos que passo a expor. 

2. Como Prefeito, ao ter que atuar 
para o cumprimento dos acôrdos firmados 
entre as Cia. de Carris Luz e Fôrça do Rio 
de Janeiro Ltda., Ferro Carril 
Jardim.Botânico e Cia. Ferro Carril 
Carioca, e o Sindicato dos Trabalhadores 
em Empresas de Carris Urbanos, e 
homologados em 24 de julho do corrente 
ano pelo Ministério do Trabalho, com a 
assistência do representante da 
Prefeitura, tive que enfrentar um dos mais 
sérios momentos da administração. 

É que, se de um lado, estavam as 
justas reivindicações trabalhistas dos 
empregados das Companhias, do outro a 
população Carioca, que iria arcar co mos 
ônus decorrentes daquelas em virtude 
dos expressos têrmos dos acôrdos, e na 
espectativa da deflagração de uma greve, 
cujas conseqüências seriam graves para 
a vida da Cidade. 

3. Para atuar no sentido do 
cumprimento daqueles acordos, enviei a 
Câmara do Distrito Federal projeto de lei 
que autorizava o Prefeito a conceder o 
aumento de tarifas neles previsto, e o fiz, 
com a preocupação de respeitar, como me 
cumpria, os acordos legalmente firmados. 

4. O aumento salarial decorrente 
desses acordos baseou-se 
fundamentalmente no aumento de tarifas 
a que ficou expressamente condicionado. 

5. Faltando ainda, como falta, na 
organização local, lei geral reguladora das 
concessões de serviços públicos, o 
Executivo em relação a elas, age dentro 
dos limites que a lei particular própria 
delimita, e daí não ser possível fazer 
imediatamente a revisão das tarifas, sem 
prévia autorização expressa do 
Legislativo nesse sentido. 

6. Sucede, porém, que a Egrégia 
Câmara do Distrito Federal, depois de 
haver debatido o assunto, ao ultimar a 
votação, aprovou, emenda 
consubstanciada, no parágrafo único do 
artigo 1º, que, pela diferença de 1 veto 
(19 x 18), alterou fundamentalmente o 
aspecto da questão, o daí vetá-lo, 
resolução que, agora, submeto ao 
Egrégio Senado Federal com as razões 
que a justificam. 

7. O aludido parágrafo único do art. 1º, 
autorizava o Prefeito a conceder aumento de 
tarifa inferior aquele que servia de base para 
a concessão do aumento salarial, nos têrmos 
do acôrdo homologado em 24 de julho p p.. e 
importava em alterar profundamente o 
convencionado, provocando outra vez 
aquêle estado de intranqüilidade que por 
duas vêzes foi sunerado, a última nos 
precisos momentos anteriores à paralização 
dos essenciais serviços públicos de 
transportes em bondes. 

8. O aumento salarial baseou-se 
substancialmente no aumento de tarifas, 
conforme estabelecem de modo claros 
nos acordos. 

Num dêsses – o firmado entre as 
Companhias de Carris, Luz e Fôrça do 
Rio de Janeiro Ltda. e a Companhia Ferro 
Carril Jardim Botânico e o Sindicato de 
Trabalhadores em Emprêsas de Carris 
Urbanos, estabeleceu-se o pagamento 
dos aumentos salariais a partir do dia em 
que entrassem em vigor os acréscimos 
tarifários previstos na cláusula 5ª, e esta, 
por sua vez previu, determinadamente o 
aumento de Cr$ 0,30 por seção. 

9. No outro acôrdo, firmado entre a 
Companhia Carril Carioca e o mesmo 
Sindicato, também na cláusula 5ª, 
condicionou-se o pagamento do aumento 
salarial ao acréscimo tarifário que, entretanto, 
ficou indeterminado para se tornar aquêle 
imprescindível à receita necessária a atender 
à majoração de salários. 

10. Examinados os dois acordos 
dentro de premência de tempo, o 
aumento de tarifas determinado na 
cláusula 5ª de um dêles, não sofreu 
quaisquer impugnações pelas repartições 
competentes da Prefeitura, as quais es- 
 

pecificaram o aumento que era 
indeterminado na cláusula 5ª do outro 
acordo, como sendo o de Cr$ 0,40. 

11. Daí, haver solicitado autorização 
à Câmara Legislativa para conceder o 
aumento de Cr$ 0,20 por seção conforme 
determinado estaria na cláusula 5ª do 
acôrdo firmado entre as Companhias de 
Carris, Luz e Fôrça do Rio de Janeiro 
Ltda., e Ferro Carril do Jardim Botânico, e 
o aumento de Cr$ 0,40 indeterminado no 
acôrdo pela Companhia Carris Carioca, 
mas posteriormente especificado. 

12. Entretanto, a Câmara, não 
fazendo nenhuma redução no aumento 
tarifário que era indeterminado na acôrdo 
firmado por esta última Companhia, 
decidiu, no parágrafo único do art. 1º, 
diminuir aquêle que se apresentava fixo e 
determinado no acôrdo firmado pelas 
Companhias de Carris, Luz e Fôrça do 
Rio de Janeiro Ltda., e Ferro Carril do 
Jardim Botânico. 

13 Assim, e tendo em vista que o 
aludido parágrafo único redundava em 
inoperância de um dos acordos 
homologados, resolvi vetá-lo, não s por se 
antepor à solução de questão trabalhista 
dada na esfera da competência federal, 
mas também porque contrariava os 
objetivos da lei. O espírito desta inspirada 
que foi apenas a tão sòmente na 
necessidade de atos complementares que 
puzessem têrmo a tão grave questão, 
ficou plenamente configurado no 
respectivo art. 4º. 

14. Esta disposição prevê que o 
acréscimo de receita, obtido com a 
majoração do preço das passagens, será 
destinado exclusivamente a cobrir as 
despesas necessárias ao aumento de 
salários de empregados das 
concessionárias, nos têrmos dos acordos 
firmados entre elas e o Sindicato dos 
Trabalhadores em Emprêsas de Carris 
Urbanos do Rio de Janeiro. 

15. Ora, em conformidade com o 
acôrdo firmado pelas Cias. Carris, Luz e 
Fôrça do Rio de Janeiro Ltda, e Ferro 
Carril Jardim Botânico, a receita 
necessária a cobrir essa despesa de 
aumento de salários, provem do 
acréscimo de Cr$ 0,20 por serão, nas 
passagens de primeira classe. 

16. Se a lei tem o único objetivo de 
possibilitar êsse aumento de salários, 
conforme é patrio e especifica o 
respectivo art. 4º, a redução do aumento 
tarifário, previsto num dos acordos, para 
satisfazer a mencionada despesa, 
importaria em Inocuidade de medida 
legislativa e em contradição aos seus 
propósitos. 

17. Não seria compreensível 
respeitar as exigências de um dos 
acordos e esquecer os do outro. Procurei 
considerá-los merecedores de igual 
tratamento, e vetei o parágrafo único do  
art. 1º, que introduziu a desigualdade. 

18. Assumi a responsabilidade do 
veto ao parágrafo único do art. 1º para 
preservar a cidade de uma brusca e 
danosa paralização dos seus transportes, 
o que pareceu de inquestionável interêsse 
do Distrito Federal. 

19. Munido embora, dos largos 
poderes que resultam do art. 1º 
desprovido do parágrafo único, concede, 
apenas, e tão sómente o que ilegível 
pelos acordos homologados em 24 de 
julho do corrente ano, pelo Ministério do 
Trabalho e assim ilegível dentro do 
espírito da Lei, conforme o seu próprio 
art. 4º. 

20. Estou certo de que o Egrégio 
Senado, no exame do veto parcial, que 
ora lhe submeto, a juizará se na solução 
harmônica que procurarei imprimir no 
momentoso assunto foi ou não para 
acautelado o interêsse do Distrito Federal. 

Aproveito a oportunidade para 
apresentar a Vossa Excelência as 
expressões do meu elevado e prêço 
Dulcídio Espírito Santo Cardoso, Prefeito 
do Distrito Federal. 

Á Comissão de Constituição e 
Justiça. 
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PROJETO A QUE SE REFERE O VETO 

 
A Câmara do Distrito Federal, 

resolve: 
 
Art. 1º Fica o Prefeito autorizado a 

conceder provisoriamente o aumento do 
preço das passagens de primeira classe 
dos serviços de bondes – prestados pelas 
Companhias de Carris, Luz e Fôrça do 
Rio de Janeiro, Ltda., e Ferro Carril do 
Jardim Botânico. 

Parágrafo único. O aumento nos 
preços em vigor será de Cr$ 0,10 (dez 
centavos) por seção. 

Art. 2º Fica o Prefeito autorizado a 
conceder o aumento do preço das 
passagens de primeira classe do serviço 
de bondes prestado pela Companhia 
Ferro Carril Carioca. 

Parágrafo único O aumento nos 
preços em vigor será de Cr$ 0,40 
(quarenta centavos) por seção, bem como 
na passagem direta – Estação da Carioca 
ao Silvestre. 

Art. 3º Enquanto não fôr criado o 
previsto no Art. 13 da lei nº 775, de 27 de 
agôsto de 1953, o Prefeito nomeará uma 
Comissão composta de 3 (três) 
contadores da Prefeitura, subordinada ao 
Departamento de Concessões, a fim de 
proceder a um exame dos dados 
contábeis dessas Companhias e verificar 
da necessidade ou não dos aumentos 
tarifários ora admitidos. 

§ 1º Essa Comissão será nomeada 
pelo Prefeito dentro de 20 (vinte) dias 
após a vigência desta lei e a referida 
Comissão terá, o prazo de 50 (sessenta) 
dias para apresentar circunstanciado 
relatório ao Prefeito que, por sua vez, o 
enviará a esta Câmara dentro do prazo 
máximo de 15 (quinze) dias. 

§ 2º Para a fiel observância deste 
artigo, ficam as emprêsas 
concessionárias obrigadas a 
apresentar à referida Comissão todos 
os documentos que forem solicitados, 
no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena do 
imediato cancelamento do aumento ora 
permitido. 

Art. 4º O acréscimo de receita 
obtido com a majoração do preço das 
passagens, conforme estabelecem os 
artigos anteriores, será exclusivamente 
destinado a cobrir as despesas 
necessárias ao aumento de salários 
dos empregados das sobreditas 
emprêsas concessionárias, nos têrmos 
dos acôrdos firmados entre elas e o 
Sindicato dos Trabalhadores em 
Emprêsas de Carris Urbanos do Rio de 
Janeiro e homologados pelo Ministério 
do Trabalho em 24 de julho de 1953. 

Art. 5º A Concessão do aumento 
de tarifas previsto no artigo 2º desta lei 
não implica em reconhecimento por 
parte da Prefeitura das reivindicações 
formuladas em Juízo pela Companhia 
Ferro Carril Carioca contra a 
Municipalidade. 

Art. 6º O aumento de salário a que 
se refere a presente lei será concedido 
a partir de 15 de agôsto do corrente 
ano. 

Art. 7º Fica criada uma Comissão 
Fiscalizadora que terá a incumbência do 
exame técnico, contábil, econômico e 
financeiro das companhias 
concessionárias, composta de pelo 
menos um engenheiro, um bacharel em 
direito e um contador, pertencentes aos 
quadros da Prefeitura e de livre escolha 
do Prefeito, a fim de proceder à 
fiscalização permanente da receita e da 
despesa das concessionárias, com o 
objetivo de verificar a situação financeira 
das referidas emprêsas. 

Art. 8º Para o cumprimento da 
presente lei, fica o Prefeito autorizado 
a praticar todos os atos ou a julgar, se 
necessário, inclusive assinar têrmos 
aditivos e quaisquer outros 
instrumentos. 

Art. 9º Esta lei entrará em vigor 
após data de sua publicação, 
revogadas as disposições em 
contrário. 

Distrito Federal, em 14 de setembro 
de 1853. – Milton de Castro Menezes, 
Presidente. – Machado Costa, 1º Vice-
Presidente – Adamastor Magalhães, 3º 
Secretário. – Lauro Leão, 4º Secretário. 

São lidos e vão a imprimir os 
seguintes 

 
PARECERES 

Pareceres nos 1_003 e 1_004, de 1953 
 

Da Comissão de Constituição e 
Justiça sôbre o Projeto de Lei da 
Câmara nº 99, de 1952, que dá nova 
redação ao art. 3º ao Decreto-lei nº 
58, de 10 de dezembro de 1937, que 
dispõe sôbre o loteamento e a venda 
de terrenos para pagamentos em 
prestações. 

Relator: Sr. Attilio Vivacqua. 
1. O presente Projeto, oriundo da 

Câmara dos Deputados, é de autoria 
do nobre Deputado Lauro Cruz e tem 
por escôpo modificar a redação do 
art. 3º do Decreto-lei nº 58. 10 de 
dezembro de 1937, que "dispõe sôbre 
o loteamento e a venda de terrenos 
para pagamento em prestações". 

2. A modificação que se pretende 
introduzir no dispositivo acima, é 
"tornar bens de uso público" e 
"incorporar ao patrimônio dos 
municípios respectivos, sem 
quaisquer onus para êstes", em vez 
de "inalienáveis" como até agora, "as 
vias de comunicação e os espaços 
livres, constantes da planta e do 
plano que com os documentos 
comprobatórios da propriedade, 
compõem o memorial, após a sua 
inscrição no Registro de Imóveis. 

O Decreto-lei nº 58 dispõe no seu 
art. 3.º: "a inscrição torna inalienáveis, por 
qualquer título, as vias de comunicação e 
os espaços livres constantes do memorial 
e da planta. 

Verifica-se, assim, radical 
alteração do diploma vigente, eis que, 
mediante a inscrição dos documentos 
de que trata o art. 1º do Decreto-lei nº 
58 de 10 de dezembro de 1937, o 
proprietário perde o domínio do 
imóvel em benefício dos Municípios. A 
norma aplicar-se-á ao caso de 
terrenos loteados independentemente 
das formalidades do Decreto-lei nº 58. 

A iniciativa, malgrado o brilho e a 
louvável intenção com que foi 
apresentada, consubstancia inovação 
que vai além de uma profunda 
restrição ao direito de propriedade, 
Ela estabelece, de certo modo, uma 
expropriação automática sem 
indenização e sem formalidades. 

3. O loteamento de terrenos para 
venda em prestações interessa, na 
verdade, não só aos promitentes 
compradores e adquirentes, mas ao 
Município e á coletividade. Esta 
circunstancia de ordem administrativa 
e social justifica, irrecusàvelmente, 
importações do direito de 
propriedade, nos têrmos do art. 147 
da Constituição relações jurídicas, 
que aí surgem, desenvolvem-se no 
campo do direito privado e do direito 
público dentro de uma larga esfera de 
atuação das leis municipais. 

Esses loteamentos dependem de 
planos de arruamento, de calçamento 
de canalizacão dágua de galerias de 
esgoto, de iluminação e de 
numerosas outras providências 
relacionadas com os serviços de 
urbanização e higienização o que 
exige liberdade de ação do poder 
público em referência às vias de 
comunicação e aos espaços livres de 
que cogita a proposição. 

Todavia se é possível 
constitucionalmente gravar "ope legis" 
essas áreas particulares coma cláusula 
de inalienabilidade e mesmo de uso 
público não nos parece, porém, 
compatível com os princípios da Lei 
Magna que incorparação definitiva, pura e 
simples como se determina no Projeto. 
Seria um precedente que, adotado sem 
 

as necessárias cautelas, poderia 
amailegível não prosperar em numerosas 
outras situações. 

4. O direito de propriedade 
imobiliária abrange a cousa, que lhe e o 
conteúdo material, e os meios jurídicos 
que o asseguram – forma o processo de 
sua aquisição, transmissão e perda. 

Quanto à perda do domínio, cabe 
verificar os casos em que ela e permitida 
independente da desapropriação, quer 
dizer, sem a garantia estatuída no § 16, 
do art. 141 da Constituição. 

A Constituição criou tipos especiais 
de propriedade, como a das minas e 
quedas dágua, que se extinguem de 
acôrdo com o regime concessional (art. 
152). Aliás incluiu entre os bens da União, 
sem a modalidade de desapropriação, "a 
porção de terras devolutas indispensável 
à defesa das fronteiras, às fortificações, 
construções militares e estradas de ferro" 
(art. 34, II) Sôbre êste último artigo diz 
Pontes de Miranda: "Quem fala de terras 
devolutas, fala de terras que nunca 
tiveram dono ou que já o tiveram e já não 
tem. Tais terras podem estar sob a 
detenção ou sob a posse de alguém, ou 
serem, além de sem dono, sem posse: 
adéspotas. A. 18 de setembro de 1946, 
tôdas as terras sôbre as quais não há 
domínio, conforme o registro de imóveis 
(eficácia contra terceiros, ou erga omnes), 
estão sujeitos a nelas se revelar o 
interêsse da União, tocante á defesa de 
franteiras, fortificações, construções 
militares e estradas de ferro. Não se 
disse qual a zona, de sorte que tôdas as 
terras estão na iminência de ser 
alcançadas". (Comentários à, 
Constituição de 1946, vol. I, pág. 519). 
Trata-se de uma exceção estabelecida 
exclusivamente em benefício da União. A 
Lei Magna limitou a propriedade literária, 
artística e científica dos herdeiros (art, 
141, § 19). 

Uma outra restrição do direito de 
propriedade, diretamente consagrada na 
Constituição, é a que resulta do art. 175, 
que coloca sob a proteção do poder 
público as obras, monumentos e 
documentos de valor histórica e artístico, 
as passagens e os locais dotados de 
particular beleza. 

A lei ordinária, no concernente a, 
bens que saem do domínio estatal, como 
os terrenos de marinha, as terras públicas 
destinadas a colonização, pode 
estabelecer meios de perda, de domínio e 
também pode fazê-lo com relação aos 
bens privados, como pera a inércia do 
proprietário, por ser esta incompatível 
com a função social da propriedade. O 
usucapião tem nessa inércia seu 
fundamento, e também o instituto do 
abandono (art. 589, do Código Civil). 

A perda de propriedade, neste último 
caso e no de usucapião, ha de fazer-se 
ofício juris, com forma e figura de 
juridicidade. 

As limitações constitucionais 
explicitamente estabelecidas ao direito, 
de propriedade (art. 141, § 16 e 147) e as 
resultantes da intervenção econômica da 
União (art. 146), terão de conciliar-se com 
as garantias que a Constituição 
prescreve, nesses artigos, ao lado da 
garantia do direito adquirido (art. 141, § 
3º). O direito de propriedade, com essas 
limitações, como o define Ludovico 
Barassi, é um direito subjetivo privado, a 
serviço de interêsse público (La Proprieta, 
página 152). A forma e a figura de 
juridicidade para a perda do domínio 
sôbre imóveis são garantias 
consubstanciais com o direito de 
propriedade, de sorte que não é possível, 
em tace da Constituição, segundo o 
expôsto determinar-se, ope legis, 
compulsóriamente, a incorporação ao 
Município de áreas de que cogita a 
proposição em estudo, não obstante o 
relevante interêsse social e público que 
inspirou o projeto. 

5. O acautelamento dos interêsses 
da administração e, de outro lado, a 
justiça, em impor-se ao proprietário 
beneficiado um onus em compensação 
 

das vantagens que aufere, podem ser 
atendidos e conciliados na legislação, 
mediante forma adequada ao espírito do 
art. 147, da Constituição. 

Em face do exposto, propõe-se a 
seguinte emenda substitutiva: 

Art. 1º Passa a ter a seguinte 
redação o art. 3º do Decreto-lei número 
58, de 10 de dezembro de 1937: "A 
inscrição torna bens inalienáveis e de uso 
público, sem qualquer onus para os 
respectivos municípios, as vias de 
comunicação e os espaços livres 
constantes do memorial e da planta. 

§ 1º O disposto neste artigo se aplica 
a quaisquer terrenos loteados em zona 
urbana, não sujeitos ao regime do referido 
Decreto-lei. 

§ 2º Após três anos de vigência da 
inscrição, adquirirá o Município o domínio 
das vias de comunicação e dos espaços 
livres de que trata êste artigo, mediante 
sentença declaratórla, devidamente 
transcrita. 

§ 3° Cessada, em Virtude de ato 
de autoridade municipal, e antes de 
decorrido o prazo estabelecido no § 2°, 
a destinação do Imóvel prevista neste 
artigo, extinguir-se-á a cláusula de 
lnalienabilidnde e de uso público, 
mediante a obrigação de serem 
indenizadas pelo respectivo 
proprietário as obras de que possa 
auferir utilidade, salvo se em 
consequência delas tiver sido cobrada 
a contribuição de melhoria (art. 30 da 
Constituirão Federal). 

Sala Ruy Barbosa, em 12 de 
fevereiro de 1953 – Aloysio de 
Carvalho.  Presidente em exercício. – 
Attilio Vivacqua. Relator – Luiz Tinoco. 
– Anísio Jobim. – Joaquim Pires. – Ivo 
d'Aquino. 

 
PARECER 

 
N.º 1.004, de 1953 

 
Da Comissão de Finanças, sôbre 

o Projeto de Lei da Câmara dos 
Deputados n.° 99, de 1952, que  
dá nova redação ao art. 3.° do 
Decreta-lei nº 58, de 10 de dezembro 
de 1937. 

Relator: Sr. Ferreira de Souza, 
O Projeto de Lei n.° 99, de 1952, 

vindo da Câmara dos Deputados, dá 
nova redação, ao art, 3,° do Decreta-lei 
n.° 58, de 10 de dezembro de 1937, 
que dispõe sobre o loteamento e a 
venda de terrenos para pagamento em 
prestações. 

Trata se de uma proposição que não 
ancerra materia financeira, não 
interessando, conseqüentemente, a esta 
Comissão, que por isso mesmo nada Ihe 
tem a opor, 

Sala Joaqumi Murtinho, em 11 de 
setembro de 1953. – Ivo d'Aquino. 
Presidente. – Ferreira de Souza. Relator, 
– Alvaro Adolpho. – Alberto Pasqualini. – 
Carlos Lindenberg. – Walter Franco, – 
Plinio Pompeu. – Durval Cruz. 

 
Pareceres nos 1.005 e 1.006, de 1953 
 
Da Comissão de Legislação Social, 

sobre o Projeto de Lei da Câmara n.° 338, 
de 1952, que era na Justiça do Trabalho 
a Segunda junta de Conciliação e 
Julgamento, com sede na cidade de 
Santos, Estado de São Paulo, 

Relator: Sr, Ruy Carneiro. 
1. Volta o presente P ilegível a esta 

Comissão, a fim de que se pronuncie ela 
sìbre três emendas oferecidas em 
plenário pelo eminer e Senador João 
Villasboas 

2. A emenda de n.° 1 é aditiva ao 
antigo 1. do presto. mandando 
acrescentar in fine urna expressão, 
cujo principio objetivo é estender a 
criação de Juntas de Conciliação e 
Julgamento nas cidades de Corumbá e 
Campo Grande, ambas no Estado de 
Mato Grosso. O seu nobre autor a 
Justifica sob o fundamento de que, no 
decurso de 1962, as reclamações, na 
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primeira daquelas cidades, atenderam a 
1.800 (mil e oitocentos), enquanto que, na 
secunda, somaram mil e trezentas  
(1.300). 

3. As duas outras emendas constituem 
simples decorrência da de número 1. A de 
número 2 substitui, no art. 2º do Projeto, a 
criação de um cargo de Juiz e dois de  
vogal por três de Juiz e seis de  
vogal, ajustando o texto do Projeto 
modificações nêle introduzidas pela primeira 
emenda. 

Identicamente, a emenda nº 3 modifica 
a abertura do crédito especial de Cr$ 
618.960,00 (seiscentos e dezoito mil, 
novecentos e sessenta cruzeiros), previsto no 
art. 5º do Projeto, para Cr$ 1.850.880,00 
(hum milhão, oitocentos e cinqüenta e seis 
mil, oitocentos e oitenta cruzeiros), 
multiplicando por três a importância 
inicialmente prevista. 

4. A necessidade da criação de 
Juntas de Conciliação e Julgamento em 
Corumbá e Campo Grande está, 
evidenciada pelo próprio número de 
reclamações verificadas no ano de 1952. 
Conforme esclarecemos em nosso 
primeiro parecer sôbre o Projeto em 
apreço, a capacidade normal de 
julgamento em uma Junta é de 1.200 
reclamações anuais, ou seja, a média de 
cinco (5) por audiência. Ora, como já foi 
dito, Corumbá teve 1.800 e Campo 
Grande 1.300, no ano passado. A  
criação de novas Juntas, portanto, se 
impõe, ante a evidência dos algarismos 
apontados, objetivando fazer-se justiça 
rápida. 

5. Temos restrições, apenas, à   
forma de ilegível os novos organismos. 
Data venia, a criação por meio de  
emenda não é, na hipótese vertente,  
a mais recomendável, eis que o 
necessário retôrno do Projeto à Câmara 
dos Deputados para sôbre elas se 
manifestar, Implicará em um indesejado 
retardamento na consecução da  
medida. Retardar-se, destarte a criação 
de órgãos cuja necessidade  
premente está fartamente justificada no 
Projeto. 

5. Entretanto, estamos diante do fato 
consumado. As emendas foram 
apresentadas, e o Projeto há, fatalmente, que 
marchar com elas, para os efeitos 
regimentais. Oferecemo-lhes parecer 
favorável, pois o seu mérito é evidentemente 
o de sanar o acúmulo de processos, de 
reclamações existente nas duas importantes 
cidades matogrossenses. 

Apenas, em colaboração com o 
eminente Senado João Villasbôas e para 
aperfeiçoar a técnica do Projeto, julgamos 
conveniente atender também o seu artigo 4º, 
para ajustá-lo aos ilegível novos têrmos, em 
face da emendas. O art. 4º autoriza o 
Presidente do Tribunal Regional da Região a 
promover a instalação da Junta de Santos, 
que o Projeto inicialmente ilegível. Em 
virtude, entretanto, das emendas, faz-se 
mister modificar o mencionado artigo, dando 
lhe, através de entenda, a seguinte  
redação: 

 
EMENDA Nº 

 
Ao art. 4º, dê-se a seguinte  

redação: 
"Art. 4º Os Presidentes dos Tribunais 

Regionais do Trabalho da Segunda e 
Décima-Sétima Regiões promoverão a 
instalação das juntas ora criadas". 

É o parecer. 
Sala das Comissões, em 10 de agôsto 

de 1953. – Carlos Gomes de Oliveira, 
Presidente. – Ruy Carneiro, Relator. – 
Reginaldo Cavalcanti. – Cícero de 
Vasconcelos. – Luiz Tinoco 
 

PARECER 
 

Nº 1.006, de 1953 
 

Da Comissão de Finanças,  
sôbre a emenda apresentada ao  
Projeto de Lei da Câmara número  
333, de 1953, que cria na Justiça 
 

do Trabalho a Segunda Junta de Conciliação 
e Julgamento, com sede na cidade de 
Santos, Estado de São Paulo. 
 

Relator: Sr. Alberto Pasqualini 
Ao projeto em exame foi apresentada 

uma emenda pelo nobre Senador João 
Villasbôas propondo a criação de uma Junta 
na cidade de Corumbá e outra na cidade de 
Campo Grande, em Mato Grosso. 

Esta Comissão já teve oportunidade de 
manifestar-se contrariamente à mesma 
proposição em outro projeto (Nº 52, de 1951). 

A Comissão opina também, por 
conseqüência, contráriamente à emenda nº 4. 

Sala Joaquim Murtinho, em 11 de 
setembro de 1953. – lvo d'Aquino. 
Presidente: Alberto Pasqualini, Relator – 
PIínio Pompeu – Durval Cruz. – Alvaro 
Adolpho. – Carlos Lindenberg. – Walter 
Franco. – Ferreira de Souza. 

 
EMENDAS 

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

 
Nº 338 – de 1952 

 
– Nº1 – 

 
Ao art. 1º: 
Acrescente-se "in fine", depois das 

expressões "Estado de São Paulo" as 
seguintes: 

– "a uma junta na cidade de Corumbá e 
outra na cidade de Campo Grande, no 
Estado de Mato Grosso". 
 

Justificação 
 
Na comarca de Corumbá, se 

processaram no decurso do ano passado mil 
e oitocentos reclamações trabalhistas e na 
cidade de Campo Grande mil e trezentas. 

Êsses dados são suficientes para 
justificarem a aprovação da presente 
emenda. 

Sala das Sessões, em 14 de maio de 
1953. – João Villasbôas. 
 

– Nº 2 – 
 
Ao artigo 2º: 
Substitua-se pelo seguinte: 
"São criados três cargos de Juiz do 

Trabalho, Presidente de Juntas e seis funções 
de vogal, sendo três para representação de 
empregadores e três para a de empregados". 
 

Justificação 
 
A alteração proposta ao artigo 1º 

determina a modificação do artigo 2º nos 
têrmos desta emenda. 

Sala das Sessões, em 14 de maio de 
1953. – João Villasbôas. 

 
– Nº 3 – 

 
Ao art. 5º: 
– Substituam-se as expressões – Cr$ 

618.960,00 (seiscentos e dezoito mil, novecentos 
e sessenta cruzeiros)" pelas seguintes: 

– "Cr$ 1.856.888,00". 
 

Justificação 
 

O aumento de número de juntas 
determina o acréscimo proporcional da 
despesa indicada no projeto. 

Sala das Sessões, em 14 de maio de 
1953. – João Villasbôas. 
 

PARECER Nº 1.007, DE 1953 
 
Da Comissão de Finanças, sôbre o 

Projeto de Lei da Câmara nº 308, de 1951, 
que denomina Professores de Educação 
Física os atuais Instrutores de Educação 
Física do Instituto Benjamin Constant. 

 
Relator: – Sr. Plínio Pompeu. 
O projeto em apreço vindo da Câmara  

dos Deputados e de autoria do Deputado 
Armando Corrêa e outros determina que os 
atuais Instrutores de Educação Física do Instituto 
Benjamin Constant passem a denominar- 
 

se Professores de Educação Física. 
O autor da proposição invoca os 

seguintes argumentos: 
a) não haver mais distinções de 

hierarquia entre professores de 
disciplinas teóricas e de educação  
física; 

b) terem os atuais Instrutores de 
Educação Física, ingressando no quadro do 
Instituto em apreço, mediante concursos de 
títulos e provas, inclusive a de defesa de 
tese; 

c) serem os diplomas expedidos pela 
Escola Nacional de Educação Física  
da Universidade do Brasil e Escolas 
Estaduais a ela equiparadas de licenciados 
em Educação Física, da mesma forma  
que os expedidos pela Faculdade de 
Filosofia; 

d) todos os portadores de diploma de 
Educação Física são registrados como 
licenciados em Educação Física no órgão 
técnico competente do Ministério da 
Educação e Saúde – Divisão de Educação 
Física. 

A Comissão de Educação e Cultura 
da Câmara dos Deputados salientou que a 
denominação dada a êsses servidores é 
injusta, pois faz lembrar os tempos em 
que o ensino de educação física era 
relevado a plano inferior. Adianta que a 
proposição em apreço visa corrigir êsse 
ato, de vez que, atualmente essa 
disciplina ocupa lugar destacado  
no desenvolvimento não somente do 
corpo como das atividades mentais do 
indivíduo. 

Além disso, acrescenta o parecer  
da citada Comissão, tratar-se de disciplina 
importante, de caráter altamente 
especializado, de vez que os educandos 
não possuem, como bem acentua o  
autor do projeto, as mesmas condições  
de aprendizagem do aluno normal.  
Depois o ingresso nos cargos de 
Instrutores do Instituto Benjamin Constant 
processa-se mediante concurso de títulos 
e provas, inclusive a de defesa de  
tese, dada a importância que a 
administração pública empresta, ao 
problema da educação física dos cégos e 
amblíopes. 

O órgão técnico congênere do Senado, 
apreciando a matéria, lembra que vários 
artigos de leis (32 a 37) do Decreto-Lei nº 
1.212, de 17 de abril de 1939 e o 1º da Lei nº 
1.135, de 4 de julho de 1950), exigem o 
diploma de licenciado ou de normalizado 
para as funções de professor de educação 
física. 

Ouvido sôbre o assunto, o Ministério  
da Educação transmitiu à esta Comissão o 
seu ponto de vista favorável, esclarecendo 
que "os professores de ensino profissional, 
que têm o mesmo padrão de vencimentos 
dos atuais Instrutores de Educação Física 
são denominados Professores, denominação 
que se justifica seja adotada para os 
Instrutores de Educação Física, sobretudo 
atendendo-se à circunstância de que são 
êles diplomados por estabelecimentos de 
nível superior – a Escola Nacional de 
Educação Física". 

Os cargos de que cogita o projeto são 
em número de seis, conforme se verifica da 
"Discriminação", por unidades 
administrativas, da despesa da União, 
proposta para o próximo exercício de 1954" 
Anexo 18 – Ministério da Educação, pag. 
50, e têm o mesmo padrão de vencimentos 
dos cargos de Professor de Canto 
Orfeônico, Professor de Educação 
Doméstica e Professor de Educação  
Moral e Cívica, disciplinas que, como  
a de Educação Física pertencem à  
classe denominada "Práticas  
Educativas". 

Quanto ao aspecto financeiro, nada 
indica que a mudança de denominação 
venha a acarretar qualquer alteração de 
vencimentos dos atuais cargos isolados, 
padrão "J", de Instrutor de Educação Física 
do Instituto Benjamin Constant. 

Nestas condições, opinamos pela 
aprovação do projeto. 

Sala Joaquim Murtinho, em 11  
de setembro de 1953. – Ivo d'Aquino – 
 

Presidente; Plínio Pompeu, Relator. Ferreira 
de Souza. – Alvaro Adolpho. – Durval Cruz. – 
Alberto Pasqualini – Carlos Lindenberg. – 
Walter Franco. 

 
PARECERES Nºs 1.008, 1.009 E 1.010, DE 

1953 
 

Da Comissão de Constituição  
e Justiça, sôbre o Projeto de Lei  
da Câmara nº 152, de 1951, que  
erige monumento nacional o  
conjunto arquitetônico de Igarassú, 
Pernambuco. 

 
Relator: Sr. Joaquim Pires. 
O Sr. 1º Secretário da Câmara  

dos Deputados pelo Ofício nº 1.442,  
de 2 do corrente mês e ano encaminhou 
ao Senado o Projeto de Lei da  
Câmara onde tomou o nº 183-B, do 195 
pelo qual "se erige em monumento 
nacional o conjunto arquitetônico e 
urbanístico de Igarassú, Estado de 
Pernambuco". 

A demarcação da área constituída pelo 
conjunto acima referido ficará a cargo da 
Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional, do Ministério da Educação e 
Saúde. 

Muito embora a palavra patronímica do 
Município se originasse de duas expressões 
indígenas: "Igara" – canoa e "assu grande –
, o nome com que Duarte Coelho Pereira 
fundou em 1530 o primeiro 
estabelecimento, como donatário da 
Capitania de Pernambuco foi Iguarassú – 
assim não nos é dado confundir com 
Iguarassú braço direito do rio Paraíba, em 
seu delta. A atual Câmara de Iguarassú 
compreende as paróquias de S. Cosme e S. 
Damião e a de N. S. da Conceição de 
Itamaracá. 

O Convento de S. Antônio  
outrora alojamento de ilegível ação a  
igreja de S. Cosme e S. Damião 
construídas muito depois de 1530 não 
passava, esta, naquela época de uma 
capela. O mais suntuoso templo do  
Brasil – Igreja da Candelária – situada  
na Capital Federal como a decantada  
e admirada Igreja de N S. do Outeiro  
da Glória do primórdio da cidade de S. 
Sebastião do Rio de Janeiro não passavam 
de Capelinhas de ínfimas proporções  
José de Alencar. Ermitão da Glória e 
Alfarrábios, Vieira Fazenda são dignas  
de serem tidas como relíquias históricas 
essas construções ilegível tôda vez que 
isso não acarreta onus para a União ou  
seja um estorvo para a expansão do 
Urbanismo. 

Somos entretanto pela aprovação do 
projeto ouvindo previamente ao Diretório do 
Patrimônio Histórico Artístico Nacional que 
deverá ter em consideração a expansão 
que o projeto permite de uma área que se 
tornará intangível e como tal graves 
prejuízos poderá trazer para uma cidade  
no período de sua expansão e 
florescimento. 

Sala Ruy Barbosa, em 29 de Agôsto de 
1951. – Dario Cardoso, Presidente – Joaquim 
Pires, Relator. – Augusto de Carvalho – 
Camilo Mercio. – Ivo d' Aquino. – Wergniaud 
Wanderley. – Carlos Saboya. 

 
PARECER 

 
Nº 1.009 de 1953 

 
Da Comissão de Constituição e 

Justiça, sôbre o Projeto de Lei da 
Câmara nº 152, de 1951 que exige em 
monumento nacional o conjunto 
arquitetônico de Igarassú, em 
Pernambuco. 

 
Relator: Sr. Joaquim Pires. 
Se bem que com parecer favorável, esta 

Comissâo achou conveniente ouvir a 
Diretoria do patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional. E como êste por sua ilustre 
Diretoria entende de excepcional valor o 
conjunto arquitetônico de Igarassú,  
em Pernambuco, opinião ilegível pelo 
eminente Ministro da Educação e Saúde, por 
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Ofício nº 795 de 2 do corrente mês, 
somos pela aprovação do projeto, quanto 
à constitucionalidade. 

Sala Ruy Barbosa, em 10 de outubro 
de 1951. – Aloysio de Carvalho, 
Presidente em exercício. – Joaquim Pires, 
Relator. – Júlio Leite. – Anísio Jobim. – 
Ivo d'Aquino, pela aprovação, desde que 
se abra crédito para o cumprimento do 
projeto, nos têrmos da informação do Sr. 
Ministro da Educação e Saúde. – 
Verginiaud Wanderley, pela 
constitucionalidade. 
 

PARECER 
 

Nº 1.010, de 1953 
 
Da Comissão de Finanças, sôbre o 

Projeto de Lei da Câmara número 152, de 
1951, que erige em monumento nacional 
o conjunto arquitetônico de Igarassú, 
Pernambuco. 

 
Relator : Sr. Plínio Pompeu. 
O presente projeto erige em 

monumento nacional o conjunto 
arquitetônico e urbanístico de Igarassú, 
Estado de Pernambuco. 

Justificando a medida, o seu ilustre 
autor, Deputado Pessoa Guerra informa 
que Igarassú foi o primeiro povoado de 
Pernambuco, datando sua fundação de 
27 de setembro de 1530. Dentre as 
relíquias históricas que honram o 
patrimônio artístico nacional destacam-se 
a Igreja dos Santos Cosme e Damião, a 
mais antiga do Brasil, o Convento de 
Santo Antônio e demais templos 
edificados há 500 anos. 

Preliminarmente, cabe observar que 
o Decreto-lei nº 25, de 30 de novembro de 
1937, que organiza a proteção ao 
patrimônio histórico e artístico nacional, 
dispõe: 

"Art. 1º Constitui o patrimônio 
histórico e artístico nacional o conjunto 
dos bens móveis e imóveis existentes no 
país e cuja conservação seja de interêsse 
público, quer por sua vinculação a fatos 
memoráveis da história do Brasil, quer por 
seu excepcional valor arqueológico ou 
etnográfico, bibliográfico ou artístico. 

§ 1º Os bens a que se refere o 
presente artigo só serão considerados 
parte integrante do patrimônio histórico e 
artístico nacional, depois de inscritos 
ilegível ou agrupadamente num dos 
quatro Livros do Tombo, de que trata o 
art. 4º desta lei. 

Art. 4º O Serviço do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional possuirá 
quatro Livros de Tombo, nos quais serão 
inscritos as obras a que se refere o art.1º 
desta Lei". 

Ora, como a finalidade do projeto é 
submeter à tutela do Estado bens de 
reconhecido valor histórico, situados em 
Igarassu, procuramos indagar 
preliminarmente, quais as providências já 
tomadas pela Diretoria do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional no sentido de 
colocá-los sob a proteção do poder público. 

Em resposta à consulta formulada 
por esta Comissão transmitiu o Ministério 
da Educação os esclarecimentos daquele 
órgão de acôrdo com os quais já se 
acham inscritos nos Livros do Tombo os 
principais monumentos localizados na 
cidade pernambucana de Igarassu, tais 
como a igreja e convento de Santo 
Antônio, as igrejas do Livramento, de São 
Cosme e São Damião, de São Sebastião 
e a Capela do Recolhimento do Sagrado 
Coração de Jesus. Informa ainda, a 
Diretoria do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional que vem cogitando de 
inscrever nos mesmos livros o conjunto 
arquitetônico e paisagístico daquela 
localidade, não tendo ainda concretizado 
a medida devido à falta de recursos 
financeiros, uma vez que o tombamento 
de conjuntos importa em consideráveis 
despesas, inclusive de fiscalização 
contínua exercida por um representante 
provido dos necessários recursos de 
pessoal e material. 

Como se vê, o órgão ministerial 
competente, em cumprimento de suas 
atribuições legais, já vem exercendo, 
quase totalmente, a proteção visada pelo 
projeto, planejando mesmo completá-la, 
tão logo o permitam as suas 
disponibilidades orçamentárias. 

Nestas condições, e considerando 
que o projeto nada dispõe sôbre os 
recursos necessários às despesas que a 
providência acarreta, parece-nos 
preferível deixá-la à discrição do referido 
órgão, sem que disto resulte qualquer 
prejuízo visto que já se acham tombados 
os monumentos realmente importantes da 
cidade de Igarassu. 

Assim, opinamos pela rejeição do 
Projeto de Lei da Câmara nº 152, de 
1951. 

Sala Joaquim Murtinho, em 11 de 
setembro de 1953. – Ivo d'Aquino, 
Presidente. – Plínio Pompeu, Relator, – 
Alvaro Adolpho. – DurvaI Cruz. – AIberto 
Pasqualini, – Carlos Lindenberg. – Walter 
Franco. – Ferreira de Souza. 

 
PARECERES NºS 1.011 E 1.012, DE 

1953 
 
Da Comissão de Educação e 

Cultura, sôbre o Projeto de Lei da Câmara 
nº 21, de 1953, que "oficializa o 1º 
Congresso Mundial e o V Congresso de 
Homeopatia". 

 
Relator: Sr. Sílvio Curvo. 
O presente Projeto de Lei número 

2.293-B, de 1952 da Câmara dos 
Senhores Deputados, oficializa o 1º 
Congresso mundial e o 5º Congresso 
Brasileiro de Homeopatia, a ser realizado 
em outubro de 1954 respectivamente nas 
cidades de: Rio de Janeiro e São Paulo. 

O ensino da Homeopatia é feito 
oficialmente em Faculdade reconhecida 
pelo Govêrno Federal: os médicos 
diplomados em qualquer Faculdade do 
País, podem exercer esta clínica 
livremente. A Homeopatia é apenas um 
Capítulo da Terapêutica Médica, criada e 
estudada ensinada e enfeixada em corpo 
doutrinário, por um médico Alopata, 
Samuel Hahnemann, há pouco mais de 
um século. Tão renovadora fôra esta 
criação que, os autores, cultores dêstes 
estudos denominaram à Terapêutica que 
preexistia à esta fase, Medicina Antiga e a 
esta renovadora, Medicina Nova. 

A sua grande lei terapêutica da cura 
pelos semelhantes é codificada pela 
observação do natural espontâneo, e do 
artificial provocado ambos em "anima 
obili". A crítica histórica faz dos Aforismas 
de Hipocrates as fontes para a gênesis do 
Organim de Hahnemann. 

O aforisma médico que passou a 
integrar a cultura popular e tão facetamente 
repetido como "não há doenças sim 
doentes", e fundamentalmente homeopata, 
foi criado por Harnemann ao fundar e 
praticar a clínica homeopática. 

Favorecer os ultores dos estudos 
homeopáticos é obra benemérita e 
coerente com o nosso ensino 
universitário. 

Nada tendo a opor ao projeto, esta 
Comissão é pela sua aprovação 

Sala das Comissões, em 20 de 
fevereiro de 1953. – Cícero de 
Vasconcelos. Presidente. – Sylvio Curvo. 
Relator – Luiz Tinoco. – Arêa Leão. 

 
PARECER 

 
Nº 1.012, de 1953 

 
Da Comissão de Finanças, sôbre o 

Projeto de Lei da Câmara número 21 de 
1953, que oficializa o 1º Congresso Mundial 
e o V Congresso Brasileiro de Homeopatia. 

 
Relator: Plínio Pompeu. 
O presente projeto oficializa o 1º 

Congresso Mundial e o V Congresso 
Brasileiro de Homeopatia, a realizar-se, 
em outubro de 1954, nas cidades do Rio 
de Janeiro e de São Paulo. 

Embora expressamente não 
determine despesas, é evidente que o 
projeto as obriga, como conseqüência da 
oficialização dos Congressos, cujo custeio 
ficará obviamente a cargo do Govêrno 
Federal. 

Assim, se aprovado o projeto,  
não poderá o Legislativo negar, 
futuramente, a autorização para 
abertura dos créditos necessários, 
caso o Orçamento do Ministério da 
Saúde não comporte as despesas de 
realização dos referidos conclaves, em 
outubro 1954. 

Tendo em vista, no entanto, que, a 
título de auxílio, esta Comissão vem 
sistematicamente autorizando a 
concessão de recursos a congressos 
congêneres, de reais proveitos para a 
difusão dos conhecimentos científicos, 
opinamos pela aprovação do projeto. 

Sala Joaquim Murtinho, em 11 de 
setembro de 1953. – Ivo d'Aquino, 
Presidente. – Plinio Pompeu, Relator, – 
Durval Cruz. – Alvaro Adolpho. – Alberto 
Pasqualini. – Ferreira de Souza, – Carlos 
Lindemberg, – Walter Franco. 

 
PARECERES Nºs 1.013, 1.014 E 1.015, 

DE 1953 
 

Da Comissão de Constituição e 
Justiça, sôbre o projeto de Lei da Câmara 
nº 41, de 1950, que concede pensão 
mensal de Cr$ 1.000,00 às famílias dos 
falecidos na explosão dos depósitos de 
material bélico de Deodoro. 

 
Relator: Sr. Senador Etelvino Lins. 
O projeto de lei nº 41, de 1950, da 

Câmara dos Deputados, concede a 
pensão mensal de Cr$ 1.000,00 (mil 
cruzeiros) às famílias dos falecidos na 
explosão dos depósitos de Inflamáveis do 
Exército Nacional, em Deodoro, ocorrida 
em 1948, excluídas as famílias que já 
possuem pensões iguais ou superiores à 
quantia referida. 

Nada opõe a Comissão de 
Constituição e Justiça, sob o aspecto da 
constitucionalidade, ouvida, quanto ao 
merito, além da Comissão de Finanças, 
a de Fôrças Armadas em vista dos 
têrmos do ofício do Sr. Ministro da 
Guerra à Câmara dos Deputados, em 
resposta ao pedido de informações que 
lhe foi dirigido sôbre o projeto de que se 
trata. 

Sala Ruy Barbosa, em 27 de março 
de 1950. – Waldemar Pedrosa, 
Presidente. – Etelvino Lins, Relator. – 
Vergniaud Wanderley, – Attilio Vivacqua, 
– Arthur Santos, pela constitucionalidade 
nos têrmos do parecer. – Ferreira de 
Souza, – Joaquim Pires. 

 
PARECER 

 
Nº 1.014, de 1953 

 
Da Comissão de Finanças, sôbre o 

Projeto de Lei da Câmara numero 41, de 
1950. 

 
Relator: Sr. Ferreira de Souza. 
Propõe a Câmara dos Deputados se 

conceda a tôdas as famílias dos operários 
falecidos em conseqüência da explosão 
do depósito de inflamáveis do Exército em 
Deodoro, neste Distrito Federal, no ano 
de 1348, uma pensão mensal de Cr$ 
I.000,00, salvo as que já perceberem 
quantia superior. 

O Ministério da Guerra informa que 
dos 25 mortos, estão atendidas as 
famílias de 24, duas com o sôldo de 
cabo, pois os falecidos eram soldados e 
22 como segurados do Instituto de 
Aposentadoria e Pensões dos 
Industriários. Sòmente um, José Maria 
do Nascimento, que era tarefeiro da 
Fábrica da Estrela, nada deixou para os 
seus. 

Não se trata, portanto, de um caso 
de desamparo absoluto. É mesmo de 
repararem que dos sucessores de 22 
segurados do I. A. P. I. apenas cinco 
 

haviam, na data do oficio de Ministério da 
Guerra – 27 de novembro de 1949 – 
requerido a pensão, nada constando 
sôbre a existência de família de José 
Maria do Nascimento. 

Nenhuma informação consta sôbre 
os salários efetivamente percebidos pelos 
falecidos nem sôbre o quantum das 
pensões concedidas. E isso é essencial, 
dada a praxe, entre nós firmada, de 
conceder às famílias dos serventuários 
públicos mortos em acidente no serviço 
uma pensão que, somada a que 
porventura perceberem, totalize a metade 
dos seus vencimentos ou salários da 
atividade. 

Era conseqüência, a Comissão de 
Finanças converte o seu estudo em 
diligência para solicitar as seguintes 
informações ao Sr. Ministro da Guerra: 

a) quanto percebia cada um dos 
servidores mortos; 

b) quanto percebem atualmente as 
famílias dos dois soldados; 

c) qual a pensão concedida pelo 
Instituto de Aposentadoria e Pensões dos 
Industriários a cada uma das famílias dos 
operários seus segurados; 

d) se dos registros do Ministério 
consta a existência de famílias de cada 
uma das vitimas; 

e) se as referidas famílias 
receberam, diretamente ou de companhia 
seguradora ou do próprio I. A. P. I, 
qualquer indenização por acidente no 
trabalho. 

Sala Joaquim Murtinho, em 21 de 
julho de 1950. – Ivo d'Aquino, Presidente. 
– Ferreira de Souza, Relator. – Alvaro 
Adolpho. – Adalberto Ribeiro. – Alfredo 
Neves. – Vespasiano Martins. – Salgado 
Filho, – Durval Cruz. 

 
PARECER 

 
Nº 1.015, de 1953 

 
Da Comissão de Finanças sôbre o 

projeto de lei de Câmara dos Deputados 
nº 41, de 1950, que concede pensão 
mensal de Cr$ 1.000,00 às famílias dos 
operários falecidos em consequência da 
explosão dos depósitos de material bélico 
de Deodoro. 

 
Relator: – Sr. Ferreira de Souza. 
O projeto de lei nº 41, de 1950, vindo 

da Câmara dos Deputados e originário de 
mensagem do Presidente da República, 
autoriza o Poder Executivo a conceder a 
tôdas as famílias dos operários falecidos 
na explosão dos depósitos de inflamáveis 
do Exército em Deodoro, Distrito Federal, 
no ano de 1948, uma pensão mensal de 
Cr$ 1.000,00 (um mil cruzeiros), salvo às 
que já perceberam quantia superior. 

Como salientou esta Comissão no 
parecer anteriormente emitido e baseado 
nos elementos constantes da exposição 
de motivos do Sr. Ministro da Guerra, dos 
25 mortos nessa explosão, já estão 
atendidas as famílias de 24, duas com 
soldo de cabo, pois os falecidos eram 
soldados, e 22 como segurados do 
Instituto de Aposentadoria e Pensões dos 
Industriárias. Sòmente um, Jose Maria do 
Nascimento, que era tarefeiro da Fábrica 
da Estrela, nada deixou aos seus 
herdeiros. 

Não se trata, repetimos, de um caso 
de desamparo absoluto. É mesmo de 
notar em que dos sucessores de 22 
segurados do I. A. P. I. apenas cinco, 
haviam, na data do oficio do ministério da 
Guerra – 27 de novembro de 1949 – 
requerido a pensão, nada constando, 
porém, sôbre a existência de família de 
José Maria do Nascimento. 

Ora, nada constando sôbre os 
salários percebidos pelos falecidos nem 
sôbre o quantum das pensões 
concedidas, e sendo isso essencial,  
dado e critério entre nós firmado por  
esta Comissão de conceder às famílias 
dos servidores públicos mortos era  
acidente no serviço, uma pensão que, 
somada a que por ventura perceberem, 
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totalize a metade dos seus vencimentos 
ou salários, esta Comissão converteu do 
projeto em diligência para que o Sr. 
Ministro da Guerra informasse quanto 
percebia cada um dos servidores e 
quanto atualmente percebem as famílias 
dos dois saldados; qual a pensão 
concedida pelo I.A.P.I. a cada uma das 
famílias dos operários seus segurados; se 
dos registros do Ministério consta a 
existência de família de cada uma das 
vítimas e se as referidas famílias 
receberam, diretamente ou de companhia 
seguradora ou do próprio I.A.P.I.  
qualquer indenização por acidente no 
trabalho. 

Depois de longa investigação, na 
qual gastou mais de dois anos, o 
Ministério da Guerra encaminhou a esta 
Comissão as respostas às indagações 
feitas em oficio de 21 de julho de 1950. 

Por elas se verifica que as famílias 
de grande parte das vitimas ainda não se 
habilitaram à pensão. Outras não o 
podem fazer, em virtude de dispositivo 
das leis do trabalho. 

A pensão aos herdeiros dos 
servidores do quadro do Ministério da 
Guerra, segurados no IPASE, não atinge 
à quantia de Cr$ 500,00 (quinhentos 
cruzeiros, mensais. A dos herdeiros dos 
operários inscritos no IAPI, vai da irrisória 
quantia de Cr$ 32,00 (trinta e dois 
cruzeiros) mensais ao máximo de Cr$ 
386,00 (trezentos e oitenta e seis 
cruzeiros). 

Como se vê, é perfeitamente justo o 
que prevê o artigo 1º do projeto, 
autorizando o Poder Executivo a 
conceder aos herdeiros de cada uma das 
vitimas da explosão a pensão especial de 
Cr$ I.000,00 (mil cruzeiros) mensais. 
Outro não é o espírito do artigo 242 do 
atual Estatuto dos Funcionários Públicos 
da União quando manda pagar aos 
herdeiros dos servidores falecidos em 
acidente, pensão na base do vencimento 
ou remuneração. 

Entretanto, como alguns herdeiros já 
estão percebendo pensões fixadas entre 
os limites mencionados, para evitar que 
uns sejam melhor contemplados do que 
outros, gerando assim uma situação 
deodisa desigualdade, a Comissão de 
Finanças opina pela aprovação do 
projeto, condicionada à aceitação da 
seguinte emenda: 

 
EMENDA Nº 1 

 
Ao art. 1º do projeto: 
Acrescente-se, in fine, o seguinte: 
"...ou a completar pensões que já 

estejam sendo percebidas pelos herdeiros 
dessas vitimas ou que estejam em via de 
serem fixadas em quantia não inferior a 
essa quantia". 

Sala Joaquim Murtinho, 11 de 
setembro de 1953. – Ivo D'Aquino, 
Presidente. – Ferreira de Souza, Relator. 
Plinio Pompeu, – Durval Cruz, – Walter 
Franco, – Carlos Lindemberq, – Alvaro 
Adolfo, – Alberto Pasqualini. 

 
PARECERES NºS 1.016 E 1.017, DE 

1953 
 

PARECERES 
 

Ns. 1.016 E 1.017 DE 1953 
 

Da Comissão de Constituição e 
Justiça, sôbre o Projeto de Lei da Câmara 
nº 314, de 1950, que isenta de direitos e 
taxas aduaneiras, exclusive a de 
previdência social, uma draga de sucção 
importada pela Sociedade de Expansão 
Comercial e Urbana Limitada com sede 
no Recife. 

 
Relator – Senhor Vergniaud 

Wanderley. 
Sob o ponto de vista constitucional, 

nada temos a opor ao atual projeto de lei, 
que isenta do pagamento de direitos e 
taxas aduaneiras à Sociedade de 
Expansão e Urbana Ltda., de Recife, pela 
importação de uma draga de sucção. 

Sala Ruy Barbosa, em 22 de janeiro 
de 1951. – WaIdemar Pedrosa, 
Presidente. – Vergniaud Wanderley, 
Relator. – Artur Santos, – Luiz Tinoco, – 
Aloysio de Carvalho, – Olavo Oliveira, – 
Etelvino Luis. 

 
PARECER 

 
Nº 1.017, de 1953 

 
Da Comissão de Finanças, sôbre o 

Projeto de Lei da Câmara nº 314,  
de 1950, que concede isenção de 
direitos e taxas aduaneiras para uma 
draga de sucção importada pela 
Sociedade de Expansão Comercial e 
Urbana Limitada, com sede em  
Recife. 

 
Relator – Sr. Ferreira de Souza. 
Este projeto de lei nº 314, de 1950, 

vindo da Câmara dos Deputados, 
concede isenção de direitos e taxas 
aduaneiras, exclusive a de previdência 
social, para uma draga hidráulica de 
sucção e recalque, com capacidade 
horária de 100 m3 de sólidos e um 
recalque de 600 metros, ou 250 m3 a 
uma recalque de 200 metros, f 
ôrça motriz Diesel elétrica, de 40 KVA-
440 volts e profundidade de dragagem 
de 8 metros adquirida pela Sociedade 
de Expansão Comercial e Urbana 
Limitada, de Recife, Estado de 
Pernambuco. 

A máquina em aprêço se destina  
ao movimento de combate do flagelo  
do mocambo, a fim de recuperar  
areas onde seja possível construir 
residências salubres para a população 
menos favorecida da capital 
pernambucana. 

A emprêsa beneficiária se associou a 
êsse movimento e conseguiu aos Estados 
Unidos da América do Norte a draga, 
objeto do pedido de isenção. 

Está em vigor a Lei nº 1.112, de 25 
de maio de 1950, que dispõe, 17 
maneiras, ampla e geral, sôbre a isenção 
de direitos de importação para consumo e 
de taxas aduaneiras, para o material 
classificado no art. 1.780 da Tarifa das 
Alfândegas, mandada executar pelo 
Decreto-lei nº 2.878, de 18 de dezembro 
de lote. Entre os equipamentos ali 
discriminados se encontram os ilegível à 
dragagem condução de lama, 
movimentação de areia, etc, abrangidos, 
portanto, pela referida lei geral da 
isenção. 

Entretanto, como êsse diploma legal 
de isenção foi votada, primacialmente, 
com o objetivo de contribuir para o 
desenvolvimento da navegação e a 
isenção proposta pelo projeto em exame 
vise apenas auxiliar a solução de um 
problema de natureza ilegível 
significativa, para evitar possíveis 
dificuldades no despacho alfandegário, a 
Comissão de Finanças opina pela sua 
aprovação. 

Sala Joaquim Murtinho, 11 de 
setembro de 1953. – Ivo d'Aquino, 
Presidente. – Ferreira de Souza, Relator. 
– Alberto Pasqualine. – Plínio Pompeu. – 
Durval Cruz. – Carlos Lindenberg. – 
Walter Franco. – Alvaro Adolpho. 

 
PARECERES NºS 1.018 E 1.019, DE 

1953 
 

Da Comissão de Constituição e 
Justiça, sôbre o Projeto de Lei da Câmara 
nº 260, de 1951, que concede isenção de 
direitos de importação para consumo e 
demais taxas aduaneiras, para material 
importado pelo Instituto de Aposentadoria 
e Pensões dos Comerciários. 

 
Relator – Sr. Carlos Saboya. 
O Projeto nº 260, de 1951, que 

propõe se conceda isenção de direitos  
de importação para consumo e demais 
taxas aduaneiras para 3.871 amarrados 
de tubos de ferro batido, galvanizados, 
para água, com o pêso de 304.695  
quilos, importados dos Estados  
Unidos da América do Norte 
 

pelo Instituto de Aposentadoria e Pensões 
dos Comerciários, para serem 
empregados na construção de casas 
populares para os respectivos segurados 
– foi precedido de mensagem do 
Executivo que justifica plenamente a 
necessidade de sua aprovação, tanto que 
o material importado se destina a fim 
social. 

Frente ao expôsto, opinamos por 
sua aprovação, tanto mais quanto o 
Projeto é conforme à Constituição (art. 
65, nº II) e não existe ainda, conforme 
atesta a Comissão de Justiça da 
Câmara, lei genérica que regule a 
aplicação da norma constitucional 
sôbre a isenção dos impostos, nos 
seus justos limites (artigo 31, nº V, 
letra b). 

Sala Ruy Barbosa, em 8 de fevereiro 
de 1952. – Dario Cardoso, Presidente – 
Carlos Saboya, Relator. – Joaquim Pires, 
– Fortunato Ribeiro, – João Villasbôas. – 
Camilo Mércio. – Aloysio de Carvalho. – 
Gomes de Oliveira. 

 
PARECER 

 
Nº 1.019, de 1953 

 
Da Comissão de Finanças, sobre o 

Projeto de Lei da Câmara número 260, de 
1951 que concede isenção de direitos de 
importação para consumo e demais taxas 
aduaneiras, para material importado pelo 
Instituto de Aposentadoria e Pensões dos 
Comerciários. 

 
Relator: Sr. Ferreira de Souza. 
O projeto de lei nº 260, de 1951, 

vindo da Câmara dos Deputados e 
originário de mensagem do Presidente 
da República, concede isenção de 
direitos de importação para consumo e 
demais taxas aduaneiras para 3.871 
(três mil oitocentos e setenta e um) 
amarrados de tubos de ferro batido, 
galvanizados, para água, com o pêso de 
304.695 (tresentos e quatro mil, 
seiscentos e noventa e cinco) quilos, 
importados dos Estados Unidos da 
América do Norte pelo Instituto de 
Aposentadoria e Pensões dos 
Comerciários, para serem empregados 
na construção de casas populares para 
os respectivos segurados. 

Essa importação ocorreu, em  
1945, quando foi assinado, pelo 
Instituto, têrmo de responsabilidade 
perante a Alfândega, dos direitos e  
taxas que incidem sôbre êsse  
material. 

Distribuido à Comissão de Finanças, 
esta, deliberou sustar a sua tramitação 
em virtude da necessidade de se 
aguardar o pronunciamento da Câmara 
dos Deputados sôbre o substitutivo 
oferecido pelo Senado ao projeto de  
lei nº 56, de 1950, daquela Casa do 
Congresso Nacional, regulando de 
maneira ampla e geral, a honra contida no 
art. 31, V, "a" da Constituição Federal, 
que veda a União, aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios lançar 
impostos sôbre bens, rendas e serviços 
uns dos outros. 

A Comissão de Constituição e 
Justiça da Câmara dos Deputados, 
ouvida a respeito, sustentou que as 
autarquias de previdência social gozam 
de munidade fiscal, prevista no art. 31, V 
"b" da Constituição. 

A providência contida no referido 
substitutivo, abrange, a nosso vêr, êste 
projeto, não havendo, pois, necessidade 
de uma nova lei destinada a regular de 
modo especial o preceito invocado por 
aquele órgão técnico da Câmara. 
Entretanto, como o Senado resolveu votar 
o projeto de lei nº 93 de 1953, em 
condições pràticamente idênticas, não é 
equitativo deixar parados os demais. 

O substitutivo em foco em seus 
vários artigos atende ao objetivo do 
presente projeto, inclusive na parte que 
manda isentar os materiais importados e 
retirados de Alfândega sob têrmo de 
responsabilidade. 

Consequentemente, esta Comissão 
opina pela aprovação do projeto. 

Sala Joaquim Murtinho, em 11 de 
setembro de 1953. – Ivo d'Aquino, 
Presidente. – Ferreira de Souza, Relator. 
– Durval Cruz, – Plínio Pompeu, – Alvaro 
Adolpho, – Alberto Pasqualini, – Carlos 
Lindenberg, – Walter Franco. 

 
PARECERES NºS 1.020 E 1.021, DE 

1953 
 

Da Comissão de Constituição e 
Justiça, sôbre o Projeto de Lei da Câmara 
nº 496, de 1949, que concede às 
empresas ou firmas que explorem a 
indústria fumageira, isenção de direitos 
para importação de máquinas agrícolas 
ou industriais, a serem aplicadas na 
cultura e fabricação do fumo em geral e 
materiais destinados ao cultivo de fumo 
capeiro. 

 
Relator: Sr. Ruy Carneiro. 
O Projeto de Lei nº 496, procedente 

da Câmara dos Deputados, tem, 
inegavelmente um objetivo justo, já que 
visa remover um obstáculo que vem 
prejudicando uma grande industria do 
país, a dos charutos. Produtor, segundo 
a opinião dos entendidos, do melhor 
fumo do mundo, o Brasil não pode, 
todavia, competir com os charutos de 
procedência de Cuba, por exemplo, em 
virtude de sua aparência. Para que  
seus charutos adquiram a mesma 
aparência daqueles fabricados em 
Havana, as fábricas produtoras são 
obrigadas a importar fumo capeiro, o 
que encarece sobremaneira o charuto 
brasileiro. 

Foi visando a remoção dessa 
dificuldade que industriais bahianos se 
dirigem ao govêrno do respectivo Estado, 
solicitando-lhe providências que lhes 
facilitasse a ação, evitando-se ao mesmo 
tempo evasão de divisas com a 
importação do fumo capeiro. 

Surgiu então o Projeto nº 496, de 
1949, que ganhou depois, através de 
emendas, demasiada extensão, 
propiciando a criação de uma situação 
indefensável, como bem acentuaram os 
ilustres Senadores Ferreira de Sousa e 
Landulfo Alves. 

Daí a apresentação do substitutivo 
do nobre Senador Landulfo Alves, 
adotado pela Comissão de Agricultura, 
Indústria e Comércio, e que modifica 
inteiramente o projeto inicial, limitando-o. 

Aos seus conhecimentos técnicos o 
Senador Laudulfo Alves alia a experiência 
haurida no exercício do govêrno do 
Estado da Bahia, em cujo território 
justamente se encontram as principais 
indústrias de charutos do país. É, 
portanto, com inegável autoridade que 
aborda o assunto, tecendo em tôrno do 
mesmo comentários justos e oportunos, 
acompanhados de informações que 
procurou e obteve de industriais 
especializados da Bahia. 

O substitutivo do ilustre 
representante da Bahia, atendendo 
plenamente ao fim colimado, evita os 
abusos que se praticariam 
inevitavelmente à sombra do Projeto de 
Lei procedente da Câmara. 

Contra êsse substitutivo nada a opôr, 
quanto à sua constitucionalidade,  
pois que se limita a isentar de direitos 
alfandegários determinado produto  
para determinado fim, claramente 
expresso. 

Sala Ruy Barbosa, em 21 de agôsto 
de 1952. – Aloysio de Carvalho 
Presidente em exercício, – Ruy Carneiro, 
Relator. – Anísio Jobim. – Joaquim Pires 
– Camilo Mércio – Gomes de Oliveira – 
Attilio Vivacqua. 

 
PARECER 

 
Nº 1.021, DE 1953 

 
Da Comissão de Finanças  

sôbre o Proeto de Lei da Câmara  
nº 496, de 1919, que concede as 
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empresas ou firmas que exploram a 
indústria fumagueira isenção de direitos 
para a importação de máquinas 
agrícolas ou indústrias a serem 
aplicadas na cultura e afroicução do 
fumo em geral e materiais destinados ao 
cultivo do fumo capeiro. 
 

Relator Sr. Ferreira de Sousa 
O projeto de Lei nº 496, da Câmara 

dos Deputados, que concede ampla 
isenção tributária a indústria fumagueira, 
volta a esta Comissão em virtude de 
requerimento, a fim de que seja apreciado 
o substitutivo ao mesma oferecido pela 
então Comissão de Agricultura, Indústria 
e Comércio. 

A Comissão de Finanças, no parecer 
anteriormente emitido, se pronunciou pela 
sua rejeição por considerar a isenção 
proposta exageradamente ampla, de vez 
que assegura a todos os interessados na 
lavoura e na indústria fumagueira uma 
situação de que não desfrutam os demais 
agricultores. Trata-se de uma 
discriminação com a qual não deve 
concordar. 

Além disso, fez ver que a lavoura 
não tem necessidade de lei especial de 
isenção para instrumentos, máquinas e 
adubos agrícolas por já se encontrarem 
todos esses equipamentos livres do  
onus fiscal aduaneiro por força do art. 11, 
ns. 43 e 46 ao decreto-lei nº 390, de 
1938. 

Por outro lado, em que pese a 
alegação da necessidade de se permitir a 
livre importação de tecidos especiais para 
a cobertura do fumal a fim de obter para o 
fumo capeiro colocação mais apreciada 
nos mercados, o projeto não se refere a 
tal produto. 

Assim, a deliberação então 
tomada pela Comissão de Finanças 
deveu-se a esse defeito substancial e 
ao fato de incidir o projeto no êrro de 
isentar empresas industriais 
economicamente firmadas de tôdas as 
suas importações. 

Foi vencido na votação da matéria o 
Senador Apolonio Sales que em voto em 
separado ofereceu duas emendas. A 
primeira dando nova redação ao art. 1º, 
no propósito de restringir os seus efeitos 
a determinados setores do território 
nacional; e segunda, mandando suprimir 
o artigo 2º, que isenta do regime de 
licença previa a importação de materiais 
destinados à exploração da cultura do 
fumo. 

No que tange ao mencionado 
substitutivo, de autoria da Comissão de 
Agricultura, Indústria e Comércio, 
agora alvo do presente exame, verifica-
se que realmente se encontra usado 
em dados, objetivos, colhidos num dos 
mais importantes centros dessa 
atividade econômica, atende aos justos 
anseios dos cultivadores de fumo 
capeiro, e, expurgando o projeto de 
todas os vicios apontados, ordena a 
matéria de maneira perfeitamente 
aceitável. 

Assim é que restringe a concessão 
dos favores alfandegários às firmas ou 
empresas legalmente constituídas ou a 
cultivadores idôneos do fumo tipo 
"capeiro", isentando apenas a importação 
do pano tela de qualidade adequada à 
cobertura das áreas ocupadas com essas 
culturas, artigo provadamente 
indispensável à produção da espécie em 
causa. 

Por todos esses motivos, a 
Comissão de Finanças, coerente com o 
seu pronunciamento anterior, ao rejeitar o 
texto originário do projeto e as sugestões 
do veto em separado, opina pela 
aprovação do substitutivo da antiga 
Comissão de Agricultura, Indústria e 
Comercio. 

Sala Joaquim Murtinho, em 11 de 
setembro de 1953. – Ivo d'Aquino 
Presidente. – Ferreira de Sousa, 
Relator. – Walter Franco, – Carlos 
Lindemberg, – Alberto Pasqualini, Plinio 
Pompeu, – Durval Cruz. – Alvaro 
Adolpho. 

PARECERES NºS 1.022 E 1.023, DE 
1953 

 
Da Comissão de Constituição e 

Justiça, sôbre o Projeto de Lei da Câmara 
nº 64-52, que concede isenção de direitos 
de importação para uma estação 
transmissora destinada às "Emissoras 
Unidas de São Paulo". 

 
Relator Sr. Gomes de Oliveira 
1. O projeto visa conceder isenção 

de direitos de importação e de consumo e 
mais taxas, exclusive a de previdência, 
para uma estação transmissora de 250 
watts e seus pertences doada pela 
"Columbia University" dos Estudos 
Unidos, às Emissoras (Rádio Record. A.) 
de São Paulo. 

2. Compete à União decretar 
impostos sôbre importação de 
mercadorias de precedência estrangeira, 
sôbre consumo e taxas (art. 15, I e II e 
art. 30). 

Ao Poder Legislativo, por sua vez, 
cabe legislar sôbre tôdas as matérias de 
competência da União (Constituição art. 
65, IX). 

Ora, o Poder que cria tributos 
também os pode suprimir, no todo ou em 
determinados casos, por isenções são 
freqüentemente concedidas pelo 
Congresso em consideração a interesses: 
de ordem geral. 

3. Nada impede, pois, sob o ponto de 
vista constitucional, que o projeto seja 
aprovado. 

Sala Ruy Barbosa, em 16 de abril de 
1952. – Aloysio de Carvalho, Presidente 
em exercício. – Gomes de Oliveira, 
Relator. – Clodomir Cardoso, – Anisio 
Jobim, – Joaquim Pires, – João 
Villasboas, – Ivo d'Aquino. 

 
PARECER 

 
Nº 1.023, de 1953 

 
Da Comissão de Finanças, sôbre o 

projeto de lei da Câmara dos Deputados 
nº 64, de 1952, que concede isenção de 
direitos de importação para uma estação 
transmissora destinada às Emissoras 
Unidas (Rádio Record S. A.) de São 
Paulo. 

 
Relator: Sr. Ferreira de Souza. 
O projeto de lei nº 64, de 1952, 

originário da Câmara dos Deputados, 
concede isenção de direitos de 
importação, de impôsto de consumo e 
mais taxas aduaneiras, exclusive a de 
previdência social, para uma estação 
transmissora de 250 watts, frequência 
modulada, com pertences, acessórios e 
peças sobressalentes, doada pela 
Columbia University, dos Estados Unidos 
da América do Norte as "Emissoras 
Unidas", de São Paulo. 

O projeto é de autoria do Deputado 
Olinto Fonseca, que o justifica alegando a 
existência de diversos precedentes, 
expressos na concessão, pelo Congresso 
Nacional, de favores idênticos a inúmeras 
rádio-emissoras do país, no proposito de 
contribuir para o desenvolvimento dêsse 
meio de difusão cultural e do que isto 
representa em prol da segurança 
nacional. Assinala ainda a circunstância 
de se tratar de um equipamento dando 
por uma universidade estrangeira, no 
intuito de auxiliar a disseminação cultural 
no Brasil. 

A Câmara ouviu a respeito o 
Ministerio da Fazenda que respondeu 
nada ter a opôr a aprovação do projeto 
(Of de 30 de agôsto de 1951). 

A Comissão de Transportes, 
Comunicações e Obras Públicas da 
Câmara dos Deputados, no parecer  
que emitiu sôbre a matéria, após  
tecer considerações em tôrno da natureza 
dos programas de irradiação, quanto  
aos aspectos educativos e comerciais, 
conclui pela aprovação do projeto  
por considerar que a radiodifusão 
brasileira dedica grande parte de  
seu programa às atividade culturais 
 

É certo ainda, acrescenta, que a 
legislação brasileira sôbre radiodifusão 
sempre a considerou de interêsse 
nacional e de finalidade educativa 
(artigo 2º do Decreto nº 20.047, de  
2 de maio de 1931) e recentemente  
o Decreto nº 29.783, de 19 de  
julho de 1951, cujo art. 2º assim  
dispõe: 

"Os serviços de radiodifusão têm 
finalidade educativa, que pode ser cultural 
ou meramente recreativa, e são 
considerados de interêsse nacional, só 
sendo permitida a exploração comercial 
dos mesmos na medida em que não 
prejudique êsse interêsse e aquela 
finalidade. 

O Senado, atendendo à 
necessidade de se condicionar a matéria 
aos têmos de uma lei geral, apresentou, 
neste sentido, um substitutivo ao projeto 
de lei da Câmara dos Deputados de nº 
370, de 1950, que concedia iguais 
favores a Radio Mayrink Veiga do  
Rio de Janeiro. Aquela Casa do 
Congresso Nacional rejeitou essa 
colaboração e aprovou o projeto nos 
têrmos da sua apresentação, depois 
convertido na lei nº 1.203, de 19 de 
outubro de 1950. 

Por todos esses motivos, e 
sobretudo por uma questão de equidade, 
já que se concedeu idênticos favores a 
outras entidades, a Comissão de 
Finanças opina pela aprovação do 
projeto. 

Sala Joaquim Murtinho, 11 de 
setembro de 1953. – Ivo d'Aquino, 
Presidente. – Ferreira de Sousa, Relator – 
Durval Cruz – Plínio Pompeu, – Alvaro 
Adolpho, – Alberto Pasqualini – Carlos 
Lindemberg – Valter Franco. 

 
PARECERES NºS 1.024 E 1.025, DE 

1953 
 

Da Comissão de Constituição e 
Justiça, sôbre o Projeto de Lei da Câmara 
nº 55, de 1953, que concede a pensão 
mensal de Cr$ 4.000,00 à viúva e filhas 
solteiras do professor Arduino Fontes 
Bolivar. 

 
Relator: Sr. Joaquim Pires. 
Ao Projeto de Lei da Câmara nº 53, 

de 1953, pelo qual se concede à viúva e 
filhas solteiras do notável professor 
mineiro Ardumo Fontes Bolicar a pensão 
mensal de 4.000,00 cruzeiros, foi 
apresentada, pelo eminente Senador 
Francisco Gallotti, subscrita por trinta e 
dois dos seus nobres Pares, a emenda 
que manda conceder igual favor às 
Exmas, Senhoras Donas Luiza Matoso 
Sampaio Corrêa e Maria Eugenia Matoso 
de Novais, viúva dos grandes estadistas 
da República, ex-Senadores José Matoso 
de Sampaio Corrêa e Henrique de 
Novaes. 

Quem não os conheceu neste último 
meio século de nossa existência política? 
Quem ignora os grandes, notáveis e 
fecundos serviços por ambos prestados à 
Patria e à República? Ninguém, 
certamente. São portanto, credoras da 
Gratidão Nacional. As pensões que por 
este Projeto de Lei se concedem as suas 
viúvas não resgatam dividas da Nação: 
são simplesmente uma manifestação de 
gratidão aos seus saudosos filhos bem 
amados. 

Seja-me licito levar, cultando a 
memória do Grande Marechal Floriano 
Peixoto, também uma braçada de flores 
ao seu túmulo, relembrando os serviços 
que se perpetuam em nossa mente, 
prestados no Império e na República  
pelo insigne soldado, prototipo da 
dignidade e da honra, por qualquer 
prisma que o encaremos, pedindo que a 
Comissão adote como sua a seguinte 
sub-emenda: 

Intercale-se na emenda, depois  
da palavra Henrique Novaes, o seguinte: 
"e a Candida Pessoa Barreto, orfã e  
neta do Marechal Floriano Peixoto, 
enquanto permanecer em estado de 
viuvez". 

Como justificativa direi 
simplesmente: Floriano legou a sua viúva 
e filhos além do soldo, dívidas e 
compromisso – como Aristides, o grande 
ateniense: Floriano morreu pobre. 

Subemenda da Comissão de 
Constituição e Justiça à emenda nº 1. 

Intercale-se, depois das palavras 
Henrique de Novaes: "e a neta do 
Marechal Floriano Peixoto, enquanto 
permanecer no estado de viuvez" e mais 
como no artigo que será o 3º. 

Sala Ruy Barbosa, 27 de agôsto de 
1953. – Darío Cardoso, Presidente com voto 
de desempate. – Joaquim Pires. Relator, – 
Carlos Saboya. – Aloysio de Carvalho, – 
Ferreira de Souza, vencido. – Anísio Jobim, 
vencido. – Esteve presente à sessão e foi 
voto vencido o Sr. Senador Luiz Tinoco. Data 
supra. (as) Dario Cardoso. 

Subemenda da Comissão de 
Constituição e justiça à emenda nº 1. 

Intercale-se, depois das palavras 
Henrique de Novaes: "e a neta do 
Marechal Floriano Peixoto, enquanto 
permanecer no estado de viuvez" o mais 
como no artigo que será o 3º. 

Sala Ruy Barbosa, 27 de agosto de 
1953. – Joaquim Pires. 

Em reunião de 27 de agosto de 1953 
é aprovada a subemenda supra. 

Em 27 de agosto de 1953. – Dario 
Cardoso, Presidente. 

 
PARECER 

 
Nº 1.025, de 1953 

 
Da Comissão de Finanças, sôbre a 

emenda e subemenda apresentadas ao 
Projeto de Lei da Câmara nº 55, de 1953, 
que concede pensão mensal de Cr$ 
4.000.00 à viúva e filhas solteiras do 
professor Arduino Fontes Bolivar. 

 
Relator: Sr. Ferreira de Sousa. 
Volta o presente projeto de lei a esta 

Comissão em virtude de emenda e 
subemenda que lhes foram apresentadas 
em plenário e perante a Comissão de 
Constituição e Justiça. 

 
EMENDA Nº 1 

 
Esta emenda concede a pensão de 

Cr$ 4.000,00 mensais às viúvas dos ex-
Senadores José Matoso Sampaio Corrêa e 
Henrique de Novaes figuras exponenciais 
da Engenharia brasileira que honraram 
sobremodo a cultura nacional e prestaram, 
quer no exercício da profissão, quer no 
desempenho de altas funções públicas, 
entre as quais se conte o mandato de 
Senador, os mais assinalados serviços ao 
Brasil. Convem ainda lembrar que o 
primeiro foi, ainda, um dos mais brilhantes 
professôres que já passaram pela Escola 
Nacional de Engenharia, e o segundo, a 
maior autoridade no país, em matéria de 
ponte metálica. 

A prova de reconhecimento dessas 
qualidades e do alto preço à memória 
desses insignes cidadãos nos é dada pela 
assinatura de todos os Senadores presentes, 
no momento da apresentação da medida. 

 
SUBEMENDA Á EMENDA Nº 1 

 
Esta subemenda, de autoria da 

Comissão de Constituição e Justiça, 
manda incluir entre os beneficiários a neta 
do Marechal Floriano Peixoto, enquanto 
permanecer em estado de viuvez. 

É escusado encarecer a significação 
deste gesto e o evidente merecimento de 
sua beneficiária. 

Embora na Comissão de 
Constituição e Justiça haja me 
pronunciado contra essas modificações, 
por considerá-las, quanto à iniciativa, 
inconstitucional, nesta oportunidade, em 
se tratando do mérito, as aprove, por 
verificar que elas se cingem ao critério 
firmado pela Comissão de Finanças, para 
a concessão de pensão especial. 

Nestas condições, esta Comissão 
opina pela aprovação da emenda e 
respectiva subemenda. 
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Sala Joaquim Murtinho, 11 de 
setembro de 1953. – Ivo d'Aquino, 
Presidente. – Ferreira de Souza, Relator. 
– Durval Cruz. – Alvaro Adolpho, – 
Alberto Pasqualini. – Carlos Lindemberg. 
– Walter Franco. – Plinio Pompeu. 

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

Tem a palavra o nobre Senador 
Kerginaldo Cavalcanti, primeiro orador 
inscrito. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI 
(não foi revisto pelo orador): – Sr. 
Presidente, nem sempre politica de 
investimento fáceis significa a 
prosperidade de um país. Tais facilidades 
podem desenvolver a inflação redundar 
em prejuízo da coletividade. Essa 
impressão colhemos, aliás, no relatório do 
Ministro da Fazenda do Canadá, quando, 
encarando a invasão de capitais 
estrangeiros naquela nação, declara que 
tal engrandecimento poderia dar lugar ao 
inflacionismo, para o qual era mister, 
desde logo, tomar providencias eficazes. 

Os economistas apressados, os 
desejosos, a todo transe, de que 
enverede o Brasil por semelhante 
caminho, entregando ao capitalismo 
internacional as possibilidades do seu 
subsolo, não mediram, certamente, as 
ponderações atiladas de um dos espíritos 
mais percucientes da grande Nação 
canadense 

Daí por que, Sr. Presidente, quando 
nesta Casa se ouvem vozes das mais 
autorizadas, trazendo como exemplo o 
Canadá e alardeando riqueza, nem 
sempre lhes tributo a homenagem de 
minha pálida aquiescência, embora lhes 
tribute o meu respeito e o maior 
acatamento de ordem pessoal. 

Sr. Presidente, não ignora V. Ex.ª 
que nós, os nacionalistas, defendemos 
nesta Casa, de coração aberto e 
intransigentemente, o monopólio estatal 
do petróleo. Aqui feriram-se embates 
notáveis de que tive a honra de ser uns 
dos pelejadores. Aqui mostrei, no que se 
refere à captação do petróleo nacional, 
uma intransigência que raiou por vêzes, 
com o fanatismo, sobretudo porque estou 
concencido – e dêsse convencimento não 
me afastei uma polegada siquer – de que 
dessas fontes de possibilidades emergirá 
o Brasil grande, próspero e feliz, que 
poderemos legar, com orgulho, aos 
nossos descendentes. Essa 
intransigência nascia, também, da 
desconfiança de que não estavamos à 
altura, sob certos aspectos econômicos, 
de enfrentar uma concorrência desleal 
como a que se estabeleceria, fatalmente, 
à margem dos interesses petrolíferos. 

O exemplo do mundo, nesta Casa 
eloqüentemente expôsto na palavra dos 
nobres senadores LanduIpho Alves e 
Domingos Velasco, não permite 
tenhamos quaisquer condescendências 
ou dúvidas sôbre o que ocorreria em 
nossa pátria se déssemos ensanchas à 
penetração do capitalismo internacional. 
Esse capitalismo, repito e não me canso 
de repetir, é um corvo sinistro sôbre os 
destinos dos povos, fomentando o que 
vimos há pouco no Irã e o que está 
prestes a ocorrer no Egito. Êsse 
capitalismo só vê, seus interesses e não 
olha, absolutamente para a sorte dos 
povos onde exerce sua atividade 
maléfica! 

Sr. Presidente, temos sido nós,  
os nacionalistas, as vítimas constantes 
de uma injustiça porfiada. Alguns, sem 
olhar para o desenvolvimento da tese 
nacionalista, querem configurá-la sob o 
aspecto por que outrora foi encarada, 
dentro de um jacobinismo estreito. Para 
êstes, limitar-me-ei a invocar o principio 
enunciado por Spencer, ao se referir à 
ordem orgânica na formação biológica 
dos povos e do homem. Esse 
nacionalismo, a princípio, partiu  
de um estado heterogêneo e incoerente, 
mas, pelo seu desenvolvimento  
natural, é, hoje, uma força 
 

construtiva, porque está dentro das 
normas de coerência, indispensáveis à 
civilização. 

Quem não enveredar por essa 
concepção sociológica não estará à altura 
de compreender o fenômeno do 
nacionalismo, e, sobretudo do 
nacionalismo brasileiro, que é um 
nacionalismo de defesa, de preservação; 
um nacionalismo que, não despresando o 
interligamento com os outros povos, 
indispensável substancialmente à marcha 
universal, quer afirmar-se e se afirma pela 
preponderância dos interêsses do Brasil e 
de todos os brasileiros. Esta a tese que 
nos temos proposto desenvolver e para a 
qual ainda uma vez, ouso pedir a atenção 
do Senado. 

Sr. Presidente, são para mim um  
espetáculo dos mais dignificantes êsses 
que exemplificam aos moços e servem 
para a posteridade. Assim foi o 
comparecimento dêsse nobre ancião, Sr. 
Arthur Bernardes, antigo Presidente da 
República, à Câmara dos Deputados, 
única e exclusivamente para defender o 
ponto de vista nacionalista do monopólio 
estatal no que se refere à exploração do 
petróleo. Para mim o fato teve alcance de 
tal amplitude que não sei como o definir. 
O aspecto moral, que forma os povos, 
que constitue o laço de afinidade moral 
entre as nações, êsse sobrecede e 
repercutirá na consciência nacional, de 
modo a galvanizá-la, contribuindo para 
que sejamos cada vez mais brasileiros, 
na certeza de que assim estaremos bem 
servindo à nossa pátria. 

Sr. Presidente, não ignora V. Ex.ª 
que eu, como nacionalista não transigi um 
momento sequer com quaisquer das 
emendas apresentadas nesta Casa que 
ao meu parecer propiciariam brechas à 
penetração do capitalismo internacional. 
Foi assim no que se referiu à emenda do 
meu nobre colega Senador Othon Mãder, 
cujo nome declino sempre com o maior 
acatamento: assim fui no que se referiu à 
emenda do não menos ilustre colega, 
Senador Ismar de Góes. E todos êles 
sabem que, nêsse ponto de vista, sempre 
me mantive dentro da mesma orientação, 
dentro da mesma sistematização de 
princípios, dentro, enfim dos têrmos 
objetivos que foram, desde as primeiras 
horas o meu norte, o meu guia nesse 
problema de tamanho alcance para a vida 
brasileira. 

Sr. Presidente, as minhas palavras 
não envolvem nenhuma censura a êsses 
eminentes colegas; elas testificam minha 
própria coerência e, rendendo embora 
aos eminentes colegas a expressão 
altiloqüente da minha simpatia pessoal, 
não me posso furtar de proclamar desta 
tribuna a excelsitude daqueles ideais 
nacionalistas que defendemos, 
combatendo os interêsses contrários aos 
grandes ideais nacionais, que 
transcendem dos intereses dos brasileiros 
os quaís não poderiam, também, ser 
postergados, sob pena de praticarmos 
crime de lesa pátria. Foi isso, Sr. 
Presidente, que nos deu fôrças, que nos 
incentivou a coragem dos passos, pois 
sentíamos o acúleo e acerado ferro dos 
nossos opositores com os quais 
esprimimos de espada florentina, em 
defesa do Brasil propugnando pelo 
nacionalismo construtivo, que é e será o 
cerne, o fundamento da nossa 
nacionalidade! 

Não quisemos, Sr. Presidente, em 
momento de tamanha dificuldade e de tão 
graves apreensões, escudar-nos no 
comodismo: não quisemos deixar-nos 
convencer pela atoarda de que a Câmara 
dos Deputados, possivelmente rejeitaria 
as emendas anti-nacionalistas. Pelo 
contrário, Sr. Presidente ao combate 
frontalment as mesmas no pelejar com os 
eminentes opositores está a melhor 
homenagem que poderiamos prestar ao 
talento, à competência e à nobreza dos 
sentimentos que, certamente. também os 
inspiraram. 

Nós, os Senadores, pela 
compreensão do mandato de que 
estamos investidos, não poderíamos fugir 
de oportunidade como aquela para traçar 
os caminhos da nossa própria 
responsabilidade. Foi o que fizemos, 
sobranceiramente, acentuando a nossa 
atitude e conformando e reconformando 
os nossos propósitos. 

Tenho notícia de que as emendas 
que conseguiram vingar no Senado, na 
sua maior parte, sobretudo aquelas que 
mereceram o nosso mais intransigente 
combate, foram rejeitadas pela Câmara. 

Congratulo-me, Sr. Presidente, com 
a outra Casa do Parlamento por essa 
atitude. 

O parecer que ofereceu o Deputado 
Lúcio Bittencourt – homem de cultura 
invejável, patriota como quem mais o 
seja, com aquela qualidade de atilamento 
que caracteriza os pro-homens de Minas 
Gerais – êsse parecer, invulgar pelo 
conteudo, pela substância, pela 
sinceridade e veemência, mereceu, afinal, 
a aprovação de todos os seus pares e de 
nós os nacionalistas. Vemos que o Brasil 
está abroquelado contra os assaltos 
sorrateiros do capitalismo internacional, 
contra os assaltos sorrateiros e 
constantes da Standard Oil e de outros 
trustes exploradores, contra, enfim, a 
possibilidade de perdermos os frutos 
daquilo que Deus colocou no seu subsolo 
para cintolar mais brilhantemente sob as 
estrelas do Cruzeiro do Sul. 

O petróleo é um dos produtos que 
mais interessam à humanidade. Tem sido 
a fonte de grandes misérias individuais e 
coletivas e de acentuada divergências 
entre os povos. Por causa dêle, tem 
corrido – retóricamente o direi – regatos 
de sangue. Os homens não têm podido 
entender-se como hoje não se entendem, 
porque o petróleo, fonte das riquezas 
universais, os divide e separa 
constantemente, 

A Venezuela ao está como exemplo 
de nação que dispõe de riqueza 
fabulosissima no subsolo. Mas se 
quisermos examinar em função dessa 
riqueza o seu progresso, chegaremos à 
triste conclusão de que entre uma e outra 
desproporção é também extraordinária. 

O Perú, sob a direção de Odria, 
entrega, criminosamente, sua riqueza 
petrolífera o truste norte-americano. O 
resultado, em vez da grandeza daquele 
povo, será um período de cezarismo 
ditatorial, que a consciência universal 
verbera. 

Esta, Sr. Presidente, a sorte 
desgraçada, infeliz, dos povos que, tendo 
petróleo nas entranhas do subsolo não se 
acautelam contras as arremtidas do 
capitalismo judeu, contra a prevaricação 
dos próprios nacionais e não enfrentam 
as grandes dificuldades para vencê-las 
em favor do seu povo, isto é, da felicidade 
da sua gente. 

O SR. PLÍNIO POMPEU: – V. Ex.ª 
permite um aparte? 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – O aparte de V. Ex.ª 
muito me honra. 

O SR. PLINIO POMPEU: – De que 
vale o petróleo embaixo da terra sem ser 
explorado? A Venezuela e o Perú nada 
teriam feito sem a colaboração do capital 
estrangeiro. O caso do Brasil é idêntico. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – O nobre colega, 
Senador Plinio Pompeu, pôsme frente a 
uma pergunta que realmente mata um 
orador na tribuna: de que serve o petróleo 
no subsolo, sem ser explorado? 

Direi a S. Ex.ª que o petróleo 
ignorado, realmente não serve como 
substância material de exploração em 
dado momento, em momento transitório. 
Mas, Sr. Presidente, não é esta a 
hipótese que estamos ventilando: 
ventilamos a de um petróleo existente no 
Brasil, possível de ser explorado pelos 
brasileiros mediante, é certo grande 
patriótico esfôrço, porém incontes- 
 

tàvelmente esfôrço construtivo e que nos 
proporcionará grandes possibilidades. 

O SR. PLÍNIO POMPEU: – Se eu 
estivesse convencido dêsse raciocínio, 
colocar-me-ia ao lado de V. Ex.ª porém 
talvez nem mesmo V. Ex.ª esteja 
convencido das nossas possibilidades de 
explorar o petróleo brasileiro sob o 
monopólio estatal, isto é, do  Govêrno. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – Rendo minhas 
homenagens ao honrado e digníssimo 
colega, Senador Plinio Pompeu. Estou 
convencido de que S. Ex.ª pensa 
exatamente o que diz. 

Mas, Sr. Presidente, é demasia, 
permita-me S. Ex.ª acentue desta tribuna, 
falar em meu e no de meus sentimentos e 
dizer que estou convicto da 
impossibilidade para nós, brasileiros, de 
explorarmos o petróleo de que podemos 
dispôr. Não, Sr. Senador! Quanto a isto, 
ainda que com a maior atenção e o 
acatamento que devo a tão ilustre colega, 
quero acentuar que absolutamente de tal 
não estou convencido. 

O SR. PLÍNIO POMPEU: – Minha 
afirmação funda-se nos relatórios do 
Conselho Nacional do Petróleo e do 
Conselho Nacional de Economia: todos 
se externam da mesma forma. Todavia é 
possível que o Brasil, daqui a cem anos... 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – Sr. Presidente, o 
raciocínio do ilustre colega, Senador 
Plinio Pompeu, faz-me lembrar o que se 
costuma dizer geralmente: o carro adiante 
dos bois. 

Pela primeira vez pretendemos 
sistematizar, em matéria de pesquisa e de 
lavra, a indústria do petróleo no Brasil. 

O SR. PLINIO POMPEU: – Há 
muitos anos vem o Govêrno aolicando 
verbas avultadas na pesquisa do petróleo. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: 
– Permita V. Ex.ª que eu prossiga. 

O SR PLINIO POMPEU: – No 
entanto, só foi encontrado, até agora, na 
Bahia e, ainda assim pelo capital privado. 
Não pelo Govêrno. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – Pela primeira vez, Sr. 
Presidente, construimos uma legislação 
especifica para a industrialização do 
nosso petróleo, com a Petrobrás. Disse, 
porém, repito: – Não estou satisfeito com 
a Petrobrás. A Petrobrás de qualquer 
maneira ainda contemporizou com a 
Standard Oil, e eu não desejaria, sequer, 
essa contemporização, porque, em 
matéria de petróleo, devemos cortar 
quaisquer ilegível com empresas e 
trustes estrangeiros. 

O SR. LANDULPHO ALVES: – 
Apoiado. 

O SR. PLINIO POMPEU: – Em 
ilegível de nosso interêsse. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – Eu desejaria que até a 
distribuição do petróleo fôsse feita pelo 
próprio Govêrno brasileiro. Tanto assim 
que apresentei emende nesse sentindo. E 
V. Ex.ª não ignora que apresentou grande 
sacrifício da minha parte, devo confessá-
lo, concordar com a instalação dessa 
distribuição dentro de um período de 
cinco anos. 

O SR. PLINIO POMPEU: – Se as 
companhias estrangeiras não exploram o 
petróleo, como distribuir um petróleo 
inexistente? 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – V. Ex.ª acaba de 
produzir argumento que se volta contra 
seu próprio ponto de vista. Em primeiro 
lugar, em matéria capitalista, o fenômeno 
não ocorre, porque a sensibilidade só é 
medida, termométricamente, poderei dizê-
lo, em função do interêsse dêsse capital. 
Não há portanto, o receio a que V. Ex.ª 
ilegível. Mas se admitíssemos êsse 
argumento para discutir, chegaríamos a 
conclusão de que ela viria ilegível da tese 
nacionalista, desde que não esperemos 
nem pretendemos ilegível à mêrce de 
uma situação como essa. 
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Como admitir-se nos sujeitemos a 
Standard ou a outras emprêsas de igual 
quilate, com a ameaça do corte de 
suprimento? Nem isto é possível, porque 
desconvém e destrata tôdas as formas de 
imperialismo econômico, com também 
seria uma imposição de tal natureza que 
criaria na  economia política do mundo 
situação singular, talvez, a primeira a 
aparecer na história da humanidade. 

O SR. PLÍNIO POMPEU: – Permite 
V. Ex.ª outro aparte? (Assentimento do 
orador) – V. Ex.ª há de convir em que o 
prêço do petróleo fornecido por essas 
companhias é muito baixo. Se atualmente 
está alto, é devido às taxas que incidem 
sôbre ele. Mesmo assim, é o único 
produto que não encareceu no Brasil. 
Quando estive na Bahia, visitei uma 
fábrica de cimento, que fornece o produto 
a oitenta cruzeiros o saco, enquanto o 
artigo estrangeiro chega aqui a trinta. 
Quem paga a diferença? Evidentemente, 
o povo. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – Sr. Presidente, não me 
recordo – talvez devido à minha idade, os 
ouvidos não me sejam dos mais felizes – 
de ter proferido qualquer frase com 
relação ao prêço do petróleo. Não me 
lembro de ter asseverado que 
poderíamos ter o produto, com a 
Petrobrás ou qualquer outra firma, mais 
barato que o importado. Houve, portanto, 
equívoco da minha parte ou do meu 
nobre colega. 

Mas, Sr. Presidente, aceitando a 
discussão nesse terreno eu me permitirei, 
com a devida venla declarada ao nobre 
Senador que há sacrifícios que os povos 
devem fazer, atendendo a razões de 
ordem econômica e política. 

O SR. DOMINGOS VELLASCO: – 
Permite V. Ex.ª um aparte? 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – Com muito prazer. 

O SR. DOMINGOS VELLASCO: – 
Se prevalecesse na América do Norte o 
pensamento de que os produtos da 
indústria americana, na sua fase inicial 
ficavam mais caros do que os inglêses e, 
consequentemente, se deveria abrir a 
importação, não teria ela construído essa 
indústria poderosa atualmente a maior do 
mundo. V. Ex.ª sabe que há 
protecionismo na América do Norte, mas 
foi êla que fez a prosperidade da indústria 
americana contra o livre cambismo. 

O SR. PLÍNIO POMPEU: – E essa 
indústria foi construída com capitais 
estrangeiros: inglêses, holandêses, 
francêses e de outras partes. 

O SR. DOMINGOS VELASCO: – Em 
tôda parte acontece o mesmo. 

O SR. PLINIO POMPEU: – Portanto 
devemos proceder do mesmo modo. 

O SR. DOMINGOS VELASCO: – 
Nenhum nacionalista, nesta Casa se 
lançou jamais contra o capital estrangeiro 
que aqui venha para criar riquezas e 
melhorar as condições de vida do povo 
brasileiro. Somos contra o capital 
delapidador da nossa economia. 

O SR. PLINIO POMPEU: – Contra 
êsses, todos nós somos, sem exceção. 

O SR. DOMINGOS VELASCO: – V. 
Ex.ª parece que o defende. Veja como as 
coisas se colocam. Não somos contra a 
vinda do capital capaz de produzir 
riquezas. 

O SR. PLINIO POMPEU: – A 
exploração do petróleo na América do 
Norte é feita com capital estrangeiro. 

O SR. DOMINGOS VELASCO: – V. 
Ex.ª está enganado. E' feita com capital 
de lá. 

O SR. PLINIO POMPEU: – Equívoco 
de V. Ex.ª. 

O SR. DOMINGOS VELASCO: – De 
acôrdo com o nobre colega apenas 
quanto a 1% do capital; pois o restante é 
americano. 

O SR. PLINIO POMPEU: – Se V. 
Ex.ª exibir dados que comprovem essa 
afirmativa eu me convencerei. 

O SR. DOMINGOS VELASCO: – 
Vou trazer a esta Casa uma relação das 
emprêsas estrangeiras, às quais e 
 

referiu o Sr. Ministro da Fazenda, da qual 
constarão, uma a uma, centenas de 
firmas que para aqui não trouxeram um 
só dólar, e os levam todos os anos, para 
fora do país, aos milhares e milhares. 

O SR. PLÍNIO POMPEU: – Sou 
contra essas emprêsas. 

O SR. DOMINGOS VELASCO: – 
Então V. Ex.ª está com os nacionalistas. 

O SR PLINIO POMPEU: – Sou 
nacionalista. Encareço as emprêsas que 
trazem dinheiro para o Brasil e o 
enriquecem. 

O SR. DOMINGOS VELASCO: – 
Mas existe um capital que não queremos: 
o dos trustes, porque maléfico à 
economia do país e prejudicial aos 
nossos interesses políticos. 

O SR. PLINIO POMPEU: – Não se 
trata aqui de interêsse político. 

SR. DOMINGOS VELASCO: – A 
questão do petróleo é essencialmente 
politica. 

O SR. PRESIDENTE (Fazendo soar 
os tímpanos): – Atenção! Está com a 
palavra o nobre Senador Kerginaldo 
Cavalcanti. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: 
– Sr. Presidente, V. Ex.ª não sabe o prazer 
que me proporciona nêste momento, 
advertindo meus colegas de que estou com 
a palavra: dá-me oportunidade de declarar 
que me achava encantado com a discus- 
nobres Senadores Domingos Velasco são, 
o debate que se travou entre os e Plinio 
Pompeu. 

O SR. PLINIO POMPEU: – Pelo que 
me diz respeito, muito obrigado a V. Ex.ª. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: 
– Posso assegurar a V. Ex.ª Sr. Presidente, 
que, se de mim dependesse, aqui 
continuaria embevecido, a ouvir-lhes as 
preleções substanciais, a escutar 
ensinamentos que muito servirão para 
ilustrar minha pálida oração. 

Sr Presidente, o exame da historia 
dos povos e das nações, nos seus altos e 
baixos nas suas curvas ascendentes 
poderiam ilustrar os apartes que ora me 
foram oferecidos. 

O SR. PLINIO POMPEU: – Permitiria 
V .Ex.ª um último aparte? 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – Com todo o prazer. 

O SR. PLINIO POMPEU: – E' o 
nobre colega favorável à aplicação do 
capital brasileiro na exploração do 
petróleo venezuelano ou peruano? 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – Chegarei lá. 

Sr. Presidente, se quizéssemos, por 
um momento embora, examinar a 
situação do protecionismo, objeto de 
palavras tão eloquentes no entrechoque 
desses apartes, poderíamos ressaltar 
que, ainda hoje, aquela nação 
incontestavelmente líder do progresso 
industrial, detentora das maiores riquezas 
do universo – os Estados Unidos da 
América do Norte – ainda possue uma 
legislação tarifária protecionista das mais 
obstrutivas e das mais contundentes 
porventura existentes. Mas quero fazer 
um parênteses para promover a ligação, 
estabelecer o nexo com uma das 
observações com que acaba de me 
honrar o meu preclaro e eminente colega 
Senador Plinio Pompeu. 

Deseja S. Ex.ª saber se eu seria 
favorável à inversão de capitais nossos 
na exploração do petróleo venezuelano 
ou peruano. 

Sr. Presidente, com franqueza 
confesso a S. Ex.ª que não percebi o 
alcance da sua indagação, mas mesmo 
assim vou responder. 

O SR. PLINIO POMPEU: – Se V. 
Ex.ª quizer, posso esclarecer. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: 
– Sr. Presidente, se eu fôra nacionalista 
boliviano, eu me oporia com tôdas as veras 
ao ingresso do capital estrangeiro na 
exploração do petróleo do meu país. 

Sr. Presidente, como nacionalista 
brasileiro, declaro, desta tribuna, que na 
hora em que o Perú e a Bolívia 
entenderem de denunciar êsses 
convênios, no referente à exploração do 
 

seu subsolo, terão o meu apóio, porque o 
princípio que defendo não é só para nós, 
mas para todos os povos; é uma idéia de 
liberdade superior, e fora dela não me 
arrojaria a tomar esta atitude impávida 
diante do Senado. 

O SR. PLINIO POMPEU: – Muito 
mais perigosa para os interesses da 
Bolívia e do Perú seria a intervenção do 
Brasil em seus negócios, através do 
Govêrno. Não aceitaria que o Govêrno 
norte americano aqui interviesse para 
explorar o nosso petróleo. Admitiria, como 
disse há pouco – e apresentei emenda 
nesse sentido – companhias nacionais, 
formadas no Brasil, não importa com que 
capitais. Êstes, não quero saber de onde 
vêm, se do Japão, da Rússia ou de outros 
países; acolho-os, desde que 
subordinados à nossas leis. A isto sou 
favorável. Não admito é o negócio de 
govêrno para govêrno. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – Sr. Presidente, fui 
arrastado para um desaguadouro 
diferente, através das palavras do 
preclaro Senador Plínio Pompeu. 
Aparentemente, S. Ex.ª colocou-me – 
poderia dizer – entre a parede e a 
espada. Indagou como eu ficaria entre as 
pontas de um dilema, como encararia 
situação esemelhante à que oferece para 
o conhecimento de todos nós. 

Respondi – permito-me difini-lo – 
com o mesmo desassombro, o mesmo 
sentimento patriótico, a mesma inspiração 
nacionalista que sempre ditaram as 
minhas atitudes nesta Casa como 
nacionalista brasileiro, o que não 
compreendo – e também não 
compreenderia se fôsse filho da 
Colômbia, da Venezuela, do Perú ou de 
qualquer Nação – é que êsses paises se 
coloquem a serviço do capitalismo 
internacional. E o Brasil não tem 
capitalismo internacional, a não ser o que 
vem de fora, com recursos naturais. 

Sr. Presidente, acabo de ter imensa 
surpreza. O aparte do douto Senador 
Plinio Pmmneu, faz-me presumir aquilo 
que ainda não notara neste País: a 
existência do que se poderia chamar 
grande capitalismo. 

O Brasil – parece-me – com a devida 
vênia dos doutos membros da Comissão 
de Relações Exteriores esta procurando 
criar política um tanto ou quanto 
indefinida, nas relações com os outros 
países da América. Como sabe o Senado, 
temos que definir algumas esfinges 
políticas da América do Sul e, dentre 
essas, estão em sobrecarga – e ninguém 
até o momento conseguiu explicá-lo 
convenientemente – os filamentos que a 
política exterior do Brasil estabelece para 
com outros povos convizinhos através, 
sobretudo, dessas visitas de Chefes de 
Nações que já se vêm amiudando. 

Sr. Presidente, ainda há pouco, 
recebemos, nesta Casa, o General Odria, 
Presidente da República do Peru, e já e 
anuncia que o não menos célebre 
Presidente Somoza, da Nicarágua, está 
de malas arrumadas para nos visitar. 

Não sei se S. Ex.ª tem petróleo: sei, 
porém, que virá receber nossas 
homenagens. Aqui estarei por dever de 
cortezia, ainda que um tanto ou quanto 
arrepelado, porque as visitas dêsses 
ditadores, não as considero 
absolutamente honrosas para o nosso 
País. 

Sr. Presidente, vou retomar o fio  
das obscuras considerações que  
vinha produzindo. (Não apoiados gerais) 
– Estava, como adepto fervoroso  
do nacionalismo, congratulando-me  
com a Câmara dos Deputados  
pela rejeição das emendas que alguns 
dos eminentes colegas ofereceram  
ao projeto da Petrobrás. E não se  
veja da parte dela nenhuma descortezia 
seja com o Senado, seja com  
qualquer de seus membros em  
particular porque – a Casa inteira é  
testemunha – combati intransigentemente 
o respeitável ponto de vista daqueles 
companheiros, sustentando que, qui- 
 

sessem ou não, se tais emendas 
vingassem, estaria aberta ao capitalismo 
internacional a dominação do petróleo 
nacional. 

Quem quer se dê ao trabalho de ler 
os Anais encontrará as minhas obscuras 
palavras nesse sentido, combatendo, sem 
qualquer tergiversação, a possibilidade de 
uma fissura, por onde, coleantemente, o 
capitalismo dos trustes viesse garrotear 
as perspectivas de enriquecimento de 
nossa Pátria. 

Sr. Presidente, para raciocinar em 
têrmos de igualdade com o capitalismo 
internacional, com o malabarismo dos 
trustes, é preciso criar-se mentalidade 
aproximada da que os anima, de modo a 
antepor-se-lh o pensamento ao próprio 
pensamento, fulminando-o na mesma 
estacada de onde êle pretende arcabusar, 
impiedosamente. 

Muitos dos ilustres colegas em 
oposição ao nosso ponto de vista, 
honrados e sinceros, não puderam, 
estimulados por sentimento patriótico dos 
mais nobres, penetrar na selva selvagem 
do capitalismo internacional, onde 
medram todos os abusos, onde proliferam 
todos os crimes, inclusive contra o bem 
estar do povo. 

O SR. LANDULPHO ALVES: – 
Apoiado. V. Ex.ª tem inteira razão. É  
êsse o ponto de vista que interessa 
examinar. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – Já frisei que V. Ex.ª, 
Senador Landulpho Alves, foi o nosso 
capitão intelectual ao lado do nobre 
Senador Domingos Velasco, na pugna 
memorável em que nós, nacionalistas, de 
viseira erguida, enfrentando tôdas as 
dificuldades e a poderosa organização 
dos trustes, proclamamos aos quadrantes 
de nossa Pátria que não estávamos 
adormecidos, mas vivos e pertinazes na 
defesa dos seus direitos. 

Sabem os eminentes Senadores 
quanto isto representa de sacrifício para 
todos nós. Contra nós ergueram-se as 
vozes iradas dos argentários, que mal 
encobrem os interêsses dos trustes e 
bramiram, irritados, aqueles que não 
compreendem a sublimidade do 
sentimento que nos inspirava naquele 
instante. 

O SR. PLINIO POMPEU: – V.  
Ex.ª não fará injustiça aos seus 
antagonistas. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – Já ressalvei que tanto 
V. Ex.ª como seus honrados colegas 
defenderam um ponto de vista na 
convicção de que o faziam em prol dos 
grandes interêsses da Pátria. 

O SR. PLINIO POMPEU: – E de 
viseira erguida. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – Caro. Quero apenas 
significar que, às vezes, os mais 
esclarecidos patriotas podem ser vítimas 
dêsse capitalismo nefando, sem 
entranhas, impiedoso, implacável, que 
arraste as Nações ao pelourinho e leve os 
homens às atitudes mais contraditórias. 
Contra isto é que erguemos as nossas 
vozes de combate, propugnando pela 
felicidade do povo brasileiro, inspirados 
por uma idealidade superior. 

V. Ex.ª, nobre Senador Plinio 
Pompeu, se teve ocasião de perpassar as 
páginas dos jornais daqui e dos Estados, 
há de ter notado que fomos vitimas, não 
só dos mais rudes ataques como, até, de 
doestos se não do próprio ridiculo a que 
nos pretenderam arrastar. 

O SR. PLINIO POMPEU: – Tambem 
fomos atacados da mesma forma pelos 
jornais que defendiam tese de V. Ex.ª. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – Se bem que êsses 
jornais sejam poucos, tão poucos que mal 
se contam, a não ser pela sua bravura, 
declaro a V. Ex.ª que tambem  
ergo meu protesto e empresto  
ao nobre amigo e aos seus doutos 
colegas a minha solidariedade, porque 
estou na convicção de que  
desejaram bem servir ao povo e à Pátria 
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O SR. PLINIO POMPEU: – 

Consideravam-nos vendidos à 
Standard Oil, da qual não conheço  
nem desejo conhecer qualquer 
funcionário. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – Não é, portanto, em 
têrmos de caráter tão pessoal, tão 
individual, tão estreito, que desejo situar 
a discussão da nossa atitudes 
nacionalista, trazer ao conhecimento do 
povo brasileiro os nossos propósitos  
e declarar, ao contrário do que  
muitos supõem, que para nós mais fácil 
seria... 

O SR. PRESIDENTE (Fazendo soar 
os tímpanos): – Permito-me comunicar 
ao nobre Senador que faltam dois 
minutos para o término da hora do 
expediente. 

O SR. PLINIO POMPEU (Pela 
ordem): – Sr. Presidente, peço a V. Ex.ª 
consulte o Senado sôbre se consente na 
prorrogação regimental da hora do 
expediente, a fim de que o Senador 
Kerginaldo Cavalcanti termine seu 
discurso. 

O SR. PRESIDENTE: – O plenário 
acaba de ouvir o requerimento formulado 
pelo nobre Senador Plinio Pompeu, em 
que pede a prorrogação da hora do 
expediente, a fim de que o nobre Senador 
Kerginaldo Cavalcanti conclua seu 
discurso. 

Os Srs. Senadores que o  
aprovam queiram permanecer sentados.  
(Pausa) 

Está aprovado. 
Continua com a palavra o nobre 

Senador Kerginaldo Cavalcanti. 
O SR. KERGINALDO 

CAVALCANTI: – Sr. Presidente, quero 
manifestar com abundância de coração, o 
meu reconhecimento ao nobre 
antagonista e prezado colega, Senador 
Plinio Pompeu, e pedir, também, que  
V. Ex.ª sirva de testemunha do  
meu cordial agradecimento aos 
Senadores que me permitiram continuar 
nestas desvaliosas considerações. (Não 
apoiados gerais). 

Sr. Presidente, num dos  
passos desta minha oração, asseverei 
que a Petrobrás não é o instrumento  
que eu desejaria, pois sou, com  
efeito, integralmente favorável ao 
monopólio estatal. Não admitiria, em 
hipótese alguma, que a distribuição do 
petróIeo continuasse sendo feita pelos 
trustes, pelas emprêsas açambarcadoras, 
que dai tiram o melhor que o petróleo 
pode dar. 

Realmente, o projeto da Petrobrás 
contém essa deficiência, e dela viremos a 
amargar se, em tempo, não arrepiarmos 
caminho com a apresentação de projeto 
que erradique de nossa vida econômica 
essa falha que me parece das mais 
graves. 

Se a tanto não pudemos chegar, 
se tudo não conseguimos, alguma 
coisa já fizemos. Mas, com isso não 
nos devemos satisfazer, por enquanto, 
pois já está dado o primeiro passo na 
senda dessas conquistas que nos 
libertarão, econômicamente, da tutela 
estrangeira. 

A Petrobrás, a meu ver, representa 
um meio, deficiente é certo, porém, 
incontestavelmente, um meio de que já 
nos podemos utilizar, legalmente  
para investir contra a dominação 
estrangeira através dos trustes. 
Convenientemente manejada, poderá 
propiciar a uma equipe de técnicos o 
descobrimento do petróleo e o seu 
aproveitamento, datando, assim, o Brasil 
da potencialidade indispensável para 
ocupar lugar de sumo reIêvo no 
concêrto dos povos. 

Sr. Presidente, finalizo minhas 
considerações na hora em que a tese 
nacionalista se encontra na sua qua- 
 

se amplitude. A todos aqueles que 
combateram, ora contra, ora a favor, 
inspirados pelo mais acendrado 
patriotismo, dirijo uma palavra de 
confiança nos destinos do Brasil. 

Nada existe de mais triste, 
angustioso e deprimente do que 
apresentar esta Nação como uma Pátria 
sem finalidade, uma terra sem objetivo, 
inçada de miséria, cheia de deficiência, 
como, vez por outra, costumam por aí 
proclamar. Triste êsse pessimismo que 
não fortalece as energias morais de um 
povo – pessimismo corrosivo e destruidor, 
muito mais corrosivo e destruidor do que 
aquele ufanismo que, irrisòriamente, vez 
por outra nos atribuem, como se amar o 
Brasil e confiar no seu futuro fôsse 
menoscabo ou despresível. 

Tenho fé em que o Brasil não será o 
país que tenho ouvido proclamar por 
essas cassandras como falido; não será a 
Pátria dos caloteiros que, muitas vezes, 
vozes eloqüentes apresentam a serviço 
de interêsses inconfessáveis; mas sim um 
Brasil redivivo e reconstruido pela 
vontade daqueles que alimentam o ideal 
nacionalista de erguer uma grande Pátria, 
não só para orgulho nosso, como dos 
nossos descendentes (Muito bem! Muito 
bem! Palmas.) 

Durante o discurso do Sr. Kerginaldo 
Cavalcanti o Sr. Café Filho deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo Sr.Marcondes Filho. 

O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a Mesa 
três requerimentos, que vão ser lidos. 

São respectivamente lidos e 
aprovados os seguintes: 

 
REQUERIMENTO Nº 319, DE 1953 

 
Requeiro dispensa de interstício para 

o Projeto de Lei da Câmara nº 55, de 
1953, a fim de ser incluído na Ordem do 
Dia da próxima sessão. 

Sala das Sessões, em 16 de 
setembro de 1953. – Joaquim Pires. 

 
REQUERIMENTO Nº 320, DE 1953 

 
Nos têrmos do artigo 126, Ietra e, do 

Regimento Interno, requeiro a designação 
de uma Comissão de três membros para 
visitar os Srs. enSadores Júlio Leite e 
Arêa Leão, que se acham enfermos. 

Sala das Sessões, 16 de setembro 
de 1953. – Alvaro Adolpho. 

 
REQUERIMENTO Nº 321, DE 1953 

 
Atendendo a que, em visita oficial ao 

Brasil, deverá chegar a esta capital, no 
dia 24 do corrente, o Presidente da 
República de Nicaragua, Sr. General de 
Divisão Anastácio Somoza, figurando 
entre os atos que marcarão a sua 
permanência no país uma visita ao 
Senado, no dia 25, requeremos, com 
fundamento nos artigos 94, 123, letra e, 
126, letra e e f, do Regimento Interno: 

1º) Seja nomeada uma comissão de 
sete membros para representar o Senado 
no desembarque do ilustre visitante; 

2º) – Que realize o Senado no dia 
25, em vez da sessão ordinária, uma 
sessão especial para recebê-lo. 

Sala das Sessões, 16 de setembro 
de 1953. – Alvaro Adolpho. – Cicero de 
Vasconcellos. – Djair Brindeiro. – Novaes 
Filho. – Camilo Mercio. – Dario Cardoso. 
– Carlos Lindemberg. – Levindo Coelho. – 
Onofre Gomes. – Landulpho Alves. – 
Waldemar Pedroso. – Mathias Olympio. – 
Hamilton Nogueira. 

Vem à Mesa, é lido e deferido pelo 
Sr. Presidente, o seguinte: 

 
REQUERIMENTO Nº 322, DE 1953 

 
Atendendo a que a COFAP,  

como continuação da antiga C.C.P.,  
tem por finalidade precípua equilibrar o 
 

custo da vida, tabelando o preço das 
utilidades e serviços essenciais, e 
impedindo os lucros excessivos (Lei 
número 1.522, de 26 de dezembro de 
1951, art. 7º letras e e f; 

Atendendo que, os atos daquela 
entidade, desde a sua instalação até a hora 
presente, tem se orientado no sentido de 
aumentar sempre aquêles preços; 

Atendendo a que nêstes últimos dias 
aquêle órgão fêz comunicações à 
imprensa de haver majorado o prêço das 
passagens nos bondes, a tarifa dos 
telefones, o prêço da gasolina, do sal e 
dos produtos farmacêuticos; 

Requeiro ao Senhor Ministro do 
Trabalho, Indústria e Comércio, a que 
está subordinada a COFAP, por fôrça do 
artigo 3º da Lei nº 1.522, de 1951, sejam 
solicitadas as seguintes informações: 

a) Relativamente às passagens nos 
bondes: 

I. – Si para conceder o aumente do 
prêço das passagens, procedeu-se a 
verificação nos livros da Companhia 
concessionária dêsse serviço público para 
se apurar a existência de prejuízo ou de 
lucro que comporte o pagamento do 
aumento de salários concedido aos seus 
empregados; 

II. – Em caso afirmativo, si êsse 
exame correspondeu à conta de lucros e 
perdas de todos os serviços públicos 
executados por essa Empresa, ou apenas 
no serviço de viação urbana; 

III. – Num ou noutro caso, qual o 
total verificado da despesa e da renda no 
último semestre; 

IV. – Si não foi por meio de inquérito 
sôbre a fluência de lucros, qual o meio 
empregado para chegar a se convencer a 
COFAP da necessidade do aumento de 
prêço das passagens. 

b) Relativamente à tarifa dos 
telefones; 

I. – Si, para conceder o aumento de 
tarifa, procedeu a exame na escrita da 
Emprêsa concessionária dêsse serviço 
público; 

II. – Em caso afirmativo, qual a renda 
e a despesa do último semestre; 

III. – Em caso negativo, qual o 
critério seguido e os motivos utilizados 
para se capacitar a COFAP da 
necessidade do aumento das tarifas. 

c) Relativamente ao aumento do 
prêço da gasolina: 

I. – Qual o prêço de custo dêsse 
produto, por litro, ao chegar aos depósitos 
desta capital, quando importado do 
estrangeiro; 

II. – Qual o prêço dêsse produto por 
litro ao ser entregue às bombas 
distribuidoras ao consumo público; 

III. – Qual o lucro auferido, por litro, 
pelos vendedores nas bombas de 
distribuição ao consumo público antes do 
aumento ora concedido. 

d) Quanto ao aumento do prêço do sal: 
I. – Qual o prêço dêsse produto, por 

tonelada, pôsto nos armazens depósitos 
desta capital; 

II. – Qual o lucro dos atacadistas e dos 
varegistas, antes do aumento concedido. 

Sala das Sessões, em 16 de 
setembro de 1953. – João Villasbôas. 

O SR. PRESIDENTE: – Atendendo a 
requerimento já aprovado, designo os 
nobres Senadores AIvaro Adolpho, 
Hamilton Nogueira e Gomes de Oliveira 
para, em nome do Senado, visitarem os 
Senadores Arêa Leão e Júlio Leite, que 
se encontram enfermos. 

Comparecem mais os Srs. Senadores: 
Vivaldo Lima. 
Victorino Freire. 
Kerginaldo Cavalcanti. 
Ruy Carneiro. 
Velloso Borges. 
Assis Chateaubriand. 
Novaes Filho. 
Ismar de Góes. 
Durval Cruz. 

Walter Franco. 
Landulpho Alves. 
Carlos Lindemberg. 
Attilio Vivacqua. 
Hamilton Nogueira. 
Mello Vianna. 
Cesar Vergueiro. 
Othon Mäder. 
Gomes de Oliveira. 
Alberto Pasqualini (19). 
Deixam de comparecer os Srs. 

Senadores: 
Magalhães Barata. 
Arêa Leão. 
Carlos Saboya. 
Ferreira de Souza. 
Apolonio Sales. 
Julio Leite. 
Pinto Aleixo. 
Luiz Tinoco. 
Pereira Pinto. 
Bernardes Filho. 
Flávio Guimarães. 
Roberto Glasser. 
Francisco Gallotti (13). 
O SR. MELLO VIANNA (Pela 

ordem): – Sr. Presidente, achando-se 
ausente do país o nobre Senador Ferreira 
de Souza, solicitaria de V. Ex.ª a 
designação de outro colega para 
substituí-lo na Comissão de Relações 
Exteriores. 

O SR. PRESIDENTE: A Mesa 
atenderá, oportunamente, a solicitação do 
nobre Senador Mello Vianna. 

Passa-se à: 
 

ORDEM DO DIA 
 

Segunda discussão do Projeto de Lei 
do Senado nº 12, de 1953, que autoriza o 
Poder Executivo a instalar uma usina 
termo-eletrica em Santa Catarina 
destinada, principalmente, ao 
abastecimento de energia elétrica ao 
Estado de São Paulo (em regime de 
urgencia, de acôrdo com o art. 155 § 2º 
do Regimento Interno). Aprovado em 
primeira discussão na sessão de 15-9-53, 
nos têrmos do substitutivo proposto pela 
Comissão de Constituição e Justiça, com 
pareceres favoráveis das Comissões de 
Economia e de Finanças. 

O SR. PRESIDENTE: – O Projeto 
esteve na Comissão de Redação que já 
apresentou a redação do vencido, em 
virtude de encontrar-se a matéria em 
regime de urgência. Vai ser lida pelo Sr. 
1º Secretário. 

É lido o seguinte: 
 

PARECER Nº 1.026, DE 1953 
 

DA COMISSÃO DE REDAÇÃO 
 

Redação para 2ª discussão do 
Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado 
nº 12, de 1953. 

Relator: Sr. Costa Pereira. 
A Comissão apresenta a redação 

para 2ª discussão (fls. anexas) do 
Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado 
nº 12, de 1953. 

Sala da Comissão de Redação, em 
16 de setembro de 1953. – Joaquim 
Pires, Presidente. – Costa Pereira, 
Relator. – Aloysio de Carvalho. – 
Waldemar Pedrosa. 

 
ANEXO AO PARECER Nº 1.026, DE 

1953 
 
Redação para 2ª discussão do 

Substitutivo ao Projete de Lei do Senado nº 
12 de 1953, que autoriza o Poder Executivo 
a instalar uma usina termoelétrica em 
Santa Catarina, destinada, principalmente, 
ao abastecimento de energia elétrica ao 
Estado de São Paulo. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 É constituído no Ministério 

da Agricultura uma Comissão de três 
membros para estudar a possibilidade 
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de instalação, na zona carbonífera do 
Estado de Santa Catarina, de uma usina 
termoelétrica a carvão, com a potência 
mínima de 300.000 kw (trezentos mil 
kilowatts) e linhas de transmissão até São 
Paulo, bem como a forma de organização 
da entidade exploradora. 

§ 1º A Comissão se comporá de tres 
engenheiros civis, eletricistas ou de 
minas, nomeados pelo Presidente da 
Republica dentre profissionais reputados 
como conhecedores do assunto, um dos 
quais do quadro da Companhia 
Siderurgica Nacional, e funcionará sob a 
direção de um deles, designado no ato de 
nomeação, e com o pessoal contratado 
na conformidade da tabela aprovada pelo 
Chefe do Poder Executivo. 

§ 2º As nomeações a que se refere o 
parágrafo anterior poderão recair em 
engenheiros do serviço público, os quais 
serão afastados das suas funções, sem 
direito aos respectivos vencimentos e sem 
prejuízo da contagem do tempo de serviço, 
para todos os efeitos, inclusive de ensino. 

§ 3º Para os efeitos da parte final o 
parágrafo anterior poderão recair em 
entendimento com as empresas 
concessionarias aos serviços de eletricidade 
de São Paulo e dos centros intermediários. 

Art. 2º A Comissão iniciara os seus 
trabalho slogo que nomeada e deverá 
apresentar o seu relatorio dentro em 
quatro meses, examinando as 
possibilidades do empreendimento, o 
custa da instalação e das linhas de, 
transmissão, o local a capacidade 
maxima da usina, as condições de 
abastecimento de combustivel, o preço da 
energia, a rentabilidade da emprêsa, as 
formas de organização da entidade 
exploradora, os recursos necessarios e as 
respectivas fontes. 

§ 1º Se optar pela organização de uma 
sociedade anônima com a participação da 
União, a Comissão oferecerá as respectivas 
bases, inclusive capital, numero, valor e 
especie das ações, meios de captação ao 
capital privado, constituição da diretoria e 
direitos dos socios, etc. 

§ 2º O relatório a que se refere êste 
artigo será apresentado ao Ministro da 
Agricultura, que o encaminhará 
imediatamente ao Presidente da 
Republica, enviando a Comissão cópia ao 
Senado e à Câmara dos Deputados. 

Art. 3º O Governo promoverá a 
organização de um consórcio entre os 
mineradores de carvão de Santa 
Catarina, como sociedade civil, com o fim 
de defender os respectivos interesses e 
de fazer parte da sociedade anônima que 
se organizar para a instalação e 
exploração da usina referida no art. 1º. 

Paragrafo único. A sociedade civil 
representante dos mineradores ou o 
sindicato dêstes poderá indicar um 
engenheiro para tomar parte nos 
trabalhos da Comissão. 

Art. 4º Fica o Govêrno autorizado a, 
uma vez recebido o relatorio, abrir, 
durante o prazo de sessenta dias e na 
forma das leis vigentes, concorrencia 
pública para a montagem e exploração da 
usina por empresa particular, pertencente 
a brasileiro ou a sociedade brasileira, nas 
condições de preço e de prazo que 
determinar no edital, inclusive o 
monopólio de zona por ilegível superior a 
trinta anos, com clausula de reversão. 

Art. 5º É o Poder Executivo 
autorizado a abrir, pelo Ministério da 
Agricultura, o crédito especial de Cr$ 
10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros), 
para o custeio dos estudos e projetos da 
Comissão, bem como ordenado e 
transporte de pessoal respectivo. 

§ 1º Êsse crédito, uma vez registrado 
pelo Tribunal de Contas, será  
aplicado como o determinar o  
Presidente da República, independendo 
 

de registro prévio as respectivas 
distribuições ou os pagamentos e as 
despesas, sem prejuizo da prestação de 
contas final e da respectiva apreciação 
pelo mesmo Tribunal. 

§ 2º O Govêrno fixará em  
tabelas próprias os vencimentos ou 
gratificações dos membros do pessoal da 
Comissão. 

§ 3º Havendo disponibilidades, o 
Govêrno poderá determinar realize a 
Comissão os primeiros trabalhos para a 
instalação da usina e das linhas de 
transmissão. 

Art. 6º Esta lei entrará em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE: – Em 
discussão o Projeto. (Pausa). 

Não havendo quem peça a palavra, 
declaro-a encerrada. 

Em votação. 
Os Senhores que o aprovam, 

queiram conservar-se sentados.  
(Pausa). 

Está aprovado. 
Vai à Câmara dos Deputados. 
Discussão única do Projeto de Lei  

da Câmara nº 193, de 1953, que localiza 
a Usina Siderúrgica de que trata o 
número IV do Anexo nº 1 da Lei nº 1.886, 
de 11 de junho de 1953, na bacia 
carbonifera do Estado de Santa Catarina 
(em regime de urgência, nos têrmos do 
art. 155, § 3º, do Regimento Interno, em 
virtude da aprovação, em 14 de setembro 
de 1953, do Requerimento nº 310, de 
1953), dependendo de pareceres das 
Comissões de Economia e de Segurança 
Nacional. 

O SR. PRESIDENTE: – Vão ser  
lidos os pareceres nas comissões de 
Economia e de Segurança Nacional. 

São lidos os seguintes: 
 

PARECERES SºS 1.027 E 1.028, DE 
1953 

 
Comissão de Economia sôbre o 

Projeto de Lei da Câmara nº 193, de 
1953, que "localiza a Usina Siderurgica de 
que trata e número IV do Anexo nº 1 da 
Lei número 1.886, de 11 de junho de 
1953, na bacia carbonifera do estado de 
Santa Catarina". 

Relator: Sr. Euclydes Vieira. 
Pela Lei nº 1.886, de 11 de junho de 

1953, foi autorizada a verba de Cr$ 
500.000.000,00, para o estabelecimento 
de uma usina siderúrgica, à base 
exclusiva de carvão nacional (nº IV do 
anexo nº 1). 

Pelo Projeto nº 287, de 1951, essa 
usina deveria ser localizada em Laguna, 
mas o Sr. Presidente da República, vetou 
dêsse projeto, de número IV, anexo nº 1, 
as palavras – nos moldes da Cia. 
Siderúrgica Nacional, em Laguna, – e 
com aprovação do veto êsse dispositivo 
ficou assim modificado. 

IV – Para estabelecimento de uma 
usina siderurgica, à base exclusiva de 
carvão nacional, Cr$ 500.000.000,00. 

Atendendo às razões do veto, que 
deixou a localização da usina 
dependendo de estudos, a Câmara  
dos Deputados aprovou o Projeto  
de Lei nº 193, de 1953, localizando-a  
na bacia carbonifera do Estado de  
Santa Catarina de conformidade com 
parecer do Conselho Nacional de Minas e 
Metalurgia. 

Não haverá realmente conveniência na 
localização da Usina fora da bacia 
carbonifera do Estado de Santa Catarina, 
porque para o aproveitamento do carvão 
nacional dêsse Estado, necessário seria o 
seu difícil transporte, encarecendo-o e em 
conseqüência produção da usina. Entretanto, 
não parece conveniente ao projeto, a 
condição estabelecida no final do artigo 
 

1º de conformidade com parecer do 
Conselho Nacional de Minas e Metalurgia. 

Somos de parecer favorável ao 
Projeto com a seguinte emenda: 

 
EMENDA Nº 1-C 

 
Suprima-se as palavras – de 

conformidade com o parecer do Conselho 
Nacional de Minas e Metalurgia. 

Si fôr mantido o projeto sem essa 
emenda supressiva, o Poder Executivo 
ficará dependendo de um parecer, do 
qual não poderá discordar, embora 
obtendo melhor orientação. 

Sala das Comissões, em 24 de 
agôsto de 1953. – Pereira Pinto, 
Presidente. – Euclydes Vieira, Relator. – 
Plínio Rompeu. – Julio Leite. 

 
PARECER 

 
Nº 1.028, DE 1953 

 
Da Comissão de Segurança-

Nacional sôbre o Projeto de Lei da 
Câmara nº 193-53 que localiza a Usina 
Siderúrgica de que trata o numero IV do 
Anexo nº 1 da Lei número 1.886, de 11 de 
junho de 1953, na bacia carbonífera do 
Estado de Santa Catarina. 

Relator: Sr. Onofre Gomes. 
1. O Projeto que é da autoria do ilustre 

Lider da Maioria na Câmara – Deputado 
Gustavo Capanema, tomou naquela Casa 
do Congresso o número 3.373-53, onde 
tramitou em regime de urgência. 

2. E' conseqüência do veto 
presidencial às palavras: "nos moldes da 
Cia. Siderúrgica Nacional, em Laguna do nº 
IV do Anexo número 1 do Projeto que no 
Senado tomara a numeração 287-53, 
referente ao Plano do Carvão Nacional e 
do compromisso do Lider Gustavo 
Capanema perante o Congresso, reunido 
para julgar o aludido veto. 

3. Determina que a Usina Siderúrgica 
que se integra no mencionado Plano seja 
localizada na bacia carbonifera do Estado 
de Santa Catarina. 

4. Quando esta Comissão examinou o 
Projeto do Plano do Carvão Nacional foi de 
opinião que era conveniente adiar por alguns 
anos a construção da citada Usina que se 
situaria no pôrto de Laguna, a fim de dar 
tempo a que a execução do Plano 
impulsionasse e firmasse o desenvolvimento 
da industrialização do carvão e subprodutos 
criando assim maiores condições de 
segurança, ainda inexistentes, ao 
empreendimento da geminação de duas 
indústrias básicas em região muito exposta e 
vulnerável a efeitos de operações militares. 

O Senado e a Câmara encararam, 
porém, de modo diferente a questão e 
aprovaram a idéia, a que anuiu a sanção 
do Executivo, de vez que seu veto fez 
restrição apenas a predeterminação do 
local da Usina. 

5. Desse modo, vitorioso o ponto de 
vista comum do Congresso e do 
Executivo, a Comissão de Segurança 
Nacional julga o seu ultrapassado e opina 
pela aprovação do Projeto, devidamente 
emendado pela forma proposta pela 
douta Comissão de Economia. 

Sala das Comissões, em 15 de setembro 
de 1953. – Pinto Aleixo, Presidente. – Onofre 
Gomes, Relator. – Walter Franco. – Mario 
Motta. – Ismar de Góis. 

O SR. PRESIDENTE: – Em 
discussão projeto e menda. (Pausa). 

Não havendo quem peça a palavra, 
declaro-a encerrada. 

Vai-se proceder, em primeiro lugar, à 
votação da emenda oferecida pela Comissão 
de Economia, que tem parecer favorável da 
Comissão de Segurança Nacional. 

Os Srs. que a aprovam, queiram 
conservar-se sentados. (Pausa). E' 
aprovada a seguinte: 

EMENDA Nº - 1c 
 

Suprimam-se as palavras – "de 
conformidade com o parecer do Conselho 
Nacional de Minas e Metalurgia". 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação 
o projeto assim emendado. 

Os Srs. Senadores que o aprovam 
queiram permanecer sentados. (Pausa). 

E' aprovado o seguinte: 
 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

 
Nº 193, de 1953 

 
Localiza a Usina Siderúrgica de que 

trata o nº IV do anexo nº 1 da Lei nº 
1.886, de 11 de junho de 1953, na bacia 
carbonifera de Estado de Santa Catarina. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º A Usina Siderúrgica, à base 

de carvão nacional, de que trata o nº IV 
do Anexo nº 1 da Lei nº 1.886, de 11 de 
junho de 1953, será localizada na bacia 
carbonifera do Estado de Santa Catarina, 
de conformidade com parecer do 
Conselho Nacional de Minas Gerais. 

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

 
LEGISLAÇÃO CITADA 

 
LEI Nº 1.886, DE 11 DE JUNHO DE 1953 

 
Anexo nº 1 – Plano do carvão 

Nacional. 
 
IV – Para estabelecimento de uma 

usina siderúrgica... (vetado) ...à base... 
(vetado) ...de carvão nacional – Cr$ 
500.000.000,00. 

A Comissão de Redação. 
Discussão única do Projeto de  

Lei da Câmara nº 208, de 1953,  
que dispõe sôbre a comemoração  
do primeiro centenário do nascimento  
de José do Patrocinio e da  
outras providências (em regime de 
urgência, nos têrmos do art. 155, § 3º do 
Regimento Interno, em virtude da 
aprovação em 14-8-1953, do 
Requerimento nº 311-53) dependendo de 
pareceres das Comissões de Constituição 
e Justiça, de Educação e Cultura, de 
Transportes, Comunicações e Obras 
Públicas e de Finanças. 

O SR. PRESIDENTE: – Já foram 
enviados à Mesa os pareceres das 
Comissões de Constituição e Justiça e de 
Educação e Transportes, a cuja leitura 
procederá o Sr. 1º Secretário. 

 
PARECERES NºS 1.029 e 1.030, de 1953 

 
Da Comissão de Constituição e 

Justiça sôbre o Projeto de Lei da Câmara 
nº 208, de 1953, que dispõe sôbre a 
comemoração do primeiro centenário do 
nascimento de José do Patrocínio, e dá 
outras providências. 

Relator: Sr. Anísio Jobim. 
1. O presente Projeto de Lei, de 

iniciativa da Câmara dos Deputados, 
tomou naquela Casa do Congresso 
Nacional o nº 3.118-A, de 1953, e tem por 
fim homenagear a memória de José  
do Patrocínio ao passar, a 8 de outubro 
do corrente ano, o primeiro centenário  
do seu nascimento, e dá outras 
providências. 

Os ilustres e dignos signatários do 
Projeto justificam-no plenamente, 
relembrando a figura gloriosa do jornalista, 
orador e escritor, que êle foi, e sobretudo a 
sua grande e esplendida atuação no 
cenário brasileiro pelas campanhas que 
empreendeu o movimentou, entre elas a da 
libertação dos escravos, no Brasil. 

Neste sentido, o relator, Deputado 
Celso Peçanha, escreveu com um co- 
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Iorido vivo e magnífico a pessoa de José do 
Patrocínio, sua influência na nacionalidade, no 
âmbito cultural da nação, na imprensa, na 
tribuna e em livros, cuja reedição pleiteia, visto 
estarem esgotadas as edições. E timbra o 
representante da nação em salientar do 
acêrvo de sua sobras, do seu idealismo 
construtor, a benemérita ascendência que 
tomou, perante o país e os povos, americanos 
na luta da abolição da escravatura. 

Fez-se o eco, o porta-bandeira, a voz 
atroadora dos anseios da sua pátria pela 
liberdade dos oprimidos, dos cativos. 

Realmente, Patrocínio foi "uma fôrça de 
comando e de ação", como muito bem disse 
o relator, que traz também a alvissareira 
noticia de que a cidade de Campos, onde 
teve seu berço o grande e valoroso 
abolicionista, prepara-se para festejar com a 
maior pompa a passagem do primeiro 
centenário de seu nascimento. 

2. De certo, não pode ficar circunscrito 
à grande e próspera cidade de Campos, o 
ensejo de glorificar o seu notável filho; essa 
tarefa nobilitante, cabe também ao Brasil, por 
cujos âmbitos o propagandista da abolição 
espalhou a mancheias o seu talento, as 
cientilações da sua máscula mentalidade, de 
forma a tornar-se ídolo do povo. 

Os povos vivem muito do seu 
oassado, dos reflexos das gerações que, 
pelos seus mentores, pelos seus homens 
ilustres, se dignificaram pelas suas ações 
e pelos seus feitos. 

José do Patrocínio é um dêstes 
representantes de seu tempo que se 
imortalizaram pela sua bravura cívica, pelo 
seu entranhado amôr à liberdade, pelo seu 
gênio oratório, pela grandeza de sua alma, 
pela irradiação mental profunda e complexa 
em período sociológico pouco distante de 
nos. 

Temos o dever de exaltar a sua 
memória, de enaltecer os seus meritos, 
reledibrar-lhe a individualidade as gerações 
presentes para que, mediante uma parada da 
pátria, de tôdas as fôrças vivas da nação, se 
dê ao grande e preclaro cidadão o carinho e a 
admiração que êle merece, se lhe tribute a 
mais alta demonstração do nosso 
reconhecimento. 

Pela constitucionalidade e aprovação 
do Projeto. 

Sala Ruy Barbosa, em 3 de setembro, 
de 1953. – Aloysio de Carvalho, Presidente 
em exercício. – Anísio Jobim, Relator. – 
Joaquim Pires. – Camilo Mércio. – Attilio 
Vivacqua. – Gomes de Oliveira. 

 
PARECER 

 
Nº 1.030, de 1953 

 
Da Comissão de Educação e Cultura – 

sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 208, de 
1953, que "dispõe sôbre a comemoração do 
primeiro centenário do nascimento de José 
do Patrocínio, e dá outras providências". 

Relator: Levindo Coelho. 
Ao ensejo da passagem do 1º centenário 

de nascimento do grande ilegivel, escritor, 
jornalista e insigne abolicionista brasileiro, José 
do Patrocínio, notável acontecimento que 
transcorrerá no dia 8 de outubro próximo, de 
1953, veiu à Comissão de Educação e Cultura 
o Projeto de Lei, nº 208, de 1953, oriundo da 
Câmara dos Deputados, dispondo sôbre a 
comemoração, dêsse fato histórico e dalido 
outras providências. 

Nos têrmos dêsse Projeto de Lei, terá o 
Govêrno Federal a iniciativa da 
comemoração; o Instituto Nacional do Livro 
coordenará providências para reeditadas as 
obras de José do Patrocínio, como o 
romance – "Mota Coqueiro" baseado em 
grande êrro judiciário que levou à fôrça o 
escravo daquele nome – os "Retirantes" e 
"Pedro Hespanhol", obras já esgotadas. 

Institui também o referido Projeto  
de Lei o Prêmio Nacional no valor  
de Cr$ 50.000,00 para o melhor estudo 
histórico sôbre a Abolição, devendo o 
 

Ministério da Educação e Cultura baixar 
instruções e normas no prazo de 40 dias, 
para a realização e julgamento do referido 
concurso, levando ainda da o Ministério da 
Viação, por intermédio do Departamento 
dos Correios e Telégrafos à emissão de 
uma serie dois seios comemorativos dêsse 
centenário, ambos com a efígie do insigne 
jornalista e patriota, determinando, mais, ao 
Ministério da Educação promover, em todo 
o país, a 8 de outubro dêste ano, palestras 
e conferencias sobre a vida de José do 
Patrocínio e o sentimento social de seus 
estudos e Trabalhos. 

Nascidos em Campos, no Estado do 
Rio de Janeiro, foi uma figura impar de 
brasileiro, campeão da liberdade dos 
escravos. Como criança, pobre, de 
nascimento humilde, teve sua educação 
custeada por algumas pessoas de boa 
vontade e generosas, as quais impressionou 
essa inteligência invulgar com admirável 
vivacidade patriótica. Mais tarde, já nest 
metrópole, ingressou na imprensa da época 
ao lado de jornalistas de renome, como 
Ferreira de Araújo, na "Gazeta de Noticias", 
dedicando sua existência à causa da 
libertação dos escravos, à extinção do 
ativeiro, a grande mancha que enodoava e 
enegrecia a vida brasileira. 

Vencidas as etapas, da Lei do Ventre 
Livre, Lei de 28 de setembro de 1871, 
conjuistada pelo Gabinete Rio Branco, 
alcançada a Lei que alforriava os escravos 
que atingiam a idade de 60 anos, como "a 
redenção dos velhos", que, assim, podiam 
morrer sob o ilegivel da liberdade, José do 
Patrocínio, originário de raça africana, 
frenia de entuasiasmo no combate sem 
treguas à negra institução que, dêsde os 
albores da nacionalidade, era o tema 
predileto de muitos de nossos estadistas. 

Patrocínio continuou a luta titânica, na 
imprensa, nos comícios em que se batia 
pela abolição completa e em condições, 
sendo seu nome a esperança da raça 
escrava. Assim, viu os acontecimentos do 
13 de maio de 1888 que culminaram na 
tarde dêsse dia, quando a Lei Aurea, 
assinada pela inesquecível Princesa Izabel 
extinguiu a escravidão no Brasil. Então, 
José do Patrocínio correu ao Paço Imperial, 
prostou-se aos pés da excessiva Regente 
do império em agradecimento pelos 
escravos libertados. 

Somos pela aprovação do presente 
Projeto de Lei, porque nenhuma 
homenagem é mais justa e merecida do que 
a comemoração, a exaltação da memória de 
José do Patrocínio que deve ser relembrada 
para despertar, incentivar nas gerações 
presentes e porvindouras a mesma bravura 
cívica e o mesmo entusiasmo pela liberdade, 
pela democracia. 

Sala das Comissões, em 15 de 
setembro de 1953. – Cicero de 
Vasconcelos, Presidente. – Levindo 
Coelho, Relator. – Hamilton Nogueira. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a 
palavra o nobre Senador Plínio Pompeu 
para, como relator, emitir o parecer da 
Comissão de Finanças. 

O SR. PLÍNIO POMPEU (Não foi 
revisto pelo orador): – Sr. Presidente, o 
Projeto de Lei da Câmara dos Deputados 
nº 208, de 1953, dispõe sôbre a 
comemoração do primeiro centenário do 
nascimento de José do Patrocínio, dá 
outras providências e está assim redigido: 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º O Govêrno Federal assumirá, 

nos têrmos desta lei, a iniciativa da 
comemoração do primeiro centenário do 
nascimento do jornalista e abolicionista 
brasileiro José do Patrocínio a transcorrer a 
8 de outubro de 1953. 

Art. 2º A conta da verba própria do 
orçamento de 1953, o Instituto Nacional do 
Livro coordenará providências no sentido 
de serem reeditadas as obras esgotadas. 
"Nota Coqueiro", "Ca Retirantes" e "Pedro 
Espanhol". 

Art. 3º E' instituído o Prêmio Nacional 
José do Patrocínio no valor de Cr$ 
50.000,00 (cinqüenta mil cruzeiros), 
destinado a recompensar o melhor estudo 
histórico sôbre a Abolição. 

Art. 4º O Ministério da Educação e 
Saúde baixará no prazo de 40 (quarenta) 
dias, contados da publicação desta lei, as 
instruções e normas para realização e 
julgamento do concurso, de que trata o 
art. 3º. 

Art. 5º O Ministério da Viação e 
Obras Públicas, por intermédio do 
Departamento dos Correios e Telégrafos, 
providenciará a emissão de uma série de 
2 (dois) selos comemorativos do primeiro 
centenário de José do Patrocínio, das 
taxas de Cr$ 0,60 (sessenta centavos) e 
Cr$ 5,00 (cinco cruzeiros) e nas 
quantidades, respectivamente, de 
2.000.016 e 1.000.008, ambos com a 
efígie dêsse jornalista e abolicionista e 
alusões às suas obras. 

Art. 6º O Ministério da Educação e 
Saúde promoverá, em todo o país, a 8 de 
outubro de 1953, palestras e conferências 
sôbre a vida de José do Patrocínio e o 
sentido social dos seus trabalhos. 

Art. 7º Esta lei entrará em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

Sr. Presidente, tôdas as Comissões 
ouvidas manifestaram-se favoràvelmente 
à proposição. 

A Comissão de Finanças, há pouco 
reunida, também concorda com o Projeto, 
quer quanto ao prêmio instituído, quer em 
relação aos sêlos comemorativos. 

José do Patrocínio foi um grande 
abolicionista: e por ocasião do transcurso 
a 8 de outubro próximo, do primeiro 
centenário do seu nascimento, é justa, 
como deseja a Câmara dos Deputadas, a 
comemoração que o Projeto objetiva. 

A Comissão de Finanças é favorável 
à proposição. 

O SR. PRESIDENTE: – Em 
discussão o Projeto. 

Sôbre a mesa emenda que vai ser 
lida pelo Sr. 1º Secretário. 

E' lida e apoiada a seguinte: 
 

EMENDA AO PROJETO DE LEI DA 
CÂMARA Nº 208 DE 1953 

 
EMENDA 

 
Dê-se ao art. 3º, esta outra redação: 
"Art. 3º São instituídos dois prêmios 

nacionais intitulados "José do Patrocínio" 
e "Princeza Isabel", no valor, cada um, de 
Cr$ 50.000,00 (cinqüenta mil cruzeiros), 
destinados a recompensar o melhor 
estudo histórico sôbre a Abolição e a 
maior biografia de José do Patrocínio, 
jornalista. 

 
Justificação 

 
A bibliografia nacional sob a 

"Abolição" é, já, erudita, embora bastante 
esparsa. 

Sôbre a vida do grande jornalista 
José do Patrocínio, no entanto, a 
mocidade brasileira nascida na República 
só conhece, possivelmente, anedotário de 
ouvido. 

Não existe um livro de mérito real 
sôbre a sua interessante vida e a sua 
obra jornalistica monumental. 

Sala das Sessões do Senado 
Federal, Rio de Janeiro, 16 de setembro 
de 1953. – Mozart Lago. 

O SR. PRESIDENTE: – Em 
discussão Projeto e Emenda. 

O SR. ATTILIO VIVACQUA (Para 
encaminhar a votação) – (Não foi revisto 
pelo orador): – Sr. Presidente, o 
requerimento de urgência para discussão e 
votação do Projeto nº 208, de 1953, da 
Câmara dos Deputados, considerou 
precisamente que o primeiro centenário do 
 

nascimento do grande abolicionista e 
republicano José do Patrocínio será a 8 
do próximo mês de outubro. 

A emenda do nobre Senador 
Mozart Lago, se aprovada, obrigará a 
volta do Projeto à Câmara dos 
Deputados; e não será possível a 
realização dessa homenagem, já 
retardada, àquele grande brasileiro. 

Faria um apêlo ao ilustre autor da 
emenda para retirá-la. Caso não tenha 
a ventura de ver-me atendido, pediria, 
então, ao Senado que a rejeitasse, 
rendendo embora homenagem ao seu 
ilustre autor. (Muito bem). 

O SR. MOZART LAGO (Pela 
ordem) – (Não foi revisto pelo 
orador): – Sr. Presidente, atendendo 
às considerações expedidas pelo nobre 
colega Attilio Vivacqua, retiro a 
emenda que tive a honra de apresentar 
ao Projeto número 208, de 1953. 
(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE: – A Mesa 
aguarda requerimento de V. Excia. 

Vem à mesa, é lido e aprovado o 
seguinte: 

 
REQUERIMENTO Nº 323, DE 1953 

 
Requeiro a retirada da emenda de 

minha autoria, ao Projeto de Lei da 
Câmara n. 208, de 1953. 

S. S. em 16-9-53. – Mozart  
Lago. 

O SR. PRESIDENTE: – Continua a 
discussão do Projeto. 

Se nenhum Senhor Senador pedir 
a palavra, encerrarei a discussão. 

(Pausa). 
Está encerrada. 
Em votação 
Os Senhores Senadores que 

aprovam o projeto, queiram 
permanecer sentados. 

(Pausa) 
E' aprovado o seguinte: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
 

Nº 208, de 1953 
 
Dispõe sôbre o comemoração do 

primeiro centenário do nascimento de 
José do Patrocínio, e dá outras 
providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º O Govêrno Federal 

assumira, nos termos desta lei, a 
iniciativa da comemoração do primeiro 
centenário do nascimento do jornalista 
abolicionista brasileira José do 
Patrocínio a transcorrer a 3 de outubro 
de 1953. 

Art. 2º A conta de verba própria do 
orçamento de 1983, o Instituto 
Nacional do Livro coordenara 
previdências no sentido de serem 
reeditadas as obras esgotadas. "Nota 
Coqueiro", "Os Retirantes" e "Pedro 
Espanhol". 

Art. 3º E' instituído o Premio 
Nacional José do Patrocínio no valor 
de Cr$ 50.000,00 (cinqüenta mil 
cruzeiros, destinado a recompensar o 
melhor estudo histórico sôbre a 
Abolição.) 

Art. 4º O Ministério da Educação e 
Saúde baixara na praça de ilegível 
desta lei, as instruções a ilegível 
realização e julgamento do concurso 
de que trata o art. 3º. 

Art. 5º O Ministério da Viação e 
Obras Públicas por intermédio do 
Departamento dos Correios e 
Telégrafos providenciará a emissão de 
uma série de 2 (dois) seios 
comemorativos do primeiro centuário 
de José do Patrocínio, das taxas de 
Cr$ 0,60 (sessenta centavos) e Cr$ 
5,00 (cinco cruzeiros) ilegível 
respectivamente, de 2.000.016 e 
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1.000.008, ambos com a efígie dêsse 
jornalista e abolicionista e alusões às 
suas obras. 

Art. 6º O Ministério da Educação e 
Saúde promoverá, em todo o país, a 8 de 
outubro de 1953, palestras e conferências 
sôbre a vida de José do Patrocínio e o 
sentido social dos seus trabalhos. 

Art. 7º Esta lei entrará em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

A Sanção: 
Primeira discussão do Projeto de 

Reforma Constitucional número 1, de 
1953, que acrescenta dispositivo ao art. 
4º do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias. (Parecer favorável, sob 
número 611, de 1953, da Comissão de 
Reforma Constitucional). 

O SR. PRESIDENTE: – J Em face 
da exigência de quorum regimental, vai 
ser feita à chamada. 

Procede-se à chamada. 
Respondem à chamada os Srs 

Senadores: 
Vivaldo Lima. 
Waldemar Pedrosa. 
Anisio Jobim. 
Prisco dos Santos. 
Alvaro Adolpho. 
Antônio Bayma. 
Victorino Freire. 
Mathias Olympio. 
Joaquim Pires. 
Onofre Gomes. 
Plínio Pompeu. 
Kerginaldo CavaIcanti. 
Georgino Avelino. 
Ruy Carneiro. 
Velloso Borges. 
Assis Chateaubriand. 
Djair Brindeiro. 
Ezechias da Rocha. 
Cícero de Vasconcelos. 
Ismar de Góes. 
Durval Cruz. 
Walter Franco. 
Aloysio de Carvalho. 
Carlos Lindemberg. 
Atílio Vivacqua. 
Alfredo Neves. 
Alencastro Guimarães. 
Hamilton Nogueira. 
Mozart Lago. 
Mello Vianna. 
Levindo Coelho. 
Cesar Vergueiro. 
Marcondes Filho. 
Euclydes Vieira. 
Domingos Velasco. 
Dario Cardoso. 
Costa Pereira. 
Mário Motta. 
João Villasbôas. 
Vespasiano Martins. 
Gomes de Oliveira. 
Alberto Pasqualini. 
Alfredo Simch. 
Camilo Mércio – (44). 
O SR. PRESIDENTE: – 

Responderam à chamada 44 Senhores 
Senadores, cujos nomes vão ser pelo Sr. 
1º Secretário. 

 
(É feita a leitura) 

 
Presentes 44 Senhores Senadores, 

há o número legal exigido pelo Regimento. 
Em discussão o projeto. (Pausa). 
Não havendo quem peço a palavra, 

declaro a encerrada. 
Vai proceder à votação. 
Queiram os Srs. Senadores que 

votam a favor do projeto, conservar-se 
sentados. (Pausa). 

Queiram levantar-se os Senhores 
Senadores que o rejeitam. (Pausa). 

Votaram a favor do projeto 35 
Senhores Senadores e contra 7. 

Atingido o quorum de quarenta e 
dois votos, o projeto foi aprovado por 
maioria absoluta dos membros do 
Senado, o seguinte. 

PROJETO DE REFORMA 
CONSTITUCIONAL 

 
Nº 1, de 1953 

 
Acrescenta dispositivos ao artigo 

4º do Ato das Disposições 
constitucionais Transitórias. 

Acrescente-se ao art. 4º do Ato 
das disposições constitucionais 
transitórias de 18 de setembro de 
1946; 

"Art. – O atual Distrito  
Federal será administrado por  
um Prefeito, cabendo as  
funções legislativas a uma Câmara  
de Vereadores, eleitos êstes e  
aquêle por sufrágio direto, 
simultâneamente, pelo período de 
quatro anos. 

Parágrafo único – A  
primeira eleição para Prefeito  
realizar-se-á quando se efetuar a de 
Vereadores para a próxima 
legislativa. 

Art. – O Govêrno Federal não 
intervirá na administração local do 
Distrito Federal, salvo nos casos do 
artigo 7º da Constituição, no que lhe 
foi aplicável, ou quando: 

I – se verificar impontualidade no 
serviço de empréstimo garantido pelo 
Govêrno; 

II – deixar de pagar, por dois  
anos consecutivos, a sua dívida 
fundada. 

Parágrafo único – A intervenção 
será decretada na forma dos  
artigos 8º e seguintes da 
Constituição". 

O SR. PRESIDENTE: – O Projeto 
voltará a plenário em segunda 
discussão, dentro do prazo mínimo de 
48 horas. (Palmas). 

Discussão única do Projeto  
de Lei da Câmara nº 355, de  
1950, que abre ao Ministério  
da Aeronáutica o crédito especial  
de Cr$ 200.000,00, para a  
ereção de um busto do Senador 
Salgado Filho. (Pareceres: favoráveis 
ao projeto e a emenda da  
Comissão de Constituição e Justiça, 
sob número 930, de 1953; da 
Comissão de Finanças, sob nº 931, de 
1953). 

O SR. PRESIDENTE: – Em 
discussão o Projeto e a emenda. 

Não havendo quem peça a  
palavra vou encerrar a discussão 
(Pausa). 

Encerrada. 
Em votação a emenda. 
Os Srs. Senadores que a 

aprovam, queiram permanecer 
sentados (Pausa). 

É aprovada a seguinte: 
 

EMENDA Nº 1 
 

Art. 1º Diga-se: "crédito especial 
de Cr$ 2.000.000,00 (dois milhões de 
cruzeiros) para a ereção de um 
monumento". 

Parágrafo único. Diga-se "Cr$ 
100.000,00 (cem mil cruzeiros)". 

Trata-se, sem dúvida da mais 
justa homenagem à memória de um 
dos grandes benfeitores da aviação 
nacional. 

Pela aprovação do projeto com a 
emenda. 

Sala Ruy Barbosa, em 18 de 
janeiro de 1951. – Waldemar Pedrosa, 
Presidente. – Etelvino Lins, Relator. – 
Ferreira de Souza. – Vergniaud 
Wanderley. – Arthur Santos. – Aloysio 
de Carvalho. – Luiz Tinoco. – Ivo 
d'Aquino. 

O SR. PRESIDENTE: –  
Em votação o projeto, assim 
emendado. 

Os Srs. Senadores que o  
aprovam, queiram permanecer 
sentados (Pausa) 

E' aprovado o seguinte: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
 

Nº 355, de 1950 
 

Abre, ao Ministério da Aeronáutica, o 
crédito especial de Cr$ 200.000,00 para a 
ereção de um busto ao Senador Salgado 
Filho. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º E' o Poder Executivo 

autorizado a abrir ao Ministério da 
Aeronáutica, o crédito especial de Cr$ 
200.000,00 (duzentos mil cruzeiros), para 
a ereção de um busto de Joaquim Pedro 
Salgado Filho, na estação do Aeroporto 
Santos Dumont. 

Parágrafo único. Desta verba será 
destacada a importância de Cr$ 
30.000,00 (trinta mil cruzeiros), para ser 
aplicada em prêmios aos artistas que 
participarem do concurso de maquette. 

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na 
data da sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

À Comissão de Redação. 
Discussão única do Projeto de Lei da 

Câmara nº 547, de 1951, que concede 
isenção de direitos de importação e taxas 
aduaneiras para máquinas e materiais 
destinados à S. A. Indústrias Votorantin, 
de São Paulo. (Pareceres: da Comissão 
de Constituição e Justiça, pela 
constitucionalidade, sob número 949, de 
1953: da Comissão de Finanças, pela 
rejeição, sob número 950, de 1953). 

O SR. PRESIDENTE: – Em 
discussão. 

Não havendo quem peça a palavra 
vou encerrar a discussão (Pausa) 

Encerrada. 
Os Srs. Senadores que aprovam o 

projeto queiram conservar-se sentados. 
(Pausa) 

É rejeitado o seguinte: 
 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

 
Nº 57, DE 1951 

 
Concede isenção de direitos de 

importação e taxas aduaneiras para 
máquinas e materiais destinados à S. A. 
Indústrias Votorantin, de São Paulo. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º E' concedida à S. A., 

Indústrias Votorantin com sede em  
São Paulo, e fábrica de cimento em 
Sorocaba, isenção de direitos e taxas 
aduaneiras exclusive a de previdência 
social, para as máquinas e materiais, que 
se destinarem ao aparelhamento de sua 
indústria. 

Parágrafo único. Não se incluem 
nesta isenção as máquinas que tenham 
similares de fabricação nacional. 

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na 
data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE: – Será feita a 
devida comunicação à Câmara. 

Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara nº 74, de 1951, que dispõe sôbre 
isenção de direitos para a Companhia 
Cimento Brasileiro. (Pareceres contrários: 
da Comissão de Constituição e  
Justiça sob nº 890, de 1953; da  
Comissão de Finanças, sob números 891, 
de 1953). 

O SR. PRESIDENTE: – Em 
discussão. 

Se nenhum Sr. Senador pedir a 
palavra encerrarei a discussão (Pausa) 

Encerrada. 
Os Srs. Senadores que aprovam o 

projeto, queiram permanecer sentados. 
(Pausa) 

E' rejeitado o seguinte: 
 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

 
Nº 74, de 1951 

 
Dispõe sôbre a isenção de direitos 

para a Companhia Cimento Brasileira. 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º E' concedida isenção de  

direitos de importação e taxas adua- 
 

neiras, exclusive a de previdência social, 
e do impôsto de consumo pelo prazo de 
três (3) anos, à Companhia Cimento 
Brasileira com sede em Pôrto Alegre, 
Estado do Rio Grande do Sul, para o 
material abaixo relacionado: 

Uma instalação completa de forno 
rotativo e moinhos, consistindo nos 
seguintes itens: 

I – Departamento de Britagem: 
1 Esteira inclinada para calcário e 

argila, disposta para ajustar a velocidade 
do motor e corrente guiadora, inclusive 
suporte com estrutura de aço. 

1 Moinho de martelos duplo para 
britagem de calcário e argila dura, 
disposto para ser acionado por correia por 
meio de dois motores. 

1 Transportadora horizontal de 
borracha lisa, para calcário britado, 
disposta para ser acionada diretamente, 
por motor reduzido, inclusive a respectiva 
estrutura de suporte de aço. A 
transportadora de borracha é completada 
em polias, encaixes de antifrição, etc. 

1 Florador para pedra britada, e 
argila a ser construido em armação de 
concreto, completo, com portas de aço 
para inspeção "rachet stop" disposto para 
acionamento direto através de redutor de 
velocidade. 

1 Transportador de borracha 
côncavo, para calcário britado e argila, 
disposto para acionamento direto por 
meio de motor reduzido. Transportadora 
de borracha completa com polias "idlers" 
de antifrição "take up", inclusive um jôgo 
de esticadores de estrutura de aço. 

1 Transportador inclinado, côncavo 
de borracha, para calcário britado e argila, 
disposto para acionamento direto por 
meio de motor reduzido inclusive polia 
"idlers" de antifricção "take up" etc. e um 
jôgo de esticadores de estrutura de aço. 

II – Departamento Moinho Pasta: 
1 Mesa alimentadora para calcário 

disposta para acionamento direto por 
meio de redutor de velocidade e motor de 
velocidade variável. 

1 Moinho Union para moagem direta, 
úmida, de calcário e argila completa com 
2 rolamentis mestres, engrenagem 
"pinion at outlet and" com compartimento 
de retenção de óleo. 

III – Departamento Forno 
1 Alimentador rotativo para pasta, 

completo com caixa de contrôle e 
condutor de pasta, disposto para 
acionamento sincronizado. 

1 Forno soldado, completo com 
correntes e cabo "Lightening device" a ser 
montado em seis suportes, aros tipo 
flutuante, fabricados de aço fundido especial 
de alto teor anelados e preparados. 

1 Resfriador de grelhas cor carcaça 
alinhado por chapas exteriores caneca se 
palhetas, completo com "lightening 
device" entre as chapas e carcaça portas 
de observação etc. 

1 Câmara coletora de poeira fabricada 
de chapças de aço fortemente ligadas. 

1 "Louvre damper" múltiplo para 
regulação da tiragem pilôto com breque 
solinoide: contrôle para o motor pilôto 
para simples contrôle da plataforma dos 
forneiros indicadores de precisão. 

1 Ventilador de tiragem induzida, 
desenhado para acionamento de correia 
em V a ser acionado por motor. 

1 Ventilador de ar primário disposto 
para acionamento direto por motor. 

1 Ventilador para o respirador 
disposto para acionamento em correia V 
por um motor. 

IV – Instalação para combustão ólei: 
1 Jôgo completo de equipamento 

para combustão de óleo, consistindo  
de um tanque com serpentina aquecedora 
um maçarico de forno com tubo  
de ar primário "metalic rolls" flexível  
um alinhador de material resistente  
ao calor e um cône de deflexão.  
Um maçarico econômizador consistindo 
de aspiral condutor de óleo bico do 
maçarico, vários bicos econômicos de 
chapas. Um filtro de sucção dupla, um 
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filtro de pressão dupla, dois tubos duplos 
para aquecimento d depressão da óleo 
dois pequenos cilindros para aquecimento 
do óleo; uma válvula termostática com "by 
pass" dois termômetros: quatro válvulas 
para regular a pressão: dois medidores de 
pressão; um medidor de vácuo uma 
válvula de segurança com "by pass" um 
misturador de óleo com registrador; uma 
válvula para controle de fluxo do óleo uma 
válvula para redução da pressão do óleo; 
duas bombas rotativas de engrenagem 
para óleo combustível para ajustamento 
direto a motores. 

2 Caldeiras auxiliares, verticais, 
aquecidas a óleo incluindo alimentação 
automática dos aquecedores e os 
acessórios usuais das caldeiras. 

2 Queimadores de óleo automáticos 
assim como os botões de partida e controle 
para maçaricos. 

V – Transformadr de "clinker": 
1 Transportador de corrente de forno 

para o imediato "skipulter" desenhado para 
calha de concreto com alinhadores de ferro 
fundido branco disposto para ser ajustado 
a uma corrente e redutor de motor. 

2 Transportadores de corrente para 
"clinker" quente desenhados para calha de 
concreto com alinhador de ferro fundido 
branco, dispostos para serem acionados 
por um redutor de motor. 

1 Transportador de "clinker" disposto 
para acionamento direto por um motor de 
velocidade reduzida. 

1 Elevador de canecas contínuo para 
"clinker" disposto para acionamento por 
correntes e redutor de motor. 

VI – Departamento Moinho Cimento: 
2 – mesas alimentadoras para "clinker 

e gêsso, dispostas para acionamento 
direto por um redutor, de motor, velocidade 
variável com interconexão do eixo. As 
mesas alimentadoras são 
aproximadamente de 1.500 e 1.300 mm. 

1 – moinho Unidan para moagem 
direta sêca de "clinker e gêsso completo 
com 2 mancais principais, engrenagens e 
pinhão de saída final com mancais e caixa 
de óleo. 

1 – alimentador pneumático com 
agitador rotativo para alimentar cimento 
para a bomba "fluxo" simples, estacionária, 
disposta a ser acionada por um redutor de 
motor. 

1 – bomba simples estacionaria 
"fulxo" controlada automaticamente para 
transporte. Cano necessário para 
elevação. 

VII – Diversos: 
Peças de aro válvulas, etc. 
Diversos canos para transporte de 

cimento e pasta, inclusive fluam curvos, 
válvulas e acessórios. 

Válvulas especiais para tubo- 
transporte cimento. 

Válvulas especiais lubrificadas para 
pasta, plugas, etc. "Seats". 

Tubos e canos para água, exceto 
cano principal. 

Todas as formações para parafusos e 
ferros âncora. 

Corpos moedores para dois moinhos; 
Bolas de aço e "cylpebs" especiais 

para moagem de minérios. 
Vários tijolos refratários; 
Tijolos para a zona de combustão de 

forno em quantidade necessária, tipo 
resistente e de primeira qualidade para a 
parte mais alta do forno. 

Blocos super, inclusive cimento 
refratário e placas divisórias de aço para 
uso em conjunto. 

Tijolos refratários para carcaça do 
resfriador isolado por refratários do 
resfriador, pela câmara coletora de poeira. 

1 – ponte rolante aérea com 
velocidade de m-m 550 rpm. O guindaste é 
completo com motores etc. Os trilhos "split" 
"Clamps" e parafusos para  
trilhos. 

1 filtro de poeira para 3 moinhos de 
cimento completo com acessórios 

1 instalação de ensacamento 
completa. 

VIII – Redutores de 
motor-redutores-modificadores, etc. 

Para 3 fases, 60 ciclos, 440-220 volts 
para esteira. 

1 redutor de motor. 
1 acionador de corrente com a 

respectiva caixa para um moinho de 
martelo duplo. 

2 correias compridas, lisas e 2 polias 
motoras para um transportador de correia. 

1 redutor de motor para 1 elevador de 
calcário. 

1 redutor de velocidade para 1 
transportador de correia. 

2 redutores de motor. 
1 redutor de motor para mesa 

alimentadora. 
1 redutor de velocidade para moinho 

de lavagem. 
1 redutor de velocidade para elevador. 
2 redutores de velocidade e 2 

redutores de motor especiais para duas 
bacias de pasta. 

4 redutores de velocidade para 4 
elevadores. 

1 jôgo de correia V e palhetas para; 
compressor. 

1 ajustador para ventilador de ar 
primário. 

1 redutor de velocidade para 
alimentador de pasta. 

1 redutor de velocidade para forno 
Correias V palhetas e um jôgo de Correias 
V especiais para ventilador de ar induzido. 

1 fôgo de correias V e palhetas para 
ventilador do resfriador. 

1 redutor de motor acionador de 
corrente e respectiva caixa para 
transportador de correntes. 

2 redutores motores acionados de, 
correntes e respectivas caixas para 2 
transportadores de correntes. 

1 redutor de velocidade para o 
"skipulter". 

1 redutor motor para elevador do 
"clinker". 

1 redutor motor para 2 meses 
alimentadoras. 

1 redutor de motor para alimentador 
pneumático. 

IX – Motores elétricos e botões de 
partida; 

Para 3 fases. 60 ciclos 440-220 volts. 
1 motor para esteira. 
2 motores para moinho do martela 

duplo. 
1 motor para correta transportadora  
1 motor para elevador. 
1 motor para mesa de alimentação 1 

motor para moinho Unidam. 
1 motor para moinho de lavagem. 
1 motor para elevador. 
2 motores para bombas centrifugas 
2 motores para bacias de pasta 
4 motores para elevadores 
1 motor para compressor de ar. 
1 motor para alimentação de pasta 

com acionamento sincronizado. 
1 motor para forno. 
1 motor para ventilador de ar 

induzido. 
1 motor para resfriador do ventilador. 
1 motor para soprador de ar primário, 
2 motores para as bombas de 

alicombustível. 
2 motores para queimadores. 
2 motores para as bombas de 

alimentação de água das caldeiras 
1 motor para transportador de 

correntes. 
2 motores de alta velocidade para 

transportadores de correntes. 
1 motor para ski pulter. 
1 motor para elevador de clinker 
1 motor para mesa de alimentação do 

moinho de cimento. 
1 motor para moinho de cimento Unidan. 
1 motor para alimentador pueumático. 
Motores necessários para a 

instalação de ensacadeira e filtro de pó de 
cimento. 

X – Equipamentos diversos; 
1 painel de contrôle central do fôrno 

consistindo de: "sectional tron frame" 
coberto com chapas envernizadas, 
formando pràticamente junto 
 

ao mesmo um "dust-tight cubicle" na frente 
do qual, os vários instrumentos serão 
montados. 

1 acionamento de emergência do 1 
forno movido a gasolina, para o forno 
rotativo. 

1 equipamento automático para 
analise de gás. 

Todos os necessários grupos de 
distribuição secundário, em ligação com os 
motores de partida acima mencionados. 

Unidades e equipamentos extra- 
necessários a boa manutenção e garantia 
de produção do conjunto. 

Peças sobressalentes para tôdas as 
unidades discriminadas bem como para as 
existentes atualmente e que são 
idênticas; 

Materiais elétricos gerais para usina 
geradora e subtração elétrica: 

Serras abrasivas para tijolos 
refratários: 

Cordoalhas de aço. 
Escavadeiras e máquinas para 

ex-tração de calcários; 
Tubos de aço de bitolas especiais e 

para altas pressões; 
Correntes especiais para 

transportadores; 
Parafusas e amarras especiais pala 

moinhos e fornos; 
Instalações pneumáticas para 

transporte de cimento; 
Locomotivas e suas peças 

sobressalentes: 
Vagões vagonetes, etc e suas peças 

sobressalentes. 
Britadores especiais de alto 

rendimento; giratórios etc.; 
Compressores de ar de capacidade 

elevada e suas peças sobressalentes 
Reservatórios para óleo combustível 

de alta capacidade. 
Art. 2.º A presente lei entrará em vigor 

na data de sua publicação. 
Art. 3.º Revogam-se as disposições 

em contrário. 
O SR. PRESIDENTE: – Será feita 

comunicação à Câmara 
Discussão única do Projeto de Lei da 

Câmara dos Deputados nº 213, de 1953, ou 
autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo 
Ministério da Educação e Saúde, os créditos 
especiais de Cr$ 10.000.0 0,00 – Cr$ 
10.000.000,00, Cr$ 1.000. 00,00 e Cr$ 
2.00000 ,00, para auxiliar  
respectivamente a construção da  
sede do Museu de Arte Moderna do  
Treato Castro Alves da Escola de  
Belas Artes de Pelotas e do  
Museu Mariano Procópio. 
 – Concluído em Ordem do Dia em  
virtude de dispensa de interstício  
concedida na sessão 15-8-53 a 
requerimento do Sr. Senador Mozar Lago, 
tendo vareceres favoráveis: da Comissão de 
Finanças, sob nº 991, de 1953, com 
emendas. 

O SR. PRESIDENTE: – Em 
discussão o projeto e a emenda Não 
havendo quem faca uso da paIavras, 
encerro a discussão. 

Em votação emenda. 
Os srs, senadores que a aprovam 

queiram permanecer sentados. 
(Pausa). 
E' aprovada a seguinte: 
 

EMENDA Nº 1-C 
 
Aos artigos 1.º, 2.º 3.º e 4.º 
Onde se diz: – "Ministério da 

Educação e Saúde" 
Diga-se: 
Ministério da Educação e Cultura  
O SR. PRESIDENTE: – em votação o 

projeto assim emendado. 
Os srs, Senadores que o aprovam 

queiram permanecer sentados. 
E' aprovado o seguinte: 
 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
 
Autoriza, o Poder Executivo a abrir, 

pelo Ministério da Educação e  
Saúde os créditos especiais 
 

de Cr$ 10.000.000,00, 10.000.000,00, 
1.000.000,00 e 2.000.000,00, para auxiliar, 
respectivamente, a construção da sede do 
Museu de Arte Moderna, do Teatro Castro 
Alves, da Escola de Belas Artes de Pelotas 
e do Museu Mariano Procópio.  

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º E' o Poder Executivo 

autorizado a abrir, pelo Ministério  
da Educação e Saúde, o crédito  
especial de Cr$ 10,000.000,00  
(dez milhões de cruzeiros), como auxilio 
para início de construção da sede do 
Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. 

Art. 2º E' igualmente autorizado o 
Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da 
Educação e Saúde, o crédito especial de 
Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões de 
cruzeiros), para auxiliar a construção, já 
iniciada, do Teatro Castro Alves, em 
Salvador, Bahia. 

Art. 3º E' igualmente autorizado o 
Poder Executivo a abrir, pelo  
Ministério da Educação e Saúde, o crédito 
especial de Cr$ 1.000.00,00 (um milhão de 
cruzeiros) para instalação em  
sede própria da Escola de Belas Artes  
de Pelotas, no Estado do Rio Grande do 
Sul. 

Art. 4.º Na mesma forma do art. 2º e 
autorizado o Poder Executivo a abrir, pelo 
Ministério da Educação e Saúde, o crédito 
especial de Cr$ 2.000 000,00 (dois milhões 
de cruzeiros) para ampliação e adaptação 
dos prédios do Museu Mariano Procópio, 
em Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais. 

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

A' Comissão de Redação. 
Discussão única do projeto  

de Resolução nº 26, de 1953,  
que concede autorização ao Govêrno  
do Estado de Minas Gerais, para  
assumir perante o International Bark  
for Reconstructionan Derolvament  
as obrigação e responsabilidade 
necessárias á efetiração e resgate de 
empréstimo a ser feito pelo referido  
banco á Companhia de Eletricidade  
Alto Rio Grande – CEABG – e ás  
Centrais Elétricas de Minas Gerais S.  
A (CEMIG) (projeto oferecido  
pela Comissão de Constituição e  
Justiça, como conclusão de seu Parecer nº 
983, de 1953 sôbre o Oficio S. 2 de 1953 
do Governador do referido Estado e 
 incluído em Ordem do Dia em virtude  
da dispensa de interficio concedia  
na sessão de 15 de setembro de  
1953, a requerimento do Sr. Senador  
Mello Vianna tendo parecer favorável sob 
nº 984 de 1953 do Congresso de  
Finanças). 

O SR. PRESIDENTE: – Em 
discussão. 

O SR. MELLO VIANNA (Lê o 
seguinte discurso): – Sr Presidente. 

Vai o Senado deliberar, em 
cumprimento de preceito constitucional 
de Reconstrução e Desenvolvimento  
um empréstimo no montante principal  
da Cr$ 7.300.000,00 a vencer-se em  
15 de julho de 1973, à taxa de juros  
de 5%, com garantia do Estado e da 
União. 

Tem o empréstimo como finalidade 
segundo descrição do Projeto da Obras: – 
A – Barragem de I Itutinga – a queda das 
corredeiras do Itutinga, com uma descida 
ilegível de 12 metros será elevada para 
30 metros por meio de uma barragem. A 
porção central da barragem será 
construída em concreto e equivada com 
Comportas e Tinter. B – Central Elétrica 
de Itutinga – Uma Central Eletrica de tipo 
externa equipada com um guindaste de 
cavalete, será construída abaixo das 
corredeiras, etc. – C – Linhas de 
transmissão e sub-estações – entre 
Itutinga e Lavras – aproximadamente 40 
quilômetros de linha de trasmissão de 60 
quilovolts de circuito simples, com torres 
de aço: 
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entre Itutinga e Nazareno – 
aproximadamente 25 quilômetros de linha 
de transmissão de 138 quilovolts, de 
circuito simples; entre Itutinga é São João 
Del Rei – aproximadamente 45 
quilômetros de linha de transmissão de 
138 quilovolts, circuito simples, com torres 
de aço; entre João DeI Rei Sítio – 
aproximadamente 55 quilômetros de Iinha 
de transmissão de 69 quilovolts, circuito 
duplo, com tôrres de aço. Serão 
construídas duas linhas de tomada para 
Barroso a Barbacena. Serão instalados 
um transformador redutor adequado, e 
equipamento de subestação para as 
cidades de Lavras, São João Del Rei, 
Barbacena e Antônio Carlos e para outras 
localidades pequenas nas vizinhanças da 
Usina. 

Êstes serviços constituem uma 
pequena parte do vultoso plano 
assentado pelo eminente e encorajado 
Governador Juscelino Kubitschek, 
imbuído da nobre e nunca assás louvado 
propósito de tirar Minas do marasmo 
econômico em que, desafor tunadamente, 
navia caido, reanimando-lhe energias e 
acrescendo-as." 

Para tal, sem poupar sacrifícios vem 
desenvolvendo atividade invejável, 
deslocando-se de uma parte para outra, 
com o desejo de sacudir indiferenças, e 
de convocar "as correntes de opinião a 
confluirem num estuário comum, para 
que, conjugados o esfôrços do povo 
mineiro, possamos alcançar a meta que 
todos divisamos no horizonte e que é o 
bem esta geral e o engrandecimento do 
Estado". 

Nutrido de um alto espírito de 
cooperação procura dissipar dissídios 
transitórios, que devem desaparecer, 
patrioticamente, a bem do interesse 
coletivo mineiro, e palavras de sabia 
inspiração transcrevo de sua última 
Mensagem a prestigiosa e culta 
Assembléia Estadual: 

“As divergências ocasionais, os 
pontos de vista discordantes sôbre 
matéria administrativa ou política, a 
posição reassumida não devem constituir 
obstáculo à soma das energias espirituais 
e morais para objetivo superior e 
impessoal. Estou seguro de que uma das 
mais relevantes missões que se reservam 
à atual geração mineira, nas difíceis 
circunstancias que atravessamos, é a 
consecução desse ideal de conciliação e 
harmonia, contraternizado-nos para que 
possamos estar à altura das crigências da 
hora e dos ansetos do para. A essa obra 
me disponho a dar, com sinceridade, o 
meu esforço. Não se trata da abdicação 
do princípios por quem quer que seja, 
nem tão pouco, da obliteração da  
critica aos atos políticos ou 
administrativos, pois o exame destes é 
uma das condições mais essenciais á 
verdade e à elevação do regime 
democrático. A independência dos 
Partidos e sua autonomia de decisões, 
especialmente, não impedem que seja 
encontrado o denominador comum de 
onde recresça a tradicional expressão da 
coletividade mineira no cenário de nossa 
Pátria". 

Eis uma clarinada a que não licito 
deixar de acorrer por todos que devem 
abrir crédito de confiança a uma 
administração ativa, despida de 
roupagem simples promessas, 
apresentada, à claridade solar, com larga 
bagagem de realizações palpáveis em 
todos os departamentos de atividade. 

A promessa de construção de 3.000 
quilômetros de novas estradas, para 
aproximação das zonas de produção ás 
de consumo, não é mais mera afirmação 
de um candidato; sua realização já se nos 
antolha, pois que a 30 de Janeiro  
dêste ano, dou-se festiva comemoração 
da abertura do milésimo quilômetro do 
plano arquitetado, e, nesta altura, 
algumas cebienas de quilômetros se 
acrescentam àquela quota, sempre 
dilatada pelo trabalho potente de 
equipamento recém-adquirido na França 
de ta arte que solicito acreditar que o 
 

Govêrno de Minas terá a indisivel 
alegria de festejar, em remate de sua 
missão, a abertura do quilômetro 3.000. 

O plano de abertura de estradas 
segundo orientação previamente 
calculada, e da difusão de usinas 
geradoras de energia elétrica, a que se 
devotou com bravura e santo fanatismo o 
infatigável Governador Juscelino, imerge 
raizes profundas na felicidade do povo 
mineiro, e, por que não asseverar, da 
população brasileira. 

Sem fatura, sem atingir os sete anos 
de pingues espigas, não se resolverá a 
crise de quase miséria atravessada pelo 
povo. 

Descreio das Comissões de Preços. 
cuja fixação é, sempre, para mais alto 
nível. Não acredito no barateamento do 
padrão de vidá por atos diretos do 
Congresso ou do Executivo. 

A elevação dos salários será 
inoperante para melhoria da existência, 
porque a penúria da produção os 
ocsorverá, integralmente, tornando, cada 
dia, mais triste e cheia de dolorosas 
preocupações a vida das classes média e 
proletária, e difícil às de nível mais alto. 

O intemerato Governador Juscelino 
enfrentou o problema sábia e 
resolutamente, porquanto: 

"Com a execução do plano 
rodoviário, estaremos dando à  
agricultura mineira um dos elementos 
mais necessários à sua expansão. 
Dispomos de regiões forteis e fadadas à 
produção era alta escala mas estas  
se dispersam através ele nosso  
vasto território, e muitas delas se vêem 
privadas de intensificar as suas lavouras 
à falta de transporte. Dentro em pouco, 
porém, terão ao seu serviço uma extensa 
rêde rodoviária, que lhes permitirá acesso 
fácil e econômico aos grandes mercados 
consumidores E, a seu turno a construção 
das usinas possibilitará a fabricação de 
máquinarias e implementos 
indispensáveis à mecanização das 
lavouras, graça somente a qual será 
possivel a transformação da agricultura 
semi-colonial agora existente, numa 
agricultura em bases técnico-cientificas. 
Ainda há pouco, num documento que 
merece a meditacão de todos os 
brasileiros, estudando a situação 
econômica do Pais, o Conselho Nacional 
de Economia salientou, com sua 
recusável autoridade, que a feição semi-
colonia de nossa agricultura se deve, 
acima de tudo, à insuficiência das 
disponibilidades energéticas, e que 
eletrificação se reserva papel decisivo na 
sua recuperação como fator essencial ao 
nosso progresso econômico". 

É conseguintemente, pela abertura 
de vias de comunicações, pela 
construção de usuras de energia elétrica 
e de uma vasta rêde de linhas de 
transmissão e subestações, de maneira a 
colocar a força ao alcance fácil dos 
consumidores nos núcleos de 
industrialização, que teremos realizado o 
programa da felicidade e alegria de viver 
do povo. 

Assim, o Governo mineiro tem em 
curso a construção das usinas de Santo 
Antônio, Itutinga, Piau e Tronqueiras, e 
um vasto plano de linhas de transmissão, 
cobrindo toda a região central do Estado 
rêde básica a que serão ligadas, 
ulteriormente, outras usinas. Essa rêde 
será constituida de 1912 quilômetros, de 
linhas de tránsmissão, sendo 320 
quilômetros em circuitos de 161.000 volts, 
190 quilômetros em circuitos de 138.000 
volts, 362 quilômetros em circuitos de 66 
000 vlts e 40 quilômetros em circuitos de 
33.000 volts, ligada a um comum de 
subestações abaixadoras, que totalizarão 
170 000 KVA. 

Paralelamente, a CEMIG está 
realizando estados para futuros 
aproveitamentos destinados a atender ás 
necessidades de outras áreas do Estado, 
bem como a expansão do sistema  
central, a serem executados na  
medida das necessidades e das 
possibilidades financeira. Os encargos 
 

técnicos e administrativos e os 
compromissos financeiros que o Estado 
vem assumindo com o programa em 
curso representam um volume fora do 
comum de modo que é necessário agir 
com prudência, como vai fazendo na 
programação de novas obras para que as 
já iniciadas não venham a ser 
prejudicadas pelo desvio extemporâneo 
de esforços e recursos para outros 
empreendimentos antes que aqueles 
estejam concluídos. 

Os estudos em elaboração já 
permitem prever o seguinte programa, a 
ser executado à proporção em que os 
recursos financeiros o permitirem. 
Instalação de uma unidade ao pé da 
Barragem do Cajuru, com 13.000 CV; 
ampliação da Usina do Gafanhoto, com 
mais de uma unidade de 7.000 CV; 
construção da Usina de Florestal no Rio 
para uma potência minima de 50.000 CV, 
podendo ser eventualmente ampliada 
para 100 000 CV; e construção de um 
reservatório a montante da Usina de 
Santo Antônio, permitindo sua operação 
com um fator de carga própria de 100 por 
cento (100 %). 

Concomitantemente, prosseguem as 
providências que deverão conduzir à 
efetivação do auxilio previsto no Plano 
Salte, para a construção da Usina do 
Fecho do Funil que depende, que 
entretanto, da conclusão do serviço de 
Ferro Central do Brasil entre 
Lafaiealargamento da linha da Estrada de 
te e General Carneiro. 

Para o Triánazio Mineiro e Sudoeste 
de Minas constitui objeto de estudos a 
aquisição de energia da grande usina da 
Ponte dos Peixotos, que terá uma 
potência final de 550.000Cv e que está 
sendo construída pelas Empresas 
Elétricas Brasileiras. No Sul de Minas e 
na Zona da Mata coadjuvamos os planos 
de expansão o que vem sendo realizados 
respectivamente pela Companhia Sul 
Mineira de cidade e Companhia 
Cataguazes Leopoldina de Eletricidade, 
que aumentarão substancialmente as 
disponibilidades energéticas dessas 
razões aos próximos anos. 

Devemos ainda registrar o passo 
decisivo pare o inicio do aproveitamento 
da Cachoeira Dourada, pela assinatura de 
um convênio com o vizinho Estado de 
Goiás, com a cooperação da União com o 
potencial de 300.000 CV. 

Senhores Senadores, a aprovação 
do contrato sujeito a exame desta 
Câmara de Embaixadores dos Estados se 
impõe, porque como ilegível vai alentar a 
energia prudente de uma administração 
fecunda e eficiente, voltada com ânimo 
resoluto e forte para o engrandecimento 
de Minas e do Brasil, cujos louvores e 
ilegível à bravura moça de um dos seus 
grandes filhos lá se ouvem e os homens 
de boa vontade lhe proclamam a 
benemerência, em retribuição a uma vida 
devotada no bem estar coletiva com 
honestidade sabedoria e sem 
desfalecimento. (Muito bem; muito bem). 

 
O SR. PRESIDENTE: – Continua a 

discussão. (Pausa).  
Mais nenhum Sr. Senador pedindo a 

palavra, declaro-a encerrada.  
Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que a aprovam, 

queiram permanecer sentados, (Pausa.). 
E' aprovado o seguinte: 
 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
 

Nº 26 de 1933 
 

O Senado Federal, conhecendo do 
Oficio nº S-2, de 1953. do Governador do 
Estado de Minas Gerais, e na forma dos 
arte. 31 e 03 nº II da Constituição Federal. 
Resolve: 

Autorizar o Estado de Minas Gerais a 
assumir perante o Internacional Bank for 
Reconstrution and Develoment as 
obrigações as responsabilidades 
necessárias e efetivação a regalo do 
empréstimo esterno de sete milhões e 
 

trezentos mil dlares (US$ 7.300.000)  
ou de seu equivalente em outras  
moedas, a ser feito pelo referido  
Banco à Companhia de Eletricidade  
Alto do Rio Grande (CEARG) e  
às Centrais Elétricas de Minas Gerais,  
S. A. (C. E. M. I. G.) na conformidade  
das cláusulas do instrumento  
firmado entre as referidas sociedades  
de economia mista e o mesmo Banco,  
em 17 de julho de 1953, em  
Washington, nos Estados Unidos  
da América, e publicado em vernáculo  
no Diário Oficial dos Estados Unidos  
do Brasil, de 23 de julho de 1953,  
(Seção I, Suplemento ao número  
167, páginas 7, 8 e 9) empréstimo  
êste, destinado a execução das obras  
do plano de Eletrificação do Estado 
previstas no Anexo 2, do citado  
contrato. 

A Comissão de Redação. 
O Sr. Marcondes Filho deixa a 

cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Alfredo Neves. 

O SR. PRESIDENTE: – Tendo o Sr. 
Senador Mello Vianna, Presidente da 
Comissão de Relações Exteriores, 
solicitado substituto, naquele órgão, para 
o Senador Ferreira de Souza. que se 
encontre ausente designo o Senador 
João Villasbôas. 

O SR. DARIO CARDOSO: – (Pela 
ordem) – Sr. Presidente requeiro a  
V. Ex.ª que designe substituto  
também para o Senador Ferreira de 
Souza na Comissão de Constituição e 
Justiça. 

O SR. PRESIDENTE: – Atendendo à 
solicitação da ilegível da Comissão  
de Constituição e Justiça designo o 
Senador João Villasbôas para substituir 
naquele órgão o Senador Ferreira de 
Souza. 

Segundo discussão do Projeto de Lei 
do Senado nº 19, de 1952. 

O SR. PRESIDENTE: – A Mesa 
verifica que não há no recinto número 
para discussão e votação. 

Vai ser feita a chamada. 
(Procede-se à Chamada)  
Respondem à chamada os Srs. 

Senadores: 
Onofre Gomes. 
Ruy Carneiro. 
Assis Chateaubriand. 
Ezechias da Rocha. 
Aloysio de Carvalho. 
Alfredo Neves.  
César Vergueiro. 
Euclydes Vieira. 
Dario Cardoso. 
Costa pereira. 
Gomes de Oliveira. 
Alberto Pasqualini (12). 
O SR. PRESIDENTE: – 

Responderam à chamada apenas 12 
Senhores Senadores. 

Não há número para prosseguimento 
da sessão. 

Antes de encerrar a sessão, convoco 
outra, para às 21 horas de hoje, e para  
a qual designo a seguinte Ordem do  
Dia: 

 
SESSÃO DE 16 DE SETEMBRO 

DE 1953 
 

Votação, em discussão única,  
do Projeto de Lei da Câmara  
dos Deputados nº 55, de 1953,  
que concede a pensão mensal de  
Cr$ 4.000,00 a viúva e filhas  
solteiras do Professor Arquino  
Fontes Bolivar, ilegível em Ordem  
do Dia em virtude de dispensa  
de interstício, concedida na sessão  
de 16 de setembro de 1953,  
a requerimento do Sr. Senador 
Joaquim Pires, tendo Pareceres:  
I – sôbre o projeto: da Comissão  
de Constituição e Justiça. sob nº  
639, de 1953, favorável: da  
remissão de Finanças, sob nº 640,  
de 1593, favorável: II – sóbre  
a emenda: da Comissão  
de Constituição e Justiça sob nº  
1.024, de 1953: favorável, com 
  



Quinta-feira 17 Diário do Congresso Nacional (Seção II) Setembro de 1953  543 
 
a subemenda que oferece; da Comissão 
de Finanças, favorável à emenda e à 
subemenda. 

Segunda discussão do Projeto de Lei 
do Senado nº19, de 1952, que altera a Lei 
nº 1.164, de 24-6-1950, que instituiu o 
Código Eleitoral, tendo Pareceres (de 1ª 
discussão), proferido pela Comissão de 
Constituição e Justiça: nº 383, de 1953, 
pela constitucionalidade, salvo quanto aos 
arts. 184 e 185 (já rejeitados em 
discussão preliminar) ; nº 591, de 1953, 
favorável. 

 
Discussão única do Projeto de 

Resolução nº 10, de 1952, que dispõe 
sôbre a aposentadoria de funcionário do 
Senado que conte 35 anos de serviço 
público, (Pareceres: da Comissão de 
Constituição e Justiça, sob nº 1.405, de 
1952, favorável ao projeto e a emenda nº 
1; da Comissão Diretora, sob nº 877, de 
1953, favorável ao projeto e propondo 
submenda à emenda nº 1 : da Comissão 
sob nº 878, de 1953, favorável ao 
projeto, contrário à emenda nº 1 e 
respectiva subemenda e oferecendo as 
emendas nº 2 e 3 ; da Comissão de 
Serviço Público Civil, sob nº 968, de 
1953, favorável ao projeto, à subemenda 
número 1, à emenda nº 2 e contrário à 
emenda nº 3) . 

 
Primeira discussão do Projeto  

de Lei do Senado nº 34, de 1950,  
que dispõe sôbre a aplicação  
do Decreto-lei número 8.264, de  
1º de dezembro de 1945 (sôbre  
gabarito de construção nas proximidades 
do Pôrto Duque de Caxias, nos bairros do 
Leme, Copacabana, Ipanema e Leblon). 
(Pareceres: da Comissão de Constituição e 
Justiça pela constitucionalidade nºs 959, 
960 e 961, de 1951) ; da Comissão de 
Seguranca Nacional (nº 919 de 1953). 

 
Encerra-se a sessão às 16 horas e 

50 minutos. 
 

TRECHO DA ATA DA SESSÂO DE 1º DE 
SETEMBRO DE 1953 

 
Que se reproduz por ter sido publicado 

com incorreções. 
 
O SR. PRESIDENTE: – Já se 

encontra na Casa o Sr. Oswaldo Aranha, 
Ministro da Fazenda. 

Designo os nobres Senadores Alvaro 
Adolpho, Assis Chateaubriand e 
Bernardes Filho para acompanharem S. 
Ex.ª ao recinto. 

(Acompanhado da Comissão e 
introduzido no recinto e toma assento nas 
bancadas o Sr. Ministro Oswaldo Aranha. 
Palmas prolongadas). 

O SR. PRESIDENTE: – Com a 
palavra o Sr. Oswaldo Aranha. Ministro da 
Fazenda, a fim de prestar esclarecimentos 
sôbre a situação econômica e financeira 
do país. 

O SR. MINISTRO OSWALDO 
ARANHA: – Sr. Presidente, senhores 
Senadores: 

1. E' para mim uma grande honra 
vir, hoje, ao Senado, em uma honra 
conturbada e difícil à nossa vida e à dos 
demais povos, em virtude de 
requerimento dos eminentes Senadores 
Alencastro Guimarães, Mozart Lago, 
Vivaldo Lima, Domingos Velasco, 
Kerginaldo Cavalcanti e Arêa Leão, para 
prestar esclarecimentos sôbre a  
situação financeira e econômica do 
Govêrno e do País, notadamente para; 
informar o Senado sobre a vida 
orçamentária, econômica e fiscal, no 
período de 31 de janeiro de 1951 a 30 de 
junho de 1953. 

2. Procurarei corresponder à convocação 
do Senado, falando com precisão e 
simplicidade, como convém ao assunto e às 
tradições de serenidade desta Casa. Não há 
nestes atritos fera de circunspeção e 
responsabilidade lugar para discursos. Tudo 
aqui é medida, síntese, austeridade. 

Informarei, pois, com absoluta  
isenção, o Senado, para que conclua  
e julgue, na base de elementos reais, 
 

da superior orientação que deve imprimir 
ao debate e solução dos problemas 
criados por essas realidades.  

 
BREVE BALANÇO DA SITUAÇÃO 

ENCONTRADA 
 

3. Antes de iniciar a resposta aos 
quesitos, objeto de minha convocação, 
quero oferecer ao Senado alguns 
elementos indispensáveis à interpretação 
das informações que irei prestar. 

Ao assumir a Pasta da Fazenda, em 
fins de junho, a situação econômica e 
financeira era a seguinte: 

a) o boletim diário do Banco do 
Brasil, de 30 de junho de 1953, acusava 
na conta "Receita e Despesa da União" 
um saldo contra o Tesouro de 5 bilhões e 
14 milhões; 

b) a moeda em circulação montava, 
na mesma data, a 41 bilhões e 522 
milhões; 

c) a taxa cambial no mercado livre 
era, sem vendedores, de 53 cruzeiros por 
dólar; 

d) os meios de pagamento no último 
semestre haviam sido acrescidos, 
aproximadamente, de 10 bilhões de 
cruzeiros e o custo da vida de cêrca de 
15%; 

e) havia na Fazenda mais de 46.000 
processos de "Restos a Pagar" e 
"Exercícios Findos" a despachar, 
totalizando soma a ser apurada; 

f) as dívidas, entre antigas e 
orçamentárias, por pagar, ascendiam  
a soma igualmente difícil de ser  
calculada; 

g) os atrasados comerciais somavam, 
com os cambiais, mais de  
1 bilhão de dólares em quase tôdas  
as moedas e a quase todos os 
países; 

h) o Eximbank, com o qual fôra 
ajustado um empréstimo de US$ 300 
milhões, havia recusado, sob a invocação 
de falta de cumprimento de promessa de 
nossa parte, a 2ª prestação de 60  
milhões; 

i) a Comissão Mista Brasil - Estados 
Unidos, que estudava projetos de 
reaparelhamento econômico, segundo um 
plano elaborado pelo meu eminente 
antecessor, suspendera os seus 
trabalhos, quando os financiamentos 
somavam 139 milhões e 696 mil dólares – 
dentre os 500 milhões anteriormente 
fixados como de maior urgência; 

j) as nossas exportações em 30 de 
junho último somavam 11 bilhões 458 
milhões e as nossas importações 11 
bilhões 715 milhões de cruzeiros, 
enquanto o balanço de pagamento ,em 30 
de abril era deficitário em 826 milhões e 
500 mil cruzeiros; 

k) os financiamentos e aquisições de 
algodão e outros produtos pelo Banco do 
Brasil e pelo próprio Tesouro, através da 
Comissão de Financiamento da Produção, 
montavam a cerca de 8 bilhões de 
cruzeiros. 

l) a Lei nº 1.807, chamada do 
"Câmbio Livre", ao invés de promover a 
entrada de capitais estrangeiros, vinha 
favorecendo a saída de lucros aqui 
represados, do que era indice a alta, no 
mercado livre, do preço de tôdas as 
moedas; 

m) as perspectivas da Receita  
e da Despesa, para o ano corrente, 
segundo informações das repartições 
competentes e dentro da mais  
prudente execução da lei orçamentária, 
levavam os técnicos a prever um deficit 
financeiro da ordem de 10 bilhões de 
cruzeiros; 

n) a essa situação financeira, 
agravada pela dos Estados, juntava-se 
uma conjuntura econômica caracterizada 
por uma soma de crises, desde a das 
exportações, dos transportes, de 
energia, a de câmbio, de bancos e 
outras trazendo a elevação de  
preços, salários, custos, – enfim, a 
inflação em seu estágio mais intenso e 
prejudicial. 

4. Um outro fato, Senhor Presidente, 
que me parece indispensável ao 
 

esclarecimento do, Senado, antes de 
entrar no exame das proposições de meus 
ilustres convocadores, refere-se à 
evolução do meio financeiro nacional,  
do dia em que deixei de ser Ministro  
da Fazenda, há quase 20 anos, e a 
situação que vim encontrar, ao reassumir 
essas funções, em que  
todos os fatores se multiplicaram, os  
da receita, os da despesa, a  
circulação monetária e, para fixar um 
ponto de referência, basta registrar  
que a Receita foi menor do que  
a Despesa nesse período, isto é, de 1935 
a 1953, de Cr$ 50.802.385.187.00, 
importância que, em última análise, 
corresponde ao deficit crônico  
da República, em proporção maior  
do que o do Império, atendido  
com emissões de papel-moeda, de títulos 
públicos e outras operações financeiras. 

5. Quanto a posição em 30 de junho 
último, em números que não exprimem 
uma situação definitiva, as cifras eram as 
seguintes; Receita – Cr$ 18.893 994 
092.80; Despesa – Cr$ 23.081 720 
248.10, acusando um deficit de Cr$ 
4.187.726.155,30. 

6. Os quesitos do Senado, 
particularmente os dois primeiros, que dizem 
 

com a execução orçamentária e as dividas 
do Tesouro, são difíceis de responder com 
absoluta precisão, tendo-se em vista 
nossa contabilidade e os dados 
disponíveis. Tudo fiz, porém, para 
consultar e compulsar, com a colaboração 
dos melhores técnicos fazendários, os 
elementos ajustados, no propósito de 
informar o Senado da realidade das 
contas públicas. 
 
HERANÇA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 

 
7. Para maior clareza na apreciação 

dos resultados da execução orçamentária 
até 30 de junho de 1953 e em virtude do 
conhecido fenômeno da solidariedade 
natural dos diversos exercícios, vamos 
examinar, destacadamente, o qüinqüênio 
1916 a 1950, em seguida o biênio 1951-1952 
e, finalmente, o primeiro semestre do 
corrente ano. 

 
O QUINQÜÊNIO DE 1946 A 1950 

 
8. Segundo os dados apresentados nos 
Balanços da Contadoria Geral da 
República.o qüinqüênio 1946-1950 
produziu os seguintes saldos 
orçamentários: 

 
  Deficit (–) Ou Superávit (+) 
1946 ......................................................... – 2.633 Milhões de cruzeiros 
1947 ......................................................... + 480 Milhões de cruzeiros 
1948 ......................................................... + 3 Milhões de cruzeiros 
1949 ......................................................... - 2.310 Milhões de cruzeiros 
1950 ......................................................... - 4.297 Milhões de cruzeiros 

Soma ..................................................... - 9.277 Milhões de cruzeiros 
 
A cobertura dêsse deficit operou-se com o produto de recurso extraorçamentários, de 

conformidade com a seguinte demonstração: 
Variações operadas no quinquenio 

 
Milhões de cruzeiros 

Operações de crédito (saldo da emissão de Obrigações de Guerra) ..... + ilegível 
Emissão de papel-moeda (utilizada pelo Tesouro como receita)............ + ilegível 

Soma .............................................................................................. + ilegível 
Soma do deficits acumulados no quinqüênio ......................................... – ilegível 

Saldo .............................................................................................. + ilegível 
 

Dêsse saldo, 434 milhões de cruzeiros 
foram empregados na redução da dívida 
flutuante e o restante se atribuiu por diversas 
outras contas. 

9. Deve-se, ilegível, ressaltar que êsse 
deficit traduz apenas o movimento das contas 
registradas pela contabilidade. Não obstante, 
diversos outros débitos foram sendo 
acumulados à margem da execução 
orçamentária e dos registros contábeis como 
ilegível de despesas realizadas por ilegível 
adiantamentos feitos pele Banco do Brasil. 

Esses débitos foram finalmente 
liquidados em 1951 com os recursos 
resultantes da encampação de emissões de 
papel-moeda autorizada pela Lei número 
1.419, de agôsto de 1951. 
Tais recursos, no total de 9.135 trilhões de 
cruzeiros tiveram em resumo a seguinte 
aplicação: 

 

 
Milhões de cruzeiros 

a) Despesas extraordinárias já contabilizadas até 1953 ........................... ilegível 
b) Liquidação de débitos de contas orçamentárias.................................... ilegível 
c) Resgate de Letras de Tesouro.............................................................. ilegível 
d) Liquidação de compromissos junto à Carteira de Câmbio.................... 4.158 
e) Encampação de E. F. Leopoldina.......................................................... ilegível 

Total ...................................................................................................... ilegível 
 

A liquidação dessas operações realizou-se como é o conhecimentos do Senado, durante 
o exercício de 1951, incluindo, por conseguinte nos resultados financeiros do primeiro biênio 
do atual Governo. 

 
O BIÊNIO DE 1951 A 1953 

 
10. Com base nos elementos constantes dos Balanços elaborados pela Contadora Geral 

da República, os exercício de 1951 e 1953 se encerraram com os seguintes saldos 
orçamentários: 

 
           Recita arrecadada: 

Milhões de cruzeiros 
1951................................................................................................ ilegível  
1952................................................................................................ ilegível ilegível 
    
           Despesas realizadas: 
1951................................................................................................ 24.603  
1952................................................................................................ 28.101 ilegível 

Superávit orçamentário do ilegível ......................................... ilegível 
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11. Interessa, certamente, aos meus 
eminentes interpeladores tomar conhecimento 
não apenas dos resultados orçamentários, 
mas também de tôda a posição financeira. 
Considerando o biênio em conjunto, e a fim de 
não alongar esta exposição, resumirei o 
movimento geral das contas extra 
orçamentárias, que se exprime num deficit 
global de 5.161 milhões de cruzeiros, em cuja 
cobertura foram utilizados o saldo 
orçamentário de 5.098 milhões e mais 63 
milhões de cruzeiros das disponibilidades de 
caixa. 

12. Embora êsses saldos estejam 
claramente consignados nos Balanços 
Financeiros já divulgados pela Contadoria 
Geral da República, procurarei satisfazer a 
curiosidade natural do Senado, tentando 
traduzir em linguagem simples e tão clara 
quanto possível a composição geral das 
contas de Receita e Despesa, de cujo 
balanceamento resultou êsse deficit 
compensatório, de natureza 
extraorçamentária, dentro da técnica 
normalmente usada pela contabilidade 
pública. 

13. Além dos encargos orçamentários. 
que se elevaram no último biênio a 53.070 
milhões de cruzeiros, teve a Tesouro Nacional 
que atender, nesse mesmo período, a 
compromissos outros, de natureza 
extraorçamentária, no montante global de 
16.003 milhões de cruzeiros, assim 
especificados : 

 teriam contribuído para avolumar ainda mais o 
montante atual da divida flutuante da União. 

17. Na movimentação geral dessas 
contas, é possível que se tenham deixado de 
cumprir certas formalidades impostas pelas 
boas normas contábeis e administrativas. 
Trata-se, todavia, do resultado de praxes 
consagradas por decênios de rotina, muita das 
quais exigindo por certo correções inspiradas 
nas modernas técnicas da contabilidade 
pública. 

18. No propósito de não voltar a 
incidir nesses mesmos êrros, estamos 
sèriamente empenhados, neste momento, 
na tarefa de aparelhar, convenientemente, 
o sistema federal de contabilidade e de 
disciplinar o movimento de contas entre o 
Tesouro e o Banco do Brasil, de forma a 
imprimir a maior clareza e simplicidade 
possíveis na apresentação das contas 
públicas. 

 

 

PERSPECTIVAS DA EXECUÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA NO CORRENTE 

EXERCÍCIO 
 

19. Analisados os resultados financeiros 
do biênio 1951-1952, resta-me apresentar a 
situação relativa ao corrente exercicio. 
examinando as tendências gerais da execução 
orçamentária no período compreendido entre 
1º de janeiro e 30 de junho de 1953, que, 
mesmo com a compressão de despesas 
ordenada no 1º semestre pelo Presidente da 
República, já acusava uma diferença para 
mais na despesa sôbre a receita de quase 5 
bilhões de cruzeiros e emissões da ordem de 3 
bilhões de cruzeiros. 

20. O orçamento ora em execução 
estima a receita em Cr$ 34.295.230.000,00 e 
fixa a despesa em Cr$ 34 004 996.741.00. 
prevendo, por conseguinte, um superavit de 
Cr$ 290.233.259.00. 

A estimativa da receita no Orçamento 
superou a arrecadação efetiva do exercício 
anterior na Importância de 3 556 milhões de 
cruzeiros, equivalente a uma taxa de 
crescimento de 11,5 %. Contudo, a analise das 
tendências da receita neste semestre não nos 
conduz a conclusões muito otimistas quanto à 
concretização dessas previsões. As receitas 
estão aquem da estimativa orçamentária. 

21. Os três maiores e mais 
representativos impostos brasileiros 
apresentaram, de 1950 a 1952 as seguintes 
taxas anuais de crescimento: 

 
Impostos 1950 1951 1952 

 % % % 
Renda.............. 16,6 45,2 23,3 
Consumo......... 13,7 28,2 11,1 
Vendas e 
Consignações... 20,4 42,4 11,1 

 
Excluindo o imposto de renda, cuja 

arrecadação corresponde a rendimentos 
auferidos no exercido precedente demonstram 
os impostos de consumo de vendas e 
consignações uma que da violenta no ritmo de 
crescimento de suas arrecadações, reduzido 
ae 28 e 42 %, em 1951, para apenas 11%, em 
1952, apesar de substanciais aumentos de 
taxas ocorridos no último exercicio. 

Todos os fatôres justificativos desse 
decréscimo, como restrições Impostas ao 
comércio exterior, intervenção do Govêrno 
no mercado de certos produtos, fenômenos 
climaterios, a sêca. a geada, e outros – 
permaneceram ou mesmo se agravaram na 
presente exercício, Assim, nada nos autoriza 
a esperar que a receita federal venha a 
confirmar ou, muito menos, a exceder a taxa 
de crescimento de 11,5% resultante das 
estimativas orçamentáriás. Se estamos no 
propósito de imprimir maior eficiência ao 
aparelho arrecadador, combatendo por todos 
os meios a evasão de impostos, não ilegível 
firme e também nossa decisão de ilegível 
diques ao desenvolvimento da onda 
inflacionária, aplicando medidas de 
contenção aos preços que, inevitavelmente, 
afetarão as cifras nominais das 
arrecadações. 

22. Se resperspectivas da receita  
são na maior das hipóteses, no sentido  
de confirmar-se a mesmas orça- 
 

mentária, vejamos como se apresenta o 
quadro relativo á despesa. 

Adicionando-se ao total fixado no 
orçamento em vigor os créditos transferidos 
de 1952 e mais os abertos na corrente 
exercicio obtem-se um total de Cr$ 
36.393.235.975,80 de despesas legalmente 
autorizadas até 30 de junho do ano 
corrente. 

Em confronto com a receita orçada, 
êsse novo total da despesa já transforma o 
superavit previsto em um deficit potencial de 
2.088 milhões de cruzeiros, em números 
redondos. Não param ainda nestas cifras os 
compromissos reais do corrente exercido. 
Como resultado preliminar de um tremendo 
esfôrço de pesquisas, depois de examinar 
alguns milhares de processos em curso, 
dentro e fora da Fazenda, já posso 
apresentar e seguinte relação de encargos 
absolutamente inevitáveis e sem qualquer 
possibilidade de cobertura orcamentária: 

Créditos autorizados 
 

Cr$ 
e a abrir  1.064.964.979,30 
Suplementação para o 
Código de 
Vencimentos e 
vantagens .................. 983.271.000,00 
Suplementação para 
gratificações 
adicionais ................... 427.570.722,60 
Abono de emergência 
(projetos em 
andamento no 
Congresso) ................ 38.876.010,00 
Salário-familia (projeto 
no Congresso 
Nacional)..................... 7.482.700,00 
Suplementação já 
pedida ao Congresso 
Nacional...................... 15.476.760,00 
Créditos 
(suplementares e 
especiais) a solicitar 
ao Congresso.............. 657.824.832,90 
Suplementação para 
reposições e 
restituições.................. 39.847.744,10 
Crédito especial para 
“dívidas relacionadas” .... 46.919.825,00 
Crédito especial para 
os concessionários 
dos portos................... 94.500.000,00 
 3.376.754.574,50 

 
23. Recompondo, agora, o quadro 

esboçado até aqui e para não cansar a 
imaginação de meus eminentes 
interpeladores com uma exaustiva citação 
de cifras intermináveis, encerrarei essa 
rápida análise das tendências gerais da 
execução orçamentária, relativa ao corrente 
exercício, com a seguinte síntese: 

 
Cr$ 

Despesas realizadas 
até 30 de junho de 
1953.......................... 14.197.188.740,00 
Saldo das despesas 
orçamentárias e 
adicionais já legalmente 
autorizadas..................... 22.180.047.235,80 

 

Despesa: Milhões de 
cruzeiros 

1 – Débitos orçamentárias e extraorçamentários de exercício 
exteriores ilegível nos termos da Lei nº 1.419 de agosto de 1954 8.079 

2 – Liquidação de operações de compra e financiamento de 
produtos diversos, inclusive suprimentos a CAN e a COPAP.... 4.313 

3 – Contrapartida de contribuições não pagas pela Prefeitura do 
Distrito Federal e escrituradas como receita orçamentária........ ilegível 

4 – Outras despesas e regularizar a levadas a débito da conta 
“Diversos Responsáveis”............................................................ 1.126 

5 – Encamparação da Estrada e Ferro Leopoldina, nos termos 
também da Lei nº 1.149.............................................................. 819 

6 – Resgate de operações de crédito............................................... 313 
7 – Liquidação de diversas outros compromissos discriminados na 

conta “Bancos e Correspondentes”............................................ 381 
 Total das despesas extraorçamentários do biênio 1951-1952... 16.003 

 

14. Na cobertura desses compromissos 
extraorçamentários, utilizou o 
 

Tesouro Nacional os seguintes  
recursos: 
 

 
Recursos Milhões de 

cruzeiros 
1 – Saldo orçamentário do biênio  ilegível 
2 – Recursos extraorçamentários:  

 a) Emissão de papel-moeda autorizada pela Lei nº 1.419.. 9.102  
 b) Receita arrecada nos têrmos da Lei nº 1.419....... 984  
 c) Restos a Pagar, Depósitos, Fundos e Provisões 

– acréscimo liquido do biênio.................................... 763 10.842 
3 – Utilização do disponibilidades de Caixa....................................... 63 

 Total dos recursos no biênio........................................................ 16.003 
 

 
15. Confrontando-se, agora, os recursos 

extraorçamentários – 10.892 milhões de 
cruzeiros – com as despesas da mesma 
natureza – 16.003 milhões – obteremos o 
deficit extraorçamentário de 5 161 milhões de 
cruzeiros a que já me referi anteriormente. 

16. Como é do conhecimento dos 
nobres Senadores, as operações 
estraoreamentarìas compõem, com as 
orçamentárias e o movimento de saldos o 
conjunto natural de contas do sistema 
financeiro Talvez se possa considerar um 
pouco altas as cifras representativas dêsse 
movimento, ao biênio 1951-1952. Todavia, 
não se devia perder de vista o fato de que 
mais de 9 milhões representaram a simples 
regularização de uma situação de fato 
ilegível do Governo anterior, regularização 
essa processada nos têrmos da lei 
expressamente votada pelo Congresso 
Nacional Do mesmo modo, puderem os 
recursos provenientes dos baldos 
orçamentários dar cobertura a uma parte de 
outros compromissos como o da liquidação 
das operações de financiamento autorizadas 
pela Lei nº 615, os quais, de outra forma, 
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Compromissos 
dependendo da 
abertura de 
créditos adicionais. 

 
 
 

  3.376.754.574,50 
Despesa provável 
em 1953................. 39.759.990.550,30 
Menos: Receita 
orçada para 1953... 

 
 34.295.230.000,00 

Deficit presumível..   5.464.760.550,30 
 
Se a receita fôr menor do que a orçada, 

como tudo indica, e a despesa acrescida, no 
segundo semestre, como parece inevitável, 
inclusive pelos compromissos de exercicios 
anteriores, o deficit já mencionado de 5 
bilhões e 500 milhões de cruzeiros alcançará, 
como prevêm os especialistas, a casa dos 10 
bilhões, sobretudo se considerarmos que, 
agora, já atinge ele metade dessa previsão. 

Débitos do Tesouro Nacional em junho de 1953 
 

24. Não é fácil determinar com precisão as 
dividas do Tesouro, considerando parte de um 
período financeiro, nos têrmos do segundo quesito 
proposto pelo Senado. 

O que se pode oferecer, com mais 
segurança, é a posição contabilizada das 
responsabilidades diretas, de pronta exigibilidade, 
ao têrmo de cada exercício financeiro. 

Não me esquivo, porém, de responder à 
interpelação, ainda mesmo tenham de ser 
consideradas as cifras parciais, de 1953, sujeitas a 
variações para mais ou para menos, no fim do 
exercício. 

Em 30 de junho de 1953, o total apurado 
dessas responsabilidades era de Cr$ 
25.587.659.213,10, sendo: 

 

riização de nossos compromissos, 
transferindo para a responsabilidade direta 
e consolidada do Govêrno a soma de 
débitos vencidos, prementes e até 
vexatórios, oriundos de exagêros e abusos 
de importações nos últimos anos. 

31. Quanto aos inglêses, a situação 
já se mostra também favorável para o 
Brasil, pois foi possível chegar-se a um 
acôrdo que permitirá a regularização de 
nosso débito, da ordem de 65 milhões de 
libras. Nesse caso também fizemos apelo 
ao Fundo Monetário para adiantamento 
da soma de 10 milhões de libras. As 
negociações chegaram, praticamente, a 
um ponto de acôrdo definitivo, estando 
agora os técnicos encarregados dos 
pormenores finais do plano, que reabrirá 
as portas do nosso comércio com a 
Inglaterra, fato altamente benéfico para 
as duas Nações. 

32. Estamos, outrossim, em 
entendimento, com os demais países 
credores especialmente a Alemanha, 
esperando chegar a um acêrto geral, que 
determinará o restabelecimento do nosso 
crédito internacional. A orientação geral 
do Govêrno, quanto à política de 
comércio exterior, é de estimular as 
exportações, mantendo as importações 
ainda por algum tempo, sob o regime de 
contingenciamento, tendo em vista o 
desequilíbrio acentuado da balança 
comercial. Estamos atento às 
conseqüências das restrições que 
seremos forçados pelas circunstâncias a 
adotar nas importações. A tarefa é difícil, 
mas deve ser levada a bom têrmo, com 
determinação e moralidade. A 
prorrogação da lei de licença prévia é, 
pois, no entender do Govêrno, medida 
indispensável. Espero assim, que o 
Senado, ao examinar a questão, tendo 
em vista a aprovação da Câmara ao texto 
final da lei adote orientação favorável à 
sua prorrogação por seis meses, a fim de 
permitir nesse período seja a Carteira de 
Exportação e Importação do Banco do 
Brasil reformada, transformada nu' 
substituída por novos mecanismos. Até 
qualquer decisão em definitivo, tudo será 
feito administrativamente, o intuito de 
atenuar e anular as dificuldades atuais. 

33. Quanto ás exportações, temos 
confiança em que poderão ser criadas 
condições capazes de permitir o 
escoamento das nossas safras e o 
aumento dos recursos cambiais A 
Superintendência da Moeda e do Crédito, o 
Banco da Brasil e o Instituto Brasileiro do 
Café trabalham em estreita cooperação e 
os resultados já estão sendo obtidos E' 
importante persistir na política de 
recuperação e confio em que um crédito 
será dado ao Govêrno para vencer os 
óbices tremendos resultantes do processo 
inflacionário e da conjuntura mundial que 
reduziram de forma drástica os têrmos de 
nosso comércio internacional. 

NOVOS MÉTODOS E NOVOS RUMOS 
34. Eram estas, Senhor Presidente, 

as informações, quase fotográficas, que me 
cumpria prestar ao Senado e aos meus 
ilustres interpeladores. 

Ao assumir as minhas funções, em 18 
de junho, determinei, de logo, o 
levantamento da situação financeira e 
econômica do país. Ao receber a 
convocação do Senado, renovei essas 
recomendações, escolhendo, mesmo, 
funcionários especializados em 
contabilidade, para que eu pudesse 
apresentar a Vossas Excelências o quadro 
verdadeiro das nossas contas públicas. 
Não há, porém, problema mais difícil. A 
contabilidade pública espelha 
defeituosamente a realidade, porque ainda 
obedece e tem de obedecer a normas e 
leis já superadas pelas modernas fórmulas 
contábeis e, por vêzes – o que é mais 
grave,atende a ordens, portarias e 
instruções ministeriais. Procurei, assim,  
mandar proceder a urna revisão das contas 
públicas, dos balanços orçamentários, dos 
extraorçamentários, dos financeiros e, ate 
mesmo, dos econômicos. Era neces- 
 

sário procurar a verdade onde estivesse, 
para trazê-la ao Senado e oferecê-la ao 
país. 

Tudo quanto foi apurado procurei 
expor com fidelidade, e neste momento 
quero de público excluir as 
responsabilidades pessoais pelos erros, 
falhas, deficiências, contradições, 
lançamentos e confusões, porque não 
creio possa alguém ser responsabilizado 
pelo mau funcionamento, pelo rendimento 
negativo e pela produção deficitária de 
uma máquina que desatende às 
exigências contábeis, públicas e privadas, 
de nossos dias. 

Devo, mesmo, declarar ao Senado e, 
sobretudo, aos meus eminentes 
convocadores, em ilegível ao meu ilustre 
amigo Senador Alencastro Guimarães 
que, nessa Tôrre de Babel de números e 
balanços, que é o Tesouro Nacional, a 
responsabilidade pela insegurança dos 
dados e elementos advém dos processos, 
métodos, praxes, normas e leis que regem 
a contabilidade pública e jamais dos 
funcionários ou dos próprios Ministros 
que, por mais esclarecidos e devotados 
aos seus misteres, não puderam e nem 
podem suprir essas deficiências 
burocráticas ou superar as confusões 
orçamentária e as contradições 
financeiras da nossa organização 
fazendária e fiscal. 

Compreendo, pois, Senhor 
Presidente, que o Senado e os meus 
ilustres interpeladores, fiéis aos seus 
mandatos e à alta missão reservada a 
esta Casa, em nossa organização política, 
quiseram, ao me convocar, não semente 
conhecer êsses dados, quase todos já 
registrados em balanços e contas oficiais, 
ilegível minha opinião, como novo 
responsável pela formulação da política 
orçamentária e pela execução da política 
econômica e financeira do Govêrno. 

35. Antes mesmo de ser interrogado 
pelos ilegível o meu pensamento, a 
direção que pretendo imprimir ao setor 
governamental, faz ilegível e econômico, 
confiado à minha gestão. 

Começarei por declarar, Senhor 
Presidente, que a ilegível brasileira 
precisa de uma reforma radical. Ela 
funciona mal e cada dia funcionará pior. 
Reformar, em nosso país, tem, porém, 
sido ilegível mais e gastar muito mais. 
Tem disso consciência o Senado e 
temes todos nós que acompanhamos a 
ilegível administrativa do nosso país. 
Mas a primeira reforma deverá ser a 
dêses vôzo de complicar e gastar. 
Teremos de simplificar e economizar. 
Acredito que esta mudança de ilegível já 
será o começo de uma grande reforma. 
Mas, Senhor Presidente, alem do 
espírito ilegível administrativo precisa 
de ajustar-se às suas novas tarefas e 
aos novos tempos. A aparelhagem de 
nossa administração é do século 
passado, entre colonial, imperial e 
republicana, quase tôda importada, e 
não creio possa, sejam quais forem os 
ilegível públicos, corresponder às 
exigências contemporâneas de 
orientação, direção, divisão gestão dos 
negócios públicos, internos e externos 
de nosso pais. Não cabe aqui um exame 
da nossa maquina administrativa, mas, 
ùnicamente, Senhor Presidente, a 
afirmação que quero fazer ao Senado de 
que, com os processos e métodos 
administrativos em vigor, o Brasil não 
será, seja qual for o Govêrno, dêste, 
daquele ou de todos os partidos, 
administrado com a eficácia, com o 
rendimento, com o proveito que a 
direção dos destinos de um povo, como 
a do nosso, está a exigir dos seus 
governantes. 

Penso, assim, Senhor Presidente, 
que esta triste realidade, que todos 
conhecemos, sentimos e deploramos, 
deve ser modificada sem perda de tempo 
e que para esta tarefa nos devemos  
reunir por iniciativa própria e comum de 
todos nós, porque, se, agora, 
 

a) Divida Flutuante (em 31-12-52)...................................................... 6.491.118.772,80 
b) Fundos e Provisões (em 31-12-52)................................................ 1.694.449.104,60 
c) Caixas e Institutos de Aposentadoria............................................. 11.444.719.448,00 
d) Municípios (10% sôbre o impôsto de renda), até abril de 1953..... 669.645.731,00 
e) Diferença de proventos e benefícios a: segurados (funcionários 

públicos)......................................................................................... 100.000.000,00 
f) Exercícios findos compromissos sem créditos............................... 900.000.000,00 

g) Banco do Brasil – débito líquido do Tesouro, e 30-6-53, inclusive 
adiantamentos para atender a despesas orçamentárias e 
extraorçamentárias de 1953........................................................... 

 
4.187.726.155,60  

25. Cumpre salientar que no total 
indicado não foram incluidas as 
Responsabilidades do Tesouro resultantes 
das garantias dadas ao Banco do Brasil, por 
empréstimos feitos aos Estados e 
Municípios, as quais pela sua natureza 
podem se transformar em encargos 
orçamentários. 

26. Além dessas responsabilidades 
indiretas, convém não deixar de mencionar as 
que emanam das entidades autárquicas e 
sociedades de economia mista, as quais, em 
última análise, são também assumidas por 
ordem e conta da União. 

Os desequilíbrios financeiros de várias 
dessas entidades, como é público e notório, 
têm sido, até aqui, cobertos pelo Tesouro, 
representando sempre um ônus a mais para 
os cofres da Nação. 

E' de salientar-se que, embora nesses 
casos, a despesa resultante da 
regularização dos citados desequilíbrios 
recaia sempre sôbre o Tesouro, a êste não 
cabe, em regra, exercer o contrôle das 
aplicações, e isto porque a maioria dessas 
entidades não está subordinada ao 
Ministério da Fazenda. 

Como exemplos mais frisantes,  
citam-se os suprimentos feitos à  
Estrada de Ferro Central do Brasil, à 
Leopoldina e outras estradas de ferro, ao 
Loide Brasileiro, à Companhia Nacional de 
Navegação Costeira e às Empresas 
Incorporadas ao Patrimônio Nacional. 

27. Além do total acima indicado, Cr$ 
25.587.659.213,10, referente às 
responsabilidades do Tesouro, de pronta 
exigibilidade, há ainda a consignar as de 
longo prazo, como sejam: 

Cr$ 
Dívida Externa 
Consolidade......... 

 
4.481.201.996,00 

Dívida Interna 
Consolidada......... 

 
4.481.201.996,00 

Emissões efetuadas de 31-1-51 a 30-6-53 
28. Foi o seguinte o total das  

emissões no período a que se  
refere o quesito da letra d, proposto pelo 
Senado. 

Cr$ 
Saldo em 31-12-50 31.202.342.115,50 
Idem em 30-6-53.... 41.253.726.960,50 
Acréscimo no 
período.................... 10.051.184.855,00 

 
Essas emissões, na sua quase 

totalidade, foram feitas para  
atender às operações da Carteira de ilegível. 
Em 1951, a importância ilegível Cr$ 9.135 
160 000 00, correspondem a emissões já 
incluídas no total do meio 
 

 
circulante em 31-12-50, embora destinadas à 
Carteira de Redescontos, passou à 
responsabilidade definitiva do Tesouro, por fôrça 
da autorização constante da Lei nº 2.419, de 28-8 
de 1851. 

 

DíVIDA DE EXERCíCIOS FINDOS 

 

29. O montante das contas de exercícios 
findos, objeto do quesito da letra e, como 
indicamos anteriormente aproxima-se de 900 
milhões de cruzeiros, mas, na realidade, só 
poderá ser apurada, definitivamente, quando se 
ultimar a liquidação de reclamações contas, 
créditos e restos a pagar. 

 

ATRASADOS COMERCIAS E SUA 
REGULARIZAÇÃO 

 

30. O total dos atrasados comerciais em 
tôdas as áreas, em 30-6-53, era de 1 bilhão e 2 
milhões de dólares montante que se desdobrava 
nas seguintes parcelas: 

 
Essa foi a situação que encontrei ao assumir 

a pasta da Fazenda, em junho último, isto é – de 
divida cm quase tôdas as moedas e a quase tôdos 
os países. 

Entrei em entendimentos com os nossos 
principaís credores, não só para regularização 
dêsses débitos comerciais no exterior, como para 
a retomada dos negócios de importação de 
extraordinária significação para nós e nos quais, 
pela posição desfavorável de todo devedor, 
estaríamos nagando mais nas compras e 
recebendo menos nas vendas. 

Felizmente, estou em condições de  
poder informar ao Senado que essas 
conversações já deram resultados positivos e, 
em breve, estarão regularizadas nossas contas 
comerciais com o exterior. Assim é que, em 
relação aos americanos, a quem devíamos a 
expressiva soma de 480 milhões de  
dólares, sendo 320 milhões por atrasados 
comerciais e 160 milhões por responsabilidades 
cambiais, e situação pelo acôrdo feito  
com o Eximbank, a ampliação e utilização  
das linhas de crédito de bancos particulares ao 
Banco do BrasiI e o apêlo ao Fundo  
Monetário, permitirá a completa regula- 
 

milhões 
a) – Fila de Câmbio – Fiscalização 

Bancária, aguardando fechamento 
 
628,0 

b) – Operações de créditos. antes 
realizadas pelo Banco do Brasil, por 
ordem do Govêrno. para o mesmo 
fim.................................... 

 
 
 
168,9 

c) – Posição de câmbio em 30-6-53.. 205,5 
 Total geral.......................... 1.002 
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não o fizermos, acabaremos, convocados 
ou, talvez, merecidamente dela excluídos, 
porque não devemos esquecer que essas 
transformações administrativas fazem 
parte da evolução política dos povos na 
ânsia de se aparelharem para viver e até 
para sobreviver. 

E' necessário, assim, Senhor 
Presidente, demonstrar ao povo que 
através do regime democrático se pode 
governar com visão, administrar com 
eficiência e viver com honestidade e, 
ainda, que, nenhuma outra forma de 
govêrno, de administrar e de viver, se 
ajusta melhor à tradição, à dignidade e ao 
destino dos brasileiros. 

 
REORGANIZAÇÃO DO MINISTÉRIO DA 

FAZENDA 
 

36. E' meu propósito modificar a 
organização da Fazenda, a sua estrutura, 
direção e funcionamento, por maneira a 
tornar simples, acessível, fiscalizável e 
eficaz a velha, emperrada e complicada e 
confusa vida fazendária e fiscal. Mas a 
reforma da Fazenda de nada valerá se a 
administração federal continuar a ser a 
esfinge indecifrável na encruzilhada dos 
destinos brasileiros. Não sou autor e nem 
sequer colaborei na elaboração do 
anteprojeto de Reforma Administrativa, 
refundido pela Comissão Interpartidária, 
presidida pelo eminente Senador Ferreira 
de Souza e, agora, objeto de Mensagem 
ao Congresso. 

Creio, porém, que ela corresponde a 
uma necessidade urgente e inadiável, de 
reajuste e, mesmo, de renovação da 
administração do país, para que 
possamos enfrentar as exigências 
econômicas, financeiras e sociais da 
atualidade, nossas e mundiais e, ainda, 
que é um reclamo das aspirações 
regionais e da consciência nacional. 

E, Senhor Presidente, quando o 
povo chega a reconhecer, proclamar e, 
mesmo, exigir uma reforma, e os partidos 
unânimemente a aprovam é porque de há 
muito ela se fazia necessária e os 
poderes públicos nem eram avisados e 
nem democráticos. 

A minha experiência Senhor 
Presidente, sobretudo por duas vêzes na 
Presidência da ONU, que é uma super 
estrutura estatal de jurisdição mundial, – é 
de que, sem modernizar-mos a nossa 
organização administrativa, ajustando-a 
ao tempo, às exigências atuais e às das 
técnicas, métodos e princípios que regem 
as demais organizações governamentais, 
ficará o Brasil sem meios e instrumentos 
apropriados ao seu progresso ao convívio 
com os demais povos, a observar e a 
incorporar-se ao futuro. A administração 
pública não é, ainda, uma ciência, mas já 
deixou de ser uma arte, para ser uma 
técnica, uma resultante de fenômenos, de 
fatores, de processos, de números e de 
observações sem a conjugação dos quais 
um orçamento será um simples rol de 
receitas e despesas e jamais o 
instrumento propulsor de uma política de 
Govêrno. O nosso orçamento oferece 
hoje as linhas clássicas de mero 
documento de previsão da receita e 
autorização da despesa. 

 
POLÍTICA ORÇAMENTÁRIA COMO 

INSTRUMENTO DE POLÍTICA 
ECONÔMICA 

 
37. O orçamento deve ser, porém, a 

base da economia moderna, um poder 
novo, ao mesmo tempo de retenção e de 
impulso, de distribuição e de equilíbrio, o 
balanço dos demais balanços, um 
instrumento fiscal capaz de influir em 
tôdas as fases e aspectos das atividades 
econômicas e financeiras do país, num 
período dado. A elaboração orçamentária 
entre nós, no que se refere ao setor 
federal, não tem consultado como se faz, 
hoje, em tôdas as grandes nações, 
elementos dos balanços econômicos, 
financeiros, comerciais e cambiais e a 
política fiscal, que cabe ao Ministério da 
Fazenda traçar e executar. 

A intervenção do Ministério da 
Fazenda só ocorre nas etapas finais do 
processo de elaboração, quando não é 
mais possivel, em regra, invocar êsses 
elementos básicos e realizar obra de 
orientação, coordenação, incidência e 
de ajustes, sem falar na estrutura 
fracionária, defeituosa e deficiente, que 
se reflete no sistema de contabilidade, 
na conjuntura econômica, na justiça 
fiscal, nos planos de obras e na própria 
execução e seus controles 
indispensáveis. 

E' inadiável se imprima um sentido 
real e útil ao orçamento e que dentro dêle 
se processe, num período dado, tôda a 
vida econômica e financeira do país. Não 
bastará evitar a confusão de têrmos e de 
números, de verbas e de dotações, mas é 
preciso que êle abranja o conjunto do 
país, os serviços, os bens, as ilegível, as 
dívidas e as inversões. 

E' necessário conhecer a sua 
incidência sôbre as economias realizadas 
e sôbre as promessas ou expectativas de 
economias, em função do sistema de 
remuneração das massas e da vida das 
populações e a sua repercussão na renda 
bruta, no produto nacional, no trabalho 
individual, enfim, no comportamento da 
nossa economia, em tôdas as suas fases. 
A injustiça fiscal, a incidência tributária e a 
distribuição dos gastos públicos são 
fatores políticos capazes de alterar a 
ordem econômica e financeira do país. 
Todo orçamento é, no fundo, uma forma 
de transferência dos poderes de compra, 
um corretivo para desigualdades 
econômicas, enfim, um processo para 
promover a melhoria social, através da 
preservação da comunidade, aumento da 
produção e melhor distribuição das 
rendas. 

Os cofres públicos recolhem e 
distribuem, anualmente, através do 
orçamento, parcelas de vulto da renda do 
país e do trabalho individual, bastando ver 
que, só no corrente exercício, as receitas 
somadas ou globais da União, dos 
Estados e Municípios ultrapassam, 
segundo as estimativas, a setenta bilhões 
de cruzeiros, aos quais se poderia 
acrescentar cerca de vinte e cinco bilhões 
arrecadados pelas autarquias federais, 
estaduais e municipais. 

Efeitos diretos e indiretos, atuando 
frontalmente sôbre a conjuntura e a renda 
nacional, resultam do jogo da Receita e 
Despesa, dentre os quais se destacam os 
seguintes: 

1º) redistribuição da renda social, 
com enriquecimento de algumas classes 
em detrimento de outras; 2º) 
deslocamento de fatores de produção de 
umas regiões para outras do país e, 
ainda, entre diversos setores de 
atividades privadas; 3º) processo de 
desenvolvimento econômico sem o 
devido controle, por meio da capitalização 
de rendas fiscais invertidas nos 
empreendimentos e obras públicas; 4º) 
oscilação dos impulsos inflacionários pela 
criação ou absorção do poder de compra 
excedente – consequência dos saldos ou 
déficits orçamentários. 

38. Para sanar tôdas essas falhas e 
flutuações prejudiciais, numa segura 
preparação do caminho ao progresso do 
Brasil, torna-se imprescindível o advento 
de um diploma legal que eu denominaria 
de Lei Nacional de Orçamento e 
Contabilidade. 

O projeto já existe e está submetido 
no momento à consideração do Senado. 
E' o de nº 38, de 1952, originário da 
Câmara dos Deputados, e que institui 
normas gerais para elaboração dos 
orçamentos da União, dos Estados e 
Municípios. Com a sua aprovação, 
prestará o Senado valiosa contribuição à 
estrutura disciplinada da Receita e da 
Despesa, dentro de técnica revestida de 
unidade e de conceituação econômica 
condizente com as realidades, inclusive 
sob o aspecto contábil, sem prejuízo da 
União, Estados e Municípios se regularem 
pelo seu Código de Contabilidade 
próprio. 

Dentro dêsse sistema de Lei 
Nacional de Orçamento e Contabilidade, 
estou empenhado em modificar o atual 
Código de Contabilidade da União, para 
isso já existindo em funcionamento uma 
Comissão no Ministério da Fazenda. 

Deixadas para a citada lei, ora na 
dependência dos sábios estudos do Senado, 
as normas gerais, por certo se conseguirá 
que o novo Código de Contabilidade, livre 
das regras complexas e obsoletas que 
atualmente concorrem para o aumento da 
ferrugem burocrática, se transforme num 
instrumento de racional, rápida e simplificada 
escrituração das finanças públicas. 

 
NECESSIDADE DE CODIFICAÇÃO DO 

DIREITO TRIBUTÁRIO 
 
39. Outro problema de urgência é o 

que se relaciona com a legislação 
tributária, hoje disconforme, cheia de 
minúcias e peculiaridades, distribuída em 
inúmeros textos legais, que dificultam a 
cada passo os movimentos dos 
contribuintes e do Fisco. 

Pretendendo fazer obra de fundo e de 
sistema, acabo de nomear uma Comissão 
de técnicos para elaborar um anteprojeto a 
ser encaminhado pelo Govêrno ao Poder 
Legislativo. Os trabalhos dessa Comissão 
devem tomar por base o anteprojeto de 
autoria do Professor Rubem Gomes de 
Souza, que é membro da Comissão e 
reune notáveis qualidades de técnico na 
matéria, anteprojeto êste a ser em breve 
distribuído em avulso pelo Ministério, para 
receber sugestões. 

 
LEI ORGÂNICA DO CRÉDITO PÚBLICO 

 
40. Noutro plano e em conexão com 

as leis já aludidas, volto também minhas 
vistas para um estatuto orgânico de crédito 
público, cujos estudos foram iniciados no 
Ministério. Nesse estatuto, segundo parece 
mais acertado, deverão ser consolidadas, 
sob forma meramente normativa, vários 
preceitos gerais relativos aos Corretores, 
Bolsas, Juntas e Câmaras Sindicais, e isto 
pela simples razão de exercerem êsses 
órgãos função de instrumento na 
mobilização de créditos e valores. 

41. Teremos dêsse modo um trinômio – 
Lei Nacional de Orçamento e Contabilidade, 
Código Tributário Nacional e Lei Orgânica do 
Crédito Público, trinômio que, alcançando 
embora diferentes ramos do direito, 
consubstanciará a Legislação Orgânica da 
Finança Pública, prevista no artigo 5º, inciso 
XV, letra b da Constituição Federal. 
 

SANEAMENTO DO MERCADO DE 
TÍTULOS PÚBLICOS 

 
42. Devo aludir também à Dívida 

Interna Fundada, assunto objeto da 
Mensagem nº 40, de 13 de fevereiro de 
1952, do Poder Executivo, e que foi 
acompanhada do projeto que na Câmara 
dos Deputados recebeu o número 1.691, 
de 1952. 

A insegurança reinante no mercado 
dos nossos títulos, criada pelas várias 
dezenas de emissões e impontualidade 
no pagamento dos juros, além dos óbices 
formais impostos ás transferências dos 
nominativos, dificultando-lhes a 
circulação, retirou do Erário Público uma 
das mais favoráveis fontes de suprimento 
de numerário a longo prazo. Cumpre 
consolidar, unificar, simplificar as atuais 
emissões, reunindo-as nos quatro tipos 
do citado projeto nº 1.691, dentro da 
movimentação do open market e sob 
sistema mais atraente de amortizações e 
juros. Com êste saneamento, que está 
confiado ao Poder Legislativo, lucrará 
grandemente a economia nacional. Os 
nossos títulos públicos, que sempre 
mereceram fé e confiança por parte dos 
tomadores, entraram em crise devido à 
desvalorização do cruzeiro. Mantenhamos 
aquela posição fiduciária, abrindo novas 
perspectivas, à mobilização dos valores 
de que tanto necessita a União para 
enfrentar os investimentos inúmeros a 
que é solicitada pelo crescimento do país. 

MODIFICAÇÃO ESTRUTURAL DOS 
IMPOSTOS FEDERAIS 

 
43. Estamos diante de uma realidade 

fazendária que não pode continuar privada 
de meios e instrumentos hábeis. Vejamos, 
por exemplo, o que ocorre com os 
impostos de renda e consumo. Quanto ao 
impôsto de renda, dois são os aspectos em 
que reclama modificação. O primeiro e a da 
revisão da política fiscal relativa aos lucros 
retidos das sociedades de capital e, 
conseqüentemente, da tributação dos 
dividendos das ações ao portador. É' 
indispensável que não continue à margem 
tão promissora fonte de renda, numa 
imunidade que contrasta com as demais 
tributações do gênero. O segundo aspecto 
a examinar é o da revisão do sistema de 
taxação cedular das pessoas físicas. Urge 
se adotem critérios justos em que os 
pobres paguem, efetivamente, em 
proporção equitativa face aos ricos, dando 
aos primeiros deduções que não afetem os 
seus menores proventos em confronto com 
os seus gastos reais. 

O impôsto de consumo carece, 
igualmente, de revisão que se deve orientar 
no sentido de incidência mais seletiva, 
consoante maior ou menor se apresenta a 
essencialidade. Só dessa forma será 
possível atender aos princípios de justiça 
fiscal, reduzindo, ao mesmo tempo, a 
produção de consumo restrito, com a 
consequente migração do capital e da 
mão-de-obra para a produção de bens de 
consumo genérico, o que resulta num alivio 
da pressão inflacionaria. 

Cumpre, porém, ao Govêrno Federal 
entrar em entendimento com o dos Estados, 
para com êstes inaugurar uma política de 
coordenação fiscal, especialmente no que se 
refere ao imposto de vendas e consignações 
e ao de exportação, evitando incoerências e 
desigualdades, em face dos tributos federais 
e dos encargos maiores que pesam sôbre a 
União. 

44. Chegamos, assim, Senhor 
Presidente e nobres Senadores, à 
conclusão final de que necessitamos de 
uma reforma estrutural dos impostos. O 
sistema de incidência tributária no Brasil é 
desconexo e injusto: receba a mais de 
uns, deixando um maior número sem 
nada pagar. Os contribuintes já começam 
a compreender que o Fisco recolhe para 
depois distribuir. Os conhecimentos 
correntes, transmitidos pelos jornais, 
rádios, livros e revistas, estão já 
mostrando ao povo que no Brasil quase 
tudo depende da União Federal e do 
dinheiro que ela arrecada. Atravessando 
ainda a fase econômica dos países em 
desenvolvimento, onde o dinheiro é 
sempre escasso, o Govêrno só pode 
cumprir sua política com o recebimento 
oportuno dos tributos legais. O povo sente 
e sabe que deve ajudar o país, como 
sempre fêz, porque já percebeu e já 
descobriu onde está o maior instrumento 
para dominar a inflação, instrumento que 
reside exatamente nos tributos fiscais. 
Sejamos, pois, compreensivos, homens 
do Govêrno, legisladores, membros de 
classes e contribuintes, unindo nossos 
esforços e nosso patriotismo para a obra 
de readaptação do Brasil em face da 
conjuntura e para que todos possamos, 
em breve espaço de tempo, sair da crise 
atual, trocando-a por um bem estar, 
sereno e pacífico, dentro da ordem 
jurídico-constitucional e ao calor de um 
trabalho organizado e construtivo. 

Ao lado, porém, dessas medidas, 
indispensáveis são as leis que, 
caracterizadas pelo seu cunho fazendário, 
acabo de enumerar. Delas precisa o 
Ministério da Fazenda, todo o Govêrno 
Federal e o país. As que ainda não 
constam de projetos em trânsito pelo 
Senado e pela Câmara serão 
encaminhadas em breve ao Poder 
Legislativo. Aguardo confiante, em nome 
do Govêrno, que o Senado e a Câmara 
ofereçam o seu concurso sábio e 
patriótico, votando com urgência  
todos êsses projetos, pois o que 
queremos é administrar em tempo 
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útil, sem descansos nem hiatos, nesses 
dois anos e meio que restam ao atual 
Gôverno. 

 
REFORMA BANCÁRIA – SELETIVIDADE 

NA DISTRIBUIÇÃO DO CRÉDITO 
 
A. Falho seria, porém, o meu 

respeitoso apelo ao Senado se 
deixasse de mencionar dois outros 
diplomas que, enquadrados na esfera 
econômica e não fazendária, também 
se incluem entre os de maior urgência. 
Desejo referir-me à Lei Bancária e à 
reforma da legislação sôbre seguros. A 
primeira está em discussão adiantada 
na Câmara dos Deputados, onde já se 
harmonizam as opiniões não só quanto 
à tríplice classificação dos bancos em 
comerciais, rurais e de financiamentos, 
como no que se refere à criação do 
Banco Central ou de Reservas e do 
Banco Rural do Brasil. 

A falta de estrutura da organização 
bancária nacional tem sido 
acentuadamente nociva as aplicações 
creditórias, que não correspondem as 
necessidades do trabalho e da 
produção. Visando a descentralização 
de funções subordinadas ao Ministério 
da Fazenda, para os fins de mobilidade 
e independência que elas reclamam, a 
Superintendência da Moeda e do 
Crédito somente nos últimos tempos tem 
logrado vencer as barreiras que se 
antepõem à sua ação. Ligada 
estreitamente às fôrças que realizam a 
riqueza – trabalho, crédito e produção – 
à Superintendência cabem tôdas as 
atribuições de um Banco Central, exceto 
a de emissão avultando dentre elas a de 
estabelecer, sob orientação do seu 
Conselho, a política geral do crédito 
bancário e das ilçegível de câmbio e, 
ainda, a de dirigir a fiscalização dos 
Bancos. Preparando o advento do 
Banco Central, no qual se enquadrarão 
as Carteiras de Câmbio e Redescontos, 
a Superintendência se habilita, sob 
expressa recomendação do Ministério 
da Fazenda, para pôr em execução, 
desde já, normas capazes de orientar e 
disciplinar a distribuição conveniente do 
crédito bancário dentro de um esquema 
de prioridade. 

46. Diante do desequilíbrio que ora 
perturba o trabalha e a vida, insuflado por 
vários fatores, de ordem econômica e até 
psicológica, há uma fôrça de comando 
que não pode falhar na obra de 
coordenação e ordenamento – é o crédito 
bancário. 

A missão dos bancos, principalmente 
no Brasil, reclama seu lugar de especial 
relevância. Nos países capitalizados 
pode-se atribuir aos bancos um papel 
secundário, como elemento atuante na 
solução das crises, porque as emprêsas 
privadas, dispõem de mais fôrça diretiva e 
de reservas bastantes para vencer os 
desajustes financeiros das praças 
comerciais. No Brasil, porém, somente os 
bancos e o Poder Público podem intervir 
para evitar ou reparar os efeitos das 
crises, dado que nosso parque industrial 
não reúne capitais móveis e de reserva. E 
simples fato de formarem os bancos ao 
lado do Poder Público, numa conjugação 
das forças de ambos para a ministração 
do credito como remédio heróico, define, 
por si só, a magnitude do concurso que 
são chamados a prestar. Assim, fecunda 
e patriótica é a função que cabe aos 
bancos nacionais, na presente conjuntura. 
Concentrando a economia para distribuí-
la no sentido das reais necessidades das 
classes produtoras dêles depende, em 
grande parte, a realização do progresso e 
da riqueza. Enquanto não se aprova a Lei 
Bancária e não se instala o Banco Central 
e o Banco Rural, aos bancos particulares 
se reclamará que planifiquem, desde já 
suas atividades, coordenando melhor as 
aplicações, cada qual dentro do ritmo das 
especializações que predominam no seu 
eclético sistema atual. Essa seletividade, 
ilegível segurança ilegível primeiro pas- 
 

so de adaptação ao futuro regime da Lei 
Bancária e da cédula rural, pignoratícia 
e hipotecária, importante instrumento 
ora em estudos na Comissão de 
Economia da Câmara dos Deputados e 
que se destina, sem dúvida, a 
empreendera a grande mobilização dos 
valores que o campo concentra e 
precisamos mobilizar. 

Estamos, com efeito, diante de um 
imperativo: ou as inversões bancárias se 
submetem a um controle esquemático, de 
razão econômica, ou a inflação aumenta, 
ocasionando seus males ruinosos. E' 
preciso evitar o desequilíbrio de tais 
aplicações, atraindo para as suas justas 
proporções o capital encilhado em 
atividades que dêle necessitam em bases 
menores. Êsse capital, exercendo 
atuação marginal, é nocivo ao bem estar 
coletivo e irradia germes inflacionários 
dos preços e salários. 

A seletividade na aplicação dos 
empréstimos bancários, colocados em 
primeiro plano os financiamentos à 
produção de gêneros de consumo 
alimentício, constitui providência de que 
não podem abrir mão nem as autoridades 
monetárias, nem os institutos bancários, 
porque aquelas e a êstes cabe sustentar 
a estabilidade dos preços e dos salários 
e, sobretudo, dos depósitos em dinheiro 
pertencentes ao povo, não apenas para 
assegurar sua devolução, quando 
reclamada, mas para que esta se opere 
dentro da liquidez ou poder de compra 
condizente com as variações normais dos 
mercados e as relações de paridade 
internacional. 

A distribuição ordenada do crédito 
bancário deverá influir também, em 
sensível escala, sôbre o dinheiro mativo 
ou entesourado, porque a moeda circula 
mais e com maior eficácia, sempre que se 
estabelece a mobilidade na manipulação 
do crédito. 

47. Focalizando a necessidade de 
uma consolidação das leis sôbre seguros, 
meu objetivo e o de acentuar a 
conveniência de uma revisão das 
diretrizes de aplicação das reservas 
técnicas, por parte do Departamento 
Nacional de Seguros Privados e 
Capitalização, órgão subordinado ao 
Ministério do Trabalho, Industria e 
Comercio, mas cuja função se liga de 
modo influente ao problema economico-
financeiro a cargo do Ministerio da 
Fazenda. Não existe qualquer política de 
subordinação nessas aplicações, o que é 
de mister fazer-se sob direta vinculação 
aos planos nacionais de investimentos, 
providencia que, alem de garantir 
eficiente colocação das reservas técnicas, 
propiciara maior impulso a obras 
suscetíveis de fomentar a riqueza. Uma 
parte dessas reservas poderá ser dirigida 
para o mercado dos títulos públicos, 
inclusive obrigações do Tesouro, a curto 
prazo. 

48. E' necessário fazer o dinheiro 
sair das cidades e sobretudo da Capital 
Federal. (Muito bem. Muito bem. Palmas 
prolongadas). 

E' aqui que êle se concentra, numa 
verdadeira congestão monetaria 
cerebral, sugado de todos os recantos, 
mesmo do mais pobres e necessitados 
do país. Essa economia concentrada, 
ilegível e paradoxal, divide os 
brasileiros em poucos ricos e muitos 
pobres, como o próprio país em regiões 
abastadas e outras miseráveis. (Muito 
bem). 

Esta concentração monetária no Rio, 
além do empobrecimento das regiões já 
empobrecidas, justamente daquelas para 
as quais deveriam orientar-te a 
assistência e a ajuda federais, criou aqui 
uma mentalidade bancária, de inversão e 
de aventura que só as páginas do 
Encilhamento do incomparável Joaquim 
Nabuco poderiam redescrever. (Muito 
bem! Muito bem! Palmas). 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – 
V. Ex.ª anuncia a grande revolução que o 
Brasil espera. 

O SR. OSWALDO ARANHA: – 
Obrigado. 

O Banco do Brasil, como índice dessa 
política e depositário dêsses recursos, 
passou a ser, já não o banco dos bancos, o 
agente fiscal do Govêrno, o regulador do 
crédito, mas o objeto e o alvo de todos os 
projetos, planos e negócios imaginados ou 
inventados em nosso país, não só pelos 
brasileiros, como pelos estrangeiros que 
aqui vêm, com muito pouco capital, usar e 
abusar das nossas parcas reservas 
bancárias. (Muito bem, muito bem. Palmas 
prolongadas). 

E' urgente a reforma bancária, o 
saneamento e a ordenação da vida dos 
bancos, a fim de que, como nos Estados 
Unidos, os estabelecimentos estrangeiros, 
cuja utilidade entre nós ainda não pude 
apreciar, não possam receber depósitos e as 
organizações nacionais, recebendo êsses 
depósitos sejam obrigadas a aplicá-los nas 
próprias regiões onde foram produzidos e 
recolhidos. (Apoiados gerais. Muito bem). 

E', igualmente, urgente pôr um 
paradeiro à corrida dos bancos e de 
particulares, nacionais e estrangeiros aos 
cofres do Banco do Brasil em procura de 
empréstimos, mesmo porque êste 
termina, como tem feito em soma superior 
a 12 bilhões de cruzeiros, recorrendo às 
emissões. 

Nesse sentido tenho confiança na 
reorganização atual do Banco do Brasil e na 
sua cooperação à política de saneamento, 
seleção e moralização das operações 
bancárias, como me recomendou e ao seu 
novo e ilustre Presidente o Chefe da Nação. 
Não pode o Banco do Brasil fazer, conservar 
ou transigir com operações irregulares que 
não consultam os interêsses imprescindíveis 
do país. (Muito bem). 

E' preferível ter prejuízos, mas liquidar 
tais operações – esta e a recomendação 
do Presidente Getulio Vargas. O Banco do 
Brasil é uma organização sui generis, mas, 
em realidade, nele se reflete a vida 
econômica, a orçamentária, a financeira, a 
fiscal do Govêrno e a vida futura do país. 
Não pode pois, confundir-se com uma 
instituição privada, mas procurar preencher 
as suas altas finalidades de órgão e 
instrumento da política econômica e 
financeira, nacional e internacional do país. 

Feita a reforma bancária e 
orientados os bancos oficiais, bem como 
as Caixas Econômicas, dentro dessas 
diretrizes acredito que, dada, felizmente, 
a existência em todo o país de 
organizações bancárias particulares 
tradicionais e modelares, o crédito se 
venha a organizar e distribuir por maneira 
a atender e incrementar as atividades 
nacionais, em tôdas as regiões e sob 
tôdas as formas úteis ao trabalho dos 
brasileiros. 

49. Eram essas, Senhor Presidente 
as providências que desejava pedir ao 
Senado, depois de expor as 
necessidades de tôda ordem que estão a 
desafiar e concitar o esforço e o 
patriotismo dos nossos homens públicos, 
reclamando soluções profundas, verticais 
e urgentes. 

Os relógios não param quando os 
fatos se sucedem e se transmudam 
gerando uma ordem nova num direito que 
se aperfeiçoa e humaniza ante os 
crescentes reclamos políticos, 
economicos e sociais. E o Brasil, Senhor 
Presidente, também não pode parar 
porque ninguem conseguiu ou conseguirá 
fazer parar, ou, mesmo, diminuir sua 
marcha histórica e ascencional no sentido 
de sua grandeza material e moral e no 
das solicitações dos novos princípios e 
aspirações que despontam nos horizontes 
da Humanidade. (Muito bem). 
 

FORMULAÇÃO DE UMA POLÍTICA 
ECONÔMICA E GLOBAL 

 
50. Tôdas essas conclusões de 

ordem administrativa, financeira e fiscal 
seriam inúteis se não desse eu ao 
Senado e ao país as razões econômicas, 
ou considerações de ordem téc- 
 

nica, e as previsões que me levaram a 
expô-las e a tomar a atenção e o tempo 
dos Senhores Senadores. 

O Brasil não poderia, Senhor 
Presidente, fugir aos desequilíbrios que 
assaltam tôdas as nações cuja economia 
entra numa fase de desenvolvimento 
acelerado em todos os setores de suas 
atividades. 

Realmente, ao passo que nossa 
produção ascendeu à taxa anual de 
21/2%, entre 1920 e 1940 – o seu ritmo 
de expansão na última década, mostrou 
uma extraordinária elevação, passando a 
crescer à taxa média de 14% ao ano. 

De outro lado, a Renda Nacional Bruta, 
por habitante, alçou-se, em consequência, 
na razão de 5,7% anualmente. 

Apenas pelo exame dêsses dois 
índices, portanto, podemos inferir como 
foi acentuada a aceleração da economia 
brasileira no último decênio. Não é 
também menos impressionante o 
extraordinário perigo que o excesso 
dêsse impulso trouxe para a economia 
brasileira, analisada como um todo é no 
tempo. 

A todos nós, brasileiros, que nos 
detemos no estudo e no exame das coisas 
de nosso país, incumbe agora, mais do que 
nunca, analisar com percuciência e 
agudeza, as linhas complexas de nossa 
economia e de nossas finanças, com o 
objetivo de defender com patriotismo e 
inteligência as conquistas que fizemos, 
para que seja possível ao país consolidar 
seus avanços. 

51. Nos países democráticos, qualquer 
política economica a ser adotada deve 
basear-se no tato de que o desenvolvimento 
integrado e harmonico será sempre obstado 
se ocorrer qualquer crescimento 
desordenado dos setores privados. Uma 
interdependência crescente liga êstes aos 
investimentos publicos, levando o 
Governo e a empresa a privada a se 
ampararem e ilegível, sanando, 
mutuamente, suas deficiências ocasionais. 

Se uma das causas mais conhecidas 
da distorção dos investimentos e dos 
desequilíbrios estruturais e a inflação, torna-
se necessário combatê-la e dominá-la, 
utilizando-se para tal fim as transferencias 
de poupanças do setor privado para o 
público, sempre que os investimentos 
governamentais demonstrarem em atraso 
capaz de causar a paralisação do 
desenvolvimento e sempre que no próprio 
setor privado surgirem hipertrofias e atrofias 
carecedoras de correção. 

Na verdade a inflação em nosso país 
vem sendo esporadicamente combatida, 
mediante providências parciais que se 
invalidam porque as brechas principais da 
onda inflacionista permanecem 
geralmente abertas: os déficits 
governamentais de qualquer nivel – 
federais, estaduais e municipais – e a 
expansão imoderada do crédito bancário 
concedido aos setores particulares. 

52. Entre 1940 e 1952, os déficits 
governamentais foram da ordem de 32,7 
bilhões de cruzeiros, cifra à qual se 
devem adicionar os déficits acumulados a 
margem dos orçamentos e cuja liquidação 
se fez por meio da absorção das 
emissões da Carteira de Redescontos. 

Pode-se avaliar facilmente o pêso, 
nesse período, de quase cinquenta 
bilhões de cruzeiros sobre a economia 
nacional. Durante êsses doze anos, o 
aumento das despesas e dos 
investimentos públicos determinou um 
déficit anual médio de 4 bilhões de 
cruzeiros e os efeitos dessa política 
seriam por si mesmos profundamente 
perturbadores. Todavia, o credito 
bancário aos setores particulares 
acompanhou e ultrapassou os governos 
nessa corrida, pois seu volume saltou de 
8,8 bilhões de cruzeiros, em 1940, para 
mais de 102 em 1952. Houve, portanto, 
uma expansão de mais de 93 bilhões, 
cuja aplicação não obedeceu a 
imprescindível seletividade. 

Com essa política, não havia como 
deter a onda ilegível. Assim, ilegível 
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moeda em circulação ascendeu de 5,2 
bilhões para mais de 40, nível atingido já 
neste ano de 1953. Os meios de 
pagamento galgaram rapidamente cifras 
altíssimas e, em consequência dêsses 
fatos, calcula-se que o poder aquisitivo 
interno do cruzeiro tenha caído no índice 
100, em 1939, para 17, em 1952, 
perdendo nossa moeda portanto, 83% de 
sua substância, o que por sua vez se 
traduziu numa elevação incontrolável do 
custo da vida e na alta, impossível de 
conter, de todos os custos de produção. 

53. Dentro desse quadro de 
desvalorização interna constante, os 
detentores de poupanças e capitais 
buscaram imediatamente defender-se 
mediante aplicações que implicavam em 
gigantescas imobilizações, ou se voltaram 
para as especulações a curto prazo, 
ainda mais danosas para a economia 
nacional. 

Para dois campos principais, entre 
outros, correram as disponibilidades – para 
as importações, favorecidas pela taxa 
cambial então vigorante, assim 
proporcionando lucros capazes de cobrir 
largamente a desvalorização interna, e para 
a construção civil, cujo desenvolvimento foi 
fantástico, principalmente no Rio de Janeiro 
e São Paulo, dando ensejo à desenfreada 
especulação imobiliária. 

Com o leilão dos fatores de produção 
em pleno auge, modificou-se a formação, a 
repartição e a aplicação da renda nacional, 
tanto vertical quanto horizontalmente. 
Modificou-se também a composição e a 
distribuição dos investimentos. Surgiram, 
pois, desequilíbrios graves em todos os 
campos de nossa economia, determinando 
decalagens inter-regionais, desníveis entre 
um setor e outro e avanços não 
compensados dentro de cada um dos 
setores. 

Não se pode negar que, em certa 
medida, alguns desequilíbrios e desníveis 
podem constituir-se em verdadeiros 
estimulos para os setores onde se verifica 
um retardamento relativo, pois é certo que 
uma forte procura impulsiona a oferta. 
Esse automatismo, contudo, é 
gravemente prejudicado nas conjunturas 
inflacionárias, durante as quais as 
respostas aos estímulos da procura 
demoram excessimente a surgir, 
principalmente pela rutura da relação 
entre os preços. Instalam-se 
definitivamente e se agravam, em tais 
circunstâncias, os desequilíbrios 
estruturais, determinando o aparecimento 
dos pontos de estrangulamento, cujo 
maior perigo consiste em impedir e 
arruinar o desenvolvimento, 
desencadeando afinal uma crise. Entre 
outros empecilhos que reportam hoje à 
vista de todos, conta-se o estancamento 
das exportações, devido à elevação de 
nossos custos, o que obviamente tornou 
as importações extremamente lentas, 
aplicando-se destarte um violento freio a 
industrialização, muito dependente do 
exterior quanto a bens de capital e bens 
de produção de tôda ordem: a 
insuficiência de nossas parcas 
disponibilidades de energia e 
combustíveis líquidos, bem como o atraso 
dos transportes ferroviários e marítimos, 
da armazenagem, dos serviços ilegível e 
de todos os serviços públicos em geral. 

A simples menção dessas condições 
dá a todos, Senhor Presidente, uma 
noção da gravidade do momento e da 
urgência em vencer tais obstáculos. 

54. Há, contudo, outros dados  
que devemos ainda mencionar. Se 
tomarmos o ano de 1939 como base,  
os índices de produção dos diferentes 
setores econômicos evidenciam um 
perigoso retardamento da agricultura  
e da mineração, cujo desenvolvimento 
entre 1943 e 1952 foi respectivamente de 
103 para 125, e de 125 para 135 
enquanto a indústria manufatureira alçou-
se de 125 para 240 – duplicando, 
pràticamente. Êsses dados demonstram, 
não sòmente as modificações  
estruturais que estão ocorrendo, 
 

mas também que não podemos manter 
essa tendência sob pena de vêr o chão 
fugir aos nossos pés. 

55. Há também deslocamentos 
internos, dentro da partilha das diversas 
zonas, na formação do produto nacional. 
Assim é que Minas, São Paulo, Paraná, 
Espírito Santo e Distrito Federal, que 
concorriam com 60% em 1939, 
concorreram com 68% em 1951. Mas, em 
contrapartida, caiu a contribuição do 
Nordeste, Bahia inclusive, de 21 para 
17%; de Santa Catarina e Rio Grande de 
Sul, de 14 para 12%. 

56. No que diz respeito, aos 
investimentos, as estimativas referentes 
ao quinquênio 47/51 mostram que o total 
das inversões públicas no período foi da 
ordem de 36,4 bilhões de cruzeiros, 
obedecendo à média anual de 7,2 
bilhões. 

Mas, no setor privado, o montante foi 
de 133,4 bilhões, denotando o 
crescimento médio anual de 26,7 bilhões 
de cruzeiros, aproximadamente. Para 
êsse resultado, concorreram, 
preponderantemente, os investimentos 
em máquinas equipamentos – Cr$ 75,2 
bilhões – e as novas construções com 51 
bilhões. 

Portanto, adquirimos equipamentos à 
média anual de 15 bilhões de cruzeiros e 
construímos na base de 10 bilhões por 
ano. Tal como no que diz respeito ao 
desenvolvimento da indústria 
manufatureira, ao incremento da 
participação de certos Estados na 
formação do produto nacional e da renda, 
– também quanto às novas construções e 
às crescentes aquisições de máquinas e 
equipamentos e ainda ao vultoso 
aumento dos investimentos privados, de 
modo geral, nada haveria a objetar, desde 
que todo êsse progresso houvesse sido 
alcançado sem determinar pressões 
excessivas sôbre as demais partes do 
conjunto. 

57. Não há provavelmente quem 
duvide, entretanto, que dentro dos 
estreitos limites da poupança e da renda, 
das possibilidades de investir e consumir, 
os avanços realizados foram obtidos 
mediante deslocamentos que hoje se 
mostram bastante perigosos. Ao lado da 
elevação real da renda, per capita e 
globalmente, surgiram condições que 
põem em grave perigo o que 
conquistamos por meio de esforços e 
sacrifícios de tôda a ordem, durante cêrca 
de 12 a 15 anos. 

As concentrações e os vazios 
criados pela inflação, através das 
modificações e deslocamentos na 
formação e na repartição da renda tanto 
quanto na produção e na produtividade 
dos vários setores da economia e, ainda, 
no vulto, na composição e na distribuição 
dos investimentos, colocam hoje sob 
nossos olhos um novo mapa do Brasil. 

58. Atingimos um momento crítico 
quando, agora, certas condições nos 
impelem a instalar novas fábricas e 
indústrias e, também, a ampliar as antigas 
sem podermos contar com a 
imprescindível disponibilidade de energia, 
de combustíveis e de transportes. 
Construímos e edificamos sempre mais e 
mais, sem ter em conta que, de algum 
tempo a esta parte, são insuficientes os 
serviços públicos indispensáveis. 
Alargamos e fazemos subir 
vertificalmente as grandes cidades, cuja 
insegurança aumenta pela inconstância 
das correntes de abastecimento de tudo 
quanto é essencial, ao passo que suas 
populações se adensam 
extraordinariamente, em virtude da 
corrida contínua em busca de maiores 
salários e melhores condições de vida. 

Sem a menor sombra de dúvida 
Senhor Presidente, devemos procurar 
sanar, com a maior urgência, todos êsses 
males. No ponto em que nos achamos, 
tudo evidência ser inadiável calcarmos a 
infra-estrutura e reforçarmos os alicerces, 
restabelecendo os liames e as 
amarrações entre as traves. 

FORMULAÇÃO DE UMA POLÍTICA 
FINANCEIRA 

 
59. Resumindo e complementando o 

quadro esboçado até aqui, conclui-se que 
se encontra o Ministério da Fazenda, 
neste momento, diante de graves 
problemas de ordem financeira, que estão 
a reclamar providências enérgicas e 
imediatas do Govêrno. Dentre os de 
maior urgência, creio dever destacar: 

a) cobertura do déficit previsto para o 
corrente exercício; 

b) garantia do financiamento de um 
programa mínimo do investimentos 
públicos, capaz de assegurar o 
desenvolvimento equilibrado da economia 
nacional; 

c) criação de um serviço para os 
titulo públicos e empréstimos internos; 

d) liquidação da dívida flutuante, ou, 
pelo menos, sua redução a limites 
razoáveis. 

Não se apresentam animadoras as 
perspectivas da execução orçamentária, 
no corrente exercício, como acabei de 
expôr. Só no plano federal, estamos 
ameaçados de encerrar o atual 
orçamento com um déficit superior aos 
anteriores se providências enérgicas não 
forem tomadas nesta emergência. E a 
situação não se afigura menos sombria 
na maioria dos nossos Estados. 

A queda geral do ritmo de crescimento 
das arrecadações, agravada por aumentos 
irrefreáveis de despesas, sob a pressão de 
necessidades muitas vêzes incontornáveis, 
está produzindo fortes desequilíbrios no 
setor das atividades financeiras de quase 
todos os governos. 

Não vemos, no caso, como fugir de 
uma das seguintes alternativas: reduzir as 
despesas ou aumentar as receitas, quer 
por meio de emissões de papel-moeda, 
da elevação dos impostos ou do 
lançamento de empréstimos públicos. 

60. Não resta dúvida de que a 
compressão das despesas públicas se 
impõe como providência preliminar. 
União, Estados e Municípios precisam 
acertar, em bôa harmonia, uma política 
geral de austeridade nos gastos públicos. 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – 
Apoiado. 

O SR. MINISTRO OSWALDO 
ARANHA: – A gravidade da situarão atual 
está a exigir do patriotismo e do descortínio 
das autoridades governamentais, dos 
legisladores e do público em geral, grande 
dose de renúncia e espírito de sacrifício. 

O SR. VELLOSO BORGES: – 
Apoiado. 

O SR. MINISTRO OSWALDO 
ARANHA: – Os êxitos transitórios e os 
objetivos imediatos devem, nêste 
momento, ceder lugar aos imperativos 
mais altos do interêsse nacional. 

61. Mas até que ponto poderão ser 
comprimidas as despesas orçamentárias, 
sem embaraçar o funcionamento normal 
dos serviços públicos e sem perturbar o 
desenvolvimento econômico do País? Há, 
certamente, limites abaixo dos quais se 
correria o risco de comprometer a própria 
estabilidade política e a segurança social 
da nação. 

O SR. VELLOSO BORGES: – Muito 
bem. 

O SR. MINISTRO OSWALDO 
ARANHA: – Já dissemos que o clima 
acelerado de novo processo de 
industrialização abriu lacunas enormes a 
serem preenchidas pelos investimentos 
públicos. Além dos programas normais de 
obras publicas de maior ou menor urgência 
há setores em que o Estado tem de atuar 
pronta e energicamente, visando a remover 
obstáculos e eliminar certos pontos de 
estrangulamento da economia nacional, por 
meio da ampliação ou do embasamento 
dos alicerces de nossa infra-estrutura, que já 
estala sob o ilegível de um desenvolvimento 
industrial inteiramente desordenado. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – Muito bem. 

O SR. MINISTRO OSWALDO 
ARANHA: – Impõe-se, por conseguin- 
 

te, uma revisão geral dos programas de 
investimentos a cargo dos três níveis de 
Govêrno, objetivando coordenar e disciplinar 
sua execução dentro de uma rigorosa escala 
de prioridades. Infelizmente, tais 
providências, embora aconselhadas pelo 
mais elementar bom senso e inseridas 
dentro dos objetivos básicos de moderna 
concepção do planejamento, encontram por 
vezes obstáculos intransponíveis na prática 
perniciosa das vinculações de receitas a fins 
especiais, prática essa de que se tem usado 
e abusado largamente entre nós, nos últimos 
anos, inclusive por fôrça de dispositivos 
constitucionais. Outro fato a lamentar, ainda 
no tocante aos investimentos, e, como disse 
antes, o primarismo em que se mantém a 
nòssa técnica orçamentária, obstinando-se 
na elaboração de um orçamento de tipo 
puramente administrativo, inteiramente 
divorciado, no seu processo e estrutura, de 
certos objetivos fundamentais à vida de 
países como o Brasil, em que o 
desenvolvimento econômico depende tão 
substancialmente da atuação dos poderes 
públicos. 

62. A êsse respeito, tenho o prazer 
de anunciar que, com a colaboração de 
técnicos do Conselho Nacional de 
Economia, da Fundação Getúlio Vargas e 
do Banco Nacional do Desenvolvimento 
Econômico, o Conselho Técnico de 
Economia e Finanças do Ministério da 
Fazenda já esta ultimando os estudos em 
tôrno de uma nova apresentação da 
Receita e Despesa públicas, visando 
reagrupá-las dentro do sistema moderno 
de separação das contas do orçamento 
ordinário e do orçamento de capital. 

Esse novo critério tornara possível a 
fixação do exato significado dos "deficits" 
ou saldos financeiros, balanceando-se, 
separadamente, as operações correntes e 
os investimentos públicos. O vulto e a 
natureza dêsses investimentos passarão a 
ser nitidamente assinalados em cada 
exercício e seu esquema de financiamento 
poderá ser objeto de apreciação em face 
da política financeira traçada pelo Ministério 
da Fazenda. Assim, a parcela dos 
investimentos a ser imediatamente 
amortizada com os saldos do orçamento 
ordinário poderá, então, ser analisada em 
confronto com as somas a serem cobertas 
com o produto de empréstimos, tanto em 
função da natureza das obras, como das 
tendências gerais da conjuntura. 

Só assim será possível utilizar, 
convenientemente, o credito público, em 
obediência a princípios racionais de 
administração orçamentária. 

63. Voltando, porém, ao ponto de 
partida e admitida a necessidade de 
assegurar um certo ritmo de 
investimentos, acima das possibilidades 
de financiamento dos atuais recursos 
fiscais, defrontamo-nos, agora, com o 
problema do aumento da receita, sob a 
tríplice modalidade de emissão de papel-
moeda, elevação de impostos ou 
lançamento de empréstimos. 

64. Examinando-se a primeira 
hipótese – emissão de papel-moeda – 
deve-se esclarecer que a política 
emissionista contraria fundamentalmente, 
em primeiro lugar, o desenvolvimento 
econômico equilibrado a que se visa. É 
verdade que a alguns se afigura possível 
obter recursos monetários, capazes de 
financiar programas de desenvolvimento, 
mediante o confisco inflacionário. 
Contudo, a inflação não controlada é por 
si só causa bastante para afastar as 
economias dos papeis públicos e 
privados, uma vez que a taxa de 
rendimento torna-se nula ou é superada 
em face do ritmo da desvalorização.  
No que concerne às economias coletivas 
e forçadas, não e menos verdade que  
seu volume se ilegível ràpidamente  
pelos mesmos motivos. Por último,  
tudo quanto se torna disponivel  
pela poupança voluntária e o confisco 
inflacionário volta-se de preferência  
para os negocios especulativos a  
curto prazo ou para o setor  
imobiliário, precisamente como defesa 
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contra a desvalorização acelerada da 
moeda. As economias fogem, assim, ao 
encaminhamento necessário a qualquer 
programa governamental. 

Julgamos fora de dúvida que o país 
não suportaria, sem graves 
consequências, a agravação inflacionária 
que resultaria se os governos insistissem 
em cobrir seus "deficits" por meio de 
emissões, tal a velocidade, o 
descompasso e a desarmonia que daí 
resultam não sómente para os 
investimentos, mas, ainda, para tôdas as 
atividades econômicas, sem 
esquecermos o principal foco de 
perturbação – a relação sempre destruída 
entre preços e salários. 

De outra parte, é de ressaltar-se o 
esfôrço desmedido que já vem realizando 
o Estado para acompanhar o ritmo dos 
setores privados, levados a se 
expandirem, buscando a própria 
preservação, a cada jôrro de papel-
moeda, exigindo mais crédito, maiores 
preços e mais lucros. 

65. A segunda alternativa seria a de 
aumento dos impostos. E esta seria, pelo 
menos teóricamente, a solucão indicada. 
Constituem os tributos a fonte normal de 
recursos com que conta o Estado para a 
cobertura dos seus encargos. Mas, até 
que ponto se poderia considerar oportuno 
e conveniente dirigir, neste momento, 
novos apelos à capacidade contributiva 
do País? 

Ressalvada a hipótese de 
reajustamentos parciais na estrutura de 
certos impostos, a que me referi 
anteriormente, considero imprudente, nas 
atuais circunstâncias, apelar para novos 
aumentos de taxas. Como conseqüência 
em grande parte das restrições impostas 
ao nosso comércio exterior, denunciam os 
índices financeiros alguns sinais de 
recessão no volume geral dos negócios, 
traduzindo-se na quebra do ritmo de 
crescimento de nossos principais 
impostos, conforme demonstrei ao 
responder aos quesitos de minha 
convocação. 

Não obstante a ocorrência de 
certos aumentos de taxas, diminuiu o 
ritmo de crescimento desses impostos 
de 1951 para 1952, reduzindo-se a 
ascensão do impôsto de renda, sôbre o 
ano anterior, de 45,2 para 23,3%, e de 
consumo de 28,2 para 11,1, e o de 
vendas e consignações de 42,4 para 
11,1%. Por outro lado, os dados já 
conhecidos de 1953 não autorizam 
prognósticos otimistas quanto aos 
resultados finais do corrente exercício. 

Diante de uma tal situação, o mais 
elementar bom senso está a contra-
indicar novos impactos de natureza 
fiscal sôbre nossa economia 
sensivelmente abalada pela incidência 
de certos fatores conjunturais ainda 
não removidos. 

E uma tal conclusão nos conduz 
inevitàvelmente para o grave dilema de 
apelar para o crédito público ou sucumbir 
diante da fatalidade de inflação 
monetária. 

66. Já ultrapassamos de muito a 
época em que os empréstimos públi- 
 

cos eram considerados recursos 
extraordinários, só utilizáveis em 
circunstâncias excepcionais, por motivo 
de guerras, revoluções ou calamidades 
públicas. 

Dentro dos modernos princípios da 
finança pública, os empréstimos 
constituem uma fonte normal de recursos 
para o financiamento de certas despesas 
governamentais, notadamente os 
investimentos públicos de alta 
produtividade econômica. 

Infelizmente, temos persistido até 
hoje numa politica de confusão 
orçamentária, baralhando as fontes de 
receita, trocando as funções próprias dos 
impostos e dos empréstimos. Vultosos 
recursos de origem fiscal são 
freqüentemente vinculados ao 
financiamento de grandes obras e até 
mesmo ao equipamento de importantes 
setores industriais, enquanto se abrem 
enormes brechas nos orçamentos 
ordinários, exigindo a cobertura de deficits 
de operações correntes com o produto de 
operações de crédito. 

Corrigida a técnica inadequada atual 
iriamos encontrar a contrapartida dos 
deficits, acumulados nos últimos anos, 
precisamente no montante anual dos 
investimentos públicos, deslocando, 
conseqüentemente, as discussões sôbre 
o deficit orçamentário para o problema 
mais restrito da forma de financiamento 
dos investimentos, e do papel conferido 
aos empréstimos na composição dos 
recursos destinados a êsse fim. 

O integral restabelecimento, entre 
nós, da verdadeira função do crédito 
público, exige não apenas a correção de 
nossas praxes orçamentárias, mas 
também e principalmente a criação no 
país de um grande mercado de títulos 
oficiais. 

A criação ou o fortalecimento dêsse 
mercado depende, fundamentalmente 
de duas ordens de medidas. As 
primeiras, de natureza administrativa 
poderiam ser resumidas nos seguintes 
itens: 

a) liquidação ou consolidação da 
dívida flutuante; 

b) regularização do serviço de 
amortização e juros dos empréstimos 
internos; 

c) disciplina e programação de novas 
emissões; 

d) defesa dos títulos públicos por 
meio de operações de "open market 
policy". 

Êsse conjunto de medidas terá por 
sua vez, que ser complementado por uma 
política enérgica de combate à inflação e 
de defesa do poder aquisitivo do cruzeiro. 

67. Um dos problemas que estão a 
exigir imediata atenção dos responsáveis 
pela administração financeira, não apenas 
no âmbito federal, mas nas três esferas 
de Govêrno, é, sem dúvida, o da dívida 
flutuante. 

Em 31 de dezembro de 1952, os 
restos a pagar, depósitos, letras do 
Tesouro, bônus rotativos e outras 
operações a curto prazo elevaram-se a 
42.569 milhões de cruzeiros, assim 
distribuídos: 

O problema da dívida flutuante, que 
também se tem constituído em elemento 
altamente perturbador do crédito público, 
comporta soluções de vária ordem 
mediante a conjugação de esforços das 
autoridades financeiras de todo o país. 

É precisamente no âmbito estadual 
que a questão assume maior gravidade, 
elevando-se a 29,5 bilhões de cruzeiros 
os saldos em circulação em 31 de 
dezembro do ano passado, como contra-
partida dos deficits acumulados até essa 
data. No setor federal, a situação se 
apresenta aparentemente menos 
angustiosa, em virtude de faculdade que 
possui a União de liquidar, 
periodicamente, parte dêsses débitos à 
custa de emissões de papel-moeda. Não 
fôra essa circunstância, a sua divida 
flutuante já teria atingido, a esta altura, 
cifras verdadeiramente astronômicas. 

A primeira ordem de providências 
aconselháveis, no caso, deveria, 
naturalmente, consistir na liquidação 
parcelada dêsses encargos com os 
recursos provenientes de saldos 
orçamentarios. Tal terapêutica não será, 
contudo, de fácil aplicação, sobretudo nos 
casos mais graves, como o dos bônus 
rotativos do Estado de São Paulo, ou das 
apólices sorteáveis de Minas Gerais. Em 
tais casos, impõe-se a necessidade de 
consolidação do débito por meio de sua 
substituição ou resgate com o produto de 
emprestimos fundados, cujas 
características teremos de considerar. De 
qualquer forma, o Govêrno Federal não 
pode alhear-se a tais problemas e estamos 
dispostos a cooperar sinceramente com os 
governos estaduais, num amplo programa 
de saneamento geral das finanças do país, 
admitindo a possibilidade de ilegível a 
criar, com taxas especiais, uma câmara de 
compensações financeiras. 

68. Enquanto não se completam as 
medidas de saneamento do mercado de 
titulos e não se manifestam, em tôda a 
sua plenitude, os efeitos da política de 
contenção da onda inflacionária, tem o 
Govêrno de apelar para as economias 
coletivas e outras fontes de reserva de 
capital, sacrificando uma parcela minima 
das disponibilidades para os 
investimentos privados, a fim de sanear 
as finanças públicas e restabelecer o 
necessário equilíbrio no desenvolvimento 
econômico do País. 

Uma parte dessas reservas, 
representada pelos lucros retidos pelas 
sociedades anônimas, aumento patrimonial 
dos órgãos de previdência, reservas 
técnicas das companhias de seguros e 
capitalização, depósitos em geral das 
Caixas Econômicas e depósitos a prazo 
dos bancos, forneceu, no último triênio, 
uma quota media anual da ordem de 18,5 
milhões de cruzeiros, sendo 10 bilhões de 
lucros retidos das sociedades anônimas, 5 
bilhões e 500 milhões dos institutos de 
previdência, 1 bilhão das reservas técnicas 
de capitalização e seguros, 1 bilhão e meio 
das caixas econômicas e mais os 
depósitos a prazo dos bancos. 

Por meio da subscrição de títulos e 
diversos outros mecanismos, parcelas 
maiores ou menores dessas fontes de 
capital já vêm sendo canalizadas para o 
financiamento parcial dos investimentos 
públicos e custeio de certos encargos 
governamentais. 

Estamos no proposito de determinar o 
reexame de tôdas essas medidas, 
objetivando discipliná-las dentro de um 
plano geral de mobilização de fundos para 
o mercado de titulos públicos, de forma a 
promover uma distribuição equilibrada dos 
investimentos, sem prejudicar a 
estabilidade econômica e financeira dos 
empreendimentos privados. 

Paralelamente, e enquanto o 
mercado financeiro permanecer refratário 
aos títulos comuns a prazo médio e  
longo estuda o Ministério da Fazenda,  
em colaboração com o Banco do  
Brasil, as possibilidades de emissão  
de títulos cambiários a prazo curto  
e de alto grau de liquidez, com o fim es- 
 

pecial de levantar recursos para cobrir 
compromissos imediatos e inadiáveis do 
Tesouro Nacional. 

 
DIRETRIZES BÁSICAS DE UMA 

POLÍTICA GLOBAL 
 

69. A execução de uma política de 
fortalecimento geral das finanças públicas 
e saneamento do mercado financeiro 
exige, como complemento necessário, a 
coordenação de uma série de medidas 
tendentes a fechar as grandes brechas do 
processo inflacionário. 

Os pontos principais da política 
tendente a recompor e reequilibrar as 
grandes linhas das finanças e da 
economia nacionais, em cujo conjunto se 
insere, o futuro do nosso País, podem ser 
assim resumidos: 

1 – Comprimir enèrgicamente o volume 
global dos gastos governamentais de bens e 
serviços, cuja tendência, em conjugação 
com os investimentos privados, está 
determinando uma inflação descontrolada, 
que procurarei corrigir e, mesmo, suprimir. 

2 – Baixar o ritmo anual em que se 
expandem atualmente as obras públicas, 
exceto aquelas de absoluta prioridade que 
contarem com o financiamento adequado. 

3 – Promover a adoção dêsses 
critérios pelos Estados e Municípios e 
entidades privadas. 

4 – Conter prudentemente a 
velocidade do processo de industrialização, 
segundo um critério estrito de hierarquia e 
tendo em conta o alívio ou a sobrecarga no 
balanço de pagamentos. 

5 – Deter o ritmo de expansão das 
novas construções particulares, liberando 
fatores de produção para o setores 
retardados, como o da produção agrícola. 

6 – Aplicar às importações rigorosos 
controles seletivos de acordo com a politica 
de investimentos e as possibilidades do 
balanço de pagamentos. 

7 – Regularizar o pagamento dos 
atrasados comerciais para ordenar o 
comércio exterior. 

8 – Defender a estabilidade do poder 
aquisitivo interno do cruzeiro e sua 
paridade internacional, pela cessação das 
emissões, pela liquidação de nossas 
dividas comercias, pela melhoria de nosso 
balanço de pagamentos, pelo aumento de 
nossas reservas-ouro, pelo equilíbrio das 
contas financeiras, bem como por uma só 
política de crédito de produção, de 
comercio e de investimentos públicos. 

9 – Promover a redução do custo da 
vida e do índice geral dos preços, manter 
um alto nível de emprego e o bem estar do 
povo brasileiro, atraves de deslocamentos 
internos de renda e investimentos, ilegível 
e prudentes, por meio de uma política 
economico-financeira global. 

 
CONFIANÇA NO FUTURO 

 
70. São estas, Sr. Presidente, às 

linhas mestras de orientação que espero 
seguir na gestão dos negocios públicos a 
mim confiados. 

Devo, porem, tranqüilizar a Vossa 
Excelência, ante este quadro e essas 
conclusões, porque estou certo de que, 
se aumentarmos os impostos, 
melhorarmos as arrecadações, 
ordenarmos as despesas, pusermos um 
paradeiro aos favores oficiais, viagens, 
reformas, nomeações, reestruturações de 
quadros, isenções e concessões... 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – 
Apoiado, êsse o caminho a seguir. 

O SR. MINISTRO OSWALDO 
ARANHA: – ...e assim restabelecermos a 
confinava pública, pondo em ordem 
nossas casas e o nosso país, ao fim 
dêste ano, a situação ilegível modificada 
(Apoiados. Muito bem!) e o Tesouro, em 
1951, já em condições de fornecer ao 
Govêrno recursos internos e externos 
para a execução de um progama de 
inversões, obras e providências, que 
venham a atender às necessidades 
públicas e privadas da comunhão 
brasileira. 

 

União, Estados e Municípios Em Cr$ 1.000.000 

  

Restos a Pagar .................................................................... 11.964.000 

Depósitos e Fundos ............................................................. 5.444.000 

Letras e Bônus do Tesouro .................................................. 11.383.000 

Diversos ............................................................................... 13.778.000 
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Estou certo e confiante, Senhor 
presidente, em que até o fim do corrente 
ano, com o apoio do Congresso, e a 
assistência pessoal do Presidente da 
República, poderemos criar um mercado 
interno de títulos, cessar as emissões, 
ordenar nossas dívidas comerciais no 
exterior, retomar os pagamentos dos 
exercícios findos, providenciar a entrega 
em dia das verbas e dotações 
orçamentárias, favorecer recursos à 
execução de obras inadiáveis ou 
imperiosas, reduzir as importações e 
acrescer as exportações, estabilizar a 
taxa cambial, restabelecer o nosso 
crédito público interno e externo e, 
acima de tudo, propiciar ao Govêrno os 
meios para que possa oferecer uma vida 
mais barata, mais fácil e mais igual ao 
povo, por uma melhor e mais equitativa 
distribuição dos encargos e das rendas 
nacionais. 

Sem querer animar ilusões, porque o 
Tesouro não pode, ainda que eu o queira, 
fugir à dura realidade dos números, 
sempre inflexiveis, posso adiantar ao 
Senado que nossa arrecadação começa a 
oferecer indícios de melhoria, devido à 
recuperação da confiança pública no 
cruzeiro, no câmbio, nas providências 
econômicas e financeiras, 
restabelecendo, assim, o ritmo das 
atividades agricolas, industriais e 
comerciais do país. 

71. E' necessário, porém, 
reconciliarmos as nossas idéias políticas 
e pessoais com as aspirações do povo, 
se quisermos corresponder à expectativa 
do país. 

Precisamos, para satisfazer 
necessidades normais, de retirar quase 
80% do que produzem tôdas nossas 
vendas ao exterior para podermos 
importar petróleo e seus derivados (12%), 
matérias primas e semi-manufaturadas 
(16%), caminhões, peças e acessórios 
(12%), equipamento industrial (10%) e 
máquinas e ferramentas (27%). Esta 
situação se agrava em conseqüência da 
lei cambial e de uma balança comercial 
há seis meses sem saldos, a despeito das 
compressões impostas às importações. 

Este estado de coisas, se continuar, 
não nos permitirá pagar nossas dívidas, 
atender nossos serviços no exterior e 
importar, por falta de saldos comerciais e 
recursos financeiros, bens de produção, 
essenciais à vida do país. 

E este, em minha opinião, o nosso 
problema econômico mais sério e 
premente, a desafiar a nossa coragem e a 
nossa visão, porque, se o não 
resolvermos com presteza, o Brasil será 
forçado a parar e, mesmo, a regredir, a 
mingua de divisas, de moedas e de 
créditos do exterior para alimentar a sua 
crescente urgência de trigo, de petróleo, 
de energia, de máquinas, de transporte e 
de aparelhagem para seu progresso, para 
a montagem de suas instalações 
agrícolas, de suas fábricas, usinas e 
indústrias, portos e estradas. 

E nessa ameaça, cada vez mais 
próxima, ao nosso futuro, que se deve 
encontrar explicação para a perplexidade 
dos Governos, dos partidos e da 
administração brasileira ao enfrentar a 
solução dos problemas econômicos e 
financeiros. 

É nessa hesitação que devem ter 
origem programas contraditórios ou 
divergentes, as políticas alternativas que, 
entre avanços e recuos, põe a esperança 
em comissões mistas, em empréstimos 
compulsórios, em expedientes 
financeiros... 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – 
Apoiado! 

O SR. MINISTRO OSWALDO 
ARANHA: – ...em apelos á escassa 
renda nacional, às imposições de capitais 
alienígenas, e em projetos e planos 
extravagantes e em protelações, como a 
da Petrobras e tantas outras. (Apoiados; 
muito bem; palmas.) 

Não pode o Brasil continuar por 
muito tempo nessa espectativa, sem 
adotar uma solução para essa ilegível 
 

cente falta de recursos indispensáveis à 
sua sobrevivência e ao futuro de nossos 
filhos. (Muito bem!) 

Não dependerá de mim dar estas 
soluções, mesmo porque elas terão de vir 
da conjugação de todos os poderes da 
República, se quisermos progredir e, 
mesmo, continuar. 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – 
Muito bem! 

O SR. MINISTRO OSWALDO 
ARANHA: – É fora de dúvida que 
precisamos plantar mais trigo, para 
termos pão, produzir petróleo, para 
termos progresso e incentivar a 
exportação de novos produtos, para 
termos divisas. (Muito bem! Muito bem! 
Palmas prolongadas.) 

Nada me preocupa mais, Senhor 
Presidente, do que a troca forçada da 
independência pela subsistência, triste 
espetáculo que nos proporciona todos os 
dias a vida de povos desapercebidos e 
dos indivíduos mal avisados. Esta 
contingência é que temos o dever de 
afastar de nossos destinos. (Muito bem! 
Muito bem! Palmas prolongadas.) 

Representa ela o drama do nosso 
regime político e econômico, nacional e 
internacional, porque quer fazer a 
liberdade preceder a igualdade, quando 
ambas são gêmeas e inseparáveis e 
devem ser uma e a mesma para tôdas as 
criaturas. Seja como fôr, Senhor 
Presidente, a solução precisa ser dada a 
êsse impasse de nosso destino por nós 
mesmos. 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – 
Muito bem! 

O SR. MINISTRO OSWALDO 
ARANHA: – O Brasil de hoje não é 
aquêle de quando Vossas Excelências 
foram eleitos Senadores. E' um novo país, 
com problemas que se renovam, todos os 
dias, por fatores acumulados e complexos 
e, por vêzes, contraditórios, nacionais e 
internacionais, econômicos, políticos e 
sociais, de conjuntura e individual, a exigir 
e, mesmo, a desafiar a coragem e a visão 
de todos nós. (Muito bem! Apoiado! 
Palmas prolongadas). 

O temor do futuro é o pior dos 
medos. E' a traição ao destino. A covardia 
dos poderosos. E' a renúncia de Pilatos 
que, entre o império do dever e a fúria da 
plebe, lavou as mãos. Nada temos a 
temer, como disse o grande Roosevelt, 
salvo o próprio medo. 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – 
Muito bem! Bravo! 

O SR. MINISTRO OSWALDO 
ARANHA: – O futuro caminha para nós a 
grandes passos. Nada mais nos cabe do 
que nos prepararmos, econômica e 
financeiramente, com trigo e com petróleo 
brasileiros e com disponibilidades criadas 
pelas exportações de minérios e óleos 
vegetais, que temos em excesso, para 
acolhê-lo em tôda sua expansão, 
grandeza, fôrça e poder. 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – 
Muito bem; muito bem! 

O SR. MINISTRO OSWALDO 
ARANHA: – Mas o futuro, para ser 
brasileiro, precisa vir de todo o mundo, de 
todos os povos, de tôdas as raças, de 
todos os credos para, como no passado, 
tornar-se tão ou mais nosso do que nós 
mesmos. (Muito bem! Muito bem!) 

O nacionalismo é a fôrça, a 
capacidade, o poder de nacionalizar. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – E V. Ex.ª pode 
acrescentar que nada tememos! 

O SR. MINISTRO OSWALDO 
ARANHA: – Não é o temor do 
internacional. Este foi o pensamento que 
abriu nossos portos, que só temos 
procurado fechar depois de D. João VI,  
e que aqui reuniu e irmanou raças, 
religiões e povos que formam, hoje, os  
55 milhões de brasileiros, que somos  
nós. Não devemos negar êsse passado  
e essa lição. As terras novas transformam 
e absorvem as velhas raças. Não  
sei porque, com a experiência feita  
com a nossa terra, a nossa carne  
e a nossa consciência, não con- 
 

fiamos em um futuro igual e, mesmo, 
superior ao das grandes nações 
contemporâneas. (Muito bem! Muito bem! 
Palmas prolongadas). 

Estou convencido, Senhor 
Presidente de que ao fim dêste século, se 
não tivermos medo aos outros ou a nós 
mesmos, o Brasil figurará entre os mais 
ricos, maiores e mais poderosos líderes 
da comunhão mundial. 

72. Nossa formação étcnica, iniciada 
pela mestiçagem, já começa a se 
desenvolver, criando novos tipos 
humanos, tão capazes, para a cultura e a 
civilização, como os mais puros e 
perfeitos. Nosso progresso material 
começou o desbravamento dos trópicos e 
a sua incorporação aos melhores níveis 
econômicos, como o não fizeram, com 
igual sucesso em regiões esimilares, as 
chamadas raças históricas e civilizadoras. 
(Apoiados). Temos, como nenhuma outra 
nação, terras, riquezas e reservas, por 
povoar, trabalhar e explorar. Nossa 
população cresce de um milhão anual e 
nossa indústria se multiplica numa 
progressão quase geométrica. Nossas 
cidades, mesmo as do interior, 
aparelham-se para assistir suas regiões 
com hospitais, escolas e bem estar e uma 
classe média se desenvolve e cresce em 
influência benéfica para o equilíbrio 
econômico e social do país. As classes 
industriais, comerciais e agrícolas se 
associam em tôrno dos interêsses 
nacionais. As iniciativas práticas 
demandam o interior, deixando o litoral, 
onde viviam como intermediárias, em 
procura dos grandes rios e no rumo 
abandonado das bandeiras. O 
crescimento do país está em tôda parte e 
em intensidade que, em certas regiões, 
violenta o ritmo normal do progresso 
conjuntural. Vivemos democraticamente e 
decididos a não mudar e nem a consentir 
que se mude a nossa forma de viver. 
(Muito bem! Muito bem! Palmas 
prolongadas). 

Não temos fronteiras para nossos 
vizinhos e nossas classes militares se 
armam para a sustentação de nossas leis 
e a defesa de nossas idéias. (Muito bem!) 
Temos governos tolerantes, emanados da 
vontade popular, escravos das leis. Nossa 
imprensa não é somente livre, como, 
talvez, a mais livre do mundo. 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – 
Apoiado. 

O SR. MINISTRO OSWALDO 
ARANHA: – As classes trabalhadoras são 
ordeiras e as suas reivindicações se 
operam, mesmo quando recorrem ao 
direito de greve, por maneira a não abalar a 
ordem pública ou ameaçar a normalidade 
das atividades privadas, como sucede em 
outros países apontados como exemplo. A 
representação entre nós é uma verdade, 
assegurada pela justiça. A consciência 
nacional sobrepujou tôdas as tendências 
regionalistas e nossa posição internacional 
não pode ser mais prestigiosa, sempre 
solicitada para as mais altas 
responsabilidades entre as nações. A 
ciência, a arte, a cultura e a educação 
nunca foram maiores e melhores. Enfim, 
entre todos êsses titulos e penhores, 
motivos de confiança e fé entre nós, 
sobressai o de ser o Brasil, entre os povos, 
o maior país católico e o melhor dos filhos 
de Deus. (Muito bem! Muito bem! 
Apoiados. Palmas prolongadas). 

Eram estas, Senhor Presidente, as 
considerações finais que devia a Vossa 
Excelência, aos ilustres Senadores e aos 
meus generosos interpeladores, de fé e 
confiança em nosso país, cujas 
dificuldades e problemas atuais não 
pesarão em nosso futuro se nos 
reunirmos, à sombra da Constituição e 
em tôrno de nossos Governos, dando-
nos, assim, consciência e unidade para 
sermos mais brasileiros e ao Brasil para 
ser mais Brasil. (Muito bem! Muito bem! 
Palmas prolongadas O Sr. Ministro é 
vivamente cumprimentado). 

O SR. PRESIDENTE: – Nos têrmos 
do Regimento, está aberta a fase das 
interpelações. 

Os Srs. Senadores que desejarem 
interpelar o Sr. Ministro deverão dirigir-se 
à Mesa para que esta lhes assegure a 
palavra. 

Nenhuma interpelação poderá ser 
feita fora do assunto da convocação. 

O SR. ALENCASTRO 
GUIMARÃES: – Peço a palavra, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE: – Muito bem! 
Palmas prolongadas. O Alencastro 
Guimarães. 

O SR. ALENCASTRO 
GUIMARÃES (não foi revisto peio 
orador): – Sr. Presidente, Senhores 
Senadores, o Senado acaba de ouvir 
com atenção que denota a confiança 
que o país inteiro depositou na escolha 
do Sr. Osvaldo Aranha para gestor das 
finanças do Brasil a brilhante exposição 
de S. Ex.ª. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – Muito bem. 

O SR. ALENCASTRO 
GUIMARÃES: – Como primeiro dos 
convocadores reconhecendo que, 
neste país raramente se tera ouvido 
tão admirável oração, definindo um 
programa de govêrno, estou 
plenamente satisfeito e me congratulo 
com o eminente Ministro da Fazenda 
pela prova de sua alta inteligência, 
acendrado espírito público e pela 
confiança com que todos encaramos 
sua gestão. 

O SR. NOVAES FILHO: – Muito 
bem. 

O SR. ALENCASTRO 
GUIMARÃES: – Sr. Presidente ao 
Senado e à Nação cumpria-me dar uma 
satisfação devido à luta que por dois anos 
travei desta tribuna. 

As palavras com que o  
nobre Ministro da Fazenda acaba  
de retratar a situação por S.  
Ex.ª encontrada denunciam a verdade  
de tudo quanto neste plenário foi 
enunciado. 

Aos saldos inverídicos, se contrapõe 
um deficit real de vinte e cinco milhões de 
cruzeiros. 

O SR. PRESIDENTE (fazendo 
soar os tímpanos): – Pondero ao 
nobre Senador que, segundo o 
Regimento, nesta fase da sessão ainda 
na presença do Sr. Ministro da 
Fazenda, a palavra só pode ser 
concedida para interpelações a S. Ex.ª 
sôbre o assunto da convocação. 

O SR. ALENCASTRO 
GUIMARÃES: – Sr. Presidente, vou 
então formular a interpelação. 

Anunciou o antecessor de S. Ex.ª 
a existência, no orçamento da 
Republica, dois anos consecutivos de 
saldo financeiro, totalizando a 
importância de cinco bilhões de 
cruzeiros. Ora S. Ex.ª se referiu a 
dívidas a pagar no montante de vinte e 
cinco bilhões de cruzeiros, afora outros 
débitos que não foram nem poderiam 
ser relacionados e a divida consolidada 
que não é objeto da presente 
interpelação. 

Como explica a contradição? 
O SR. PRESIDENTE: – Tem a 

palavra o Sr. Ministro da Fazenda, para 
responder à interpelação do nobre 
Senador Alencastro Guimarães. 

O SR. MINISTRO OSWALDO 
ARANHA: – Sr. Presidente, conforme 
procurei demonstrar na resposta aos 
quesitos formulados por ilustres 
Senadores – à qual agora me reporto na 
que devo ao meu prezado e generoso 
amigo Senador Alencastro Guimarães – 
insisto na afirmação de que, dados os 
elementos de contabilidade existentes é 
inevitável a confusão entre saldos 
orçamentários, os quais, de fato 
existiram, perfazendo cinco bilhões de 
cruzeiros, no biênio, e saldos 
financeiros. 

No processo orçamentário, porém, 
despesas extraorçamentárias, como 
autorizações, adiantamentos e outras 
consubstanciadas em ordens ao Banco 
do Brasil, fizeram com que êsses sal- 
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dos orçamentários se tornassem 
deficit quase equivalente àquela soma 
no orçamento financeiro final do  
ano em discussão. (Muito bem. 
Palmas). 

O SR. ALENCASTRO 
GUlMARÃES (pela ordem) (não foi 
revisto pelo orador): – Sr. 
Presidente, declaro-me satisfeito com 
a resposta que acaba de dar o nobre 
Ministro da Fazenda. 

Todos os que conhecem o Sr. 
Oswaldo Aranha, a sua galanteria, o 
seu panache, compreendem como é 
extraordinariamente dificil, para um 
coração como o de S. Ex.ª cumprir, 
neste instante, o penoso dever de 
Ministro da Fazenda. 

Depois dessa admirável oração, 
depois dos momentos extraordinários 
que acaba de viver esta Casa, certo 
estou de que o Senado e o País 
ouviram a verdade sôbre os fatos dos 
últimos dois anos concernentes as 
finanças nacionais. 

É só, Sr. Presidente. (Muito bem. 
Muito bem. Palmas). 

O SR. PRESIDENTE: – Continua 
facultada a palavra para interpelações 
ao Sr. Ministro da Fazenda, dentro do 
assunto da convocação. 

O SR. BERNARDES FILHO: – Sr. 
Presidente peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a 
palavra o nobre Senador Bernardes 
Filho. 

O SR. BERNARDES FILHO: – Sr. 
Presidente, permita V. Ex.ª que antes 
da interpelação ao honrado Sr. 
Ministro da Fazenda, eu faça algumas 
considerações que a justifiquem. 

Ouvi a explanação de S. Ex.ª com 
a velha admiração e o apreço a que 
habituaram, desde sempre, sua 
fulgurante inteligência e grande poder 
de sedução pessoal. 

Os Sr. Oswaldo Aranha assumiu 
a pasta da Fazenda num ambiente de 
simpatias e grandes esperanças, não 
porque seu ilustre antecessor não 
estivesse à altura do cargo que 
exerceu com raro brilho e notória 
competência... (Muito bem). 

O SR. ALENCASTRO 
GUIMARÃES: – Não apoiado. 

O SR. BERNARDES FILHO: – 
...mas porque, dadas as suas 
relações de amizade com o Sr. 
Presidente da República e o seu 
prestígio pessoal, logrou de início que 
o Sr. Horácio Lafer não conseguira: 
tornar interdependentes do Ministério 
da Fazenda e sob a orientação do 
Ministro os postos chaves dos setores 
da nossa economia e das nossas 
finanças. 

Tanto isto e exato que ao Sr. 
Oswaldo Aranha foi possível, desde 
logo, levar a presidência do Banco do 
Brasil, como seu candidato, um nome 
que, por si só, representa um 
programa, pela sua tradição de 
competência bancária, de honradez 
pessoal e profissional. (Muito bem). 

O SR. RUY CARNEIRO: – Um 
grande nome. 

O SR. BERNARDES FILHO: – 
Traz o Sr. Oswaldo Aranha, para 
execução do seu programa no 
Ministério da Fazenda, uma equipe 
que vai atuar sintonizada com S. Ex.ª, 
que trabalhará uma, sem solapar a 
orientação do Ministro (muito bem) o 
que ao Sr. Horácio Lafer não foi 
possível. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – 
Permite V. Ex.ª um aparte? 

O SR. BERNARDES FILHO: – 
Com todo o prazer. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – 
Segundo noticiou o imprensa, o Sr. Ministro 
Oswaldo Aranha afirmara que não de- 
 

sejaria ter na pasta da Fazenda o poder 
de nomear nem de demitir. Isto ja é um 
programa. 

O SR. BERNARDES FILHO: – S. 
Ex.ª o frisou em seu discurso de há 
pouco, lamentando que a orientação 
financeira, seja ela do Presidente da 
República ou do Ministro da Fazenda, não 
tenha ressonância nas várias autarquias, 
nos vários departamentos ou setores 
econômicos e financeiros do Govêrno. 

Realmente, Sr. Presidente, não é 
possível estruturar-se plano de ação 
financeiro-econômico no país, sem que 
todos os setores, sejam de economia 
mista, sejam de autarquias, estejam 
entrosados para atuar no mesmo sentido, 
no mesmo rumo. 

Ditas essas palavras, desejo 
congratular-me com o Sr. Ministro 
Oswaldo Aranha pelas expressões de fé 
que trouxe a esta Casa do Parlamento, 
vasadas num otimismo que deve ser o de 
todos os brasileiros; porque, no dia em 
que descrermos do Brasil, será preferível 
não mais viver. (Muito bem! Palmas). 

Ninguém sintetiza melhor essas 
esperanças, com a sua linguagem fluente, 
do que o nobre Ministro da Fazenda. 

Senhor Presidente, diante da 
interpelação do nobre Senador Alencastro 
Guimarães, meu propósito, ao assomar à 
tribuna, é apenas restabelecer a verdade, 
sobretudo para que não transite por esta 
Casa, não ecôe neste recinto, sem o meu 
protesto formal e solene, a afirmação de 
que o Senhor Horácio Lafer fôra capaz de 
apresentar à Nação balanços fictícios ou 
falsos. 

O SR. ALENCASTRO 
GUIMARÃES: – Mas é a verdade. 

O SR. BERNARDES FILHO: – Vou 
mostrar que não é, e o Senhor Ministro da 
Fazenda nos dirá. 

O SR. ALENCASTRO 
GUIMARÃES: – Foram apresentados 
arranjos de contabilidade. Façamos um 
inquérito no Ministério da Fazenda! 

O SR. BERNARDES FILHO: – Eu 
talvez proponha essa solução a V. Ex.ª. 
Apuremos as responsabilidades. Os 
balanços vêm com o sinete de 
responsabilidade da Presidência da 
República, oriundos do Ministério da 
Fazenda e, inicialmente, da Contadoria 
Geral da República e do Banco do Brasil. 

O SR. ALENCASTRO 
GUIMARÃES: – Apuremos as contas da 
União! Fixemos as responsabilidades! 

O SR. BERNARDES FILHO: – 
Apuremos, apurando de verdade para 
punir responsáveis. 

O SR. ALENCASTRO 
GUIMARÃES: – Quem mentiu, pague. 

O SR. BERNARDES FILHO: – 
Apuremos, repito, as responsabilidades, e 
levemos os responsáveis, sejam êles 
quais forem, ao tribunal competente. 

Senhor Presidente, o que foi dito – e 
figura no balanço – é que a Receita 
estimada para o exercício de 1952 foi de 
vinte e cinco bilhões de cruzeiros e 
fração; a Despesa autorizada, de vinte e 
oito bilhões e fração: e o deficit, de três 
bilhões. 

O SR. ALENCASTRO 
GUIMARÃES: – Existem vinte e cinco 
milhões de cruzeiros de contas a pagar. 

O SR. BERNARDES FILHO: – 
Refiro-me, meu caro colega, a 
Orçamento. E V. Ex.ª sabe que há contas 
a pagar desde 1942, por elas não 
podendo ser responsável o exercício de 
52. 

O SR. ALENCASTRO 
GUIMARÃES: – O nobre Ministro da 
Fazenda declarou que são contas extra-
orçamentárias. Se são contas extra-
orçamentárias, não foram aprovadas pelo 
Congresso; e, se não foram aprovadas 
pelo Congresso, trata-se de fraude, de 
ilegalidade que tem de ser apurada. 

O SR. BERNARDO FILHO: – Parece-
me que V. Ex.ª deseja impedir-me de 
prosseguir nas minhas considerações, e 
pisa um terreno perigoso para o govêrno... 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES: 
– Absolutamente. 

O SR. BERNARDES FILHO: – 
...parece querer impedir-me de demonstrar 
o equivoco em que labora e de fazer ao 
ilustre Ministro da Fazenda interpelação a 
bem da verdade. 

Houve um deficit de três bilhões de 
cruzeiros. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES: 
– Acredito. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Voto 
com o nobre Senador Alencastro 
Guimarães, isto é, pela criação de uma 
Comissão de Inquérito Interparlamentar, a 
fim de apurar as responsabilidades e 
desanuviar o ambiente de ódios e 
recalques que perdura em nosso país. 

O SR. BERNARDES FILHO: – 
Verificou-se, Sr. Presidente, que o deficit 
orçamentário de três bilhões ficou 
transformado num superavit de doi bilhões, 
porque houve maior Receita, no montante 
de cinco bilhões de cruzeiros. 

Ao que me consta – e o nobre Ministro 
da Fazenda, em sua exposição, fêz a 
diferenciação perante o Senado – as 
declarações do então titular da Fazenda 
foram feitas no sentido apenas de saldos 
orçamentários, não no de saldos 
financeiros. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES: 
– Perfeitamente. Entre as contas que e ex-
Ministro pagou e as que não pagou: entre o 
dinheiro que arrecadou e as contas que 
não saldou. 

O SR. BERNARDES FILHO: – Quem 
pretender confundir saldo financeiro com 
saldo orçamentário, estará equivocado. E 
não posso admitir, nem acreditar, que o 
nobre Senador Alencastro Guimarães esteja 
fazendo esta confusão propositadamente. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES: 
– Absolutamente. Não estou ilegível. 
Contas não foram pagas. Assim se 
conseguem saldos: com calotes. 

O SR. BERNARDES FILHO: – Vou 
dizer a V. Ex.ª o que entendo por saldo 
orçamentário. Deixemos as contas da 
União e passemos ao Orçamento das 
entidades privadas, de qualquer sociedade 
anônima. 

É hábito, em qualquer emprésa 
organizada, estimar-se a Receita e prever-
se a Despesa para o ano em curso. Pode 
acontecer que determinada sociedade, que 
tinha sofrido prejuízo de milhões de 
cruzeiros em exercício anterior, encerre o 
último Balanço com apenas dez cruzeiros 
de saldo, no orçamento que traçou. O saldo 
de dez cruzeiros existe, é orçamentário, 
não obstante os compromissos 
provenientes de dívidas anteriores. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES: – 
Dessa maneira irá à falência, porque não 
terá faculdade de emitir ou de passar calote. 

O SR. BERNARDES FILHO: – Não 
argumento com calotes, onde não existem. 
O problema é outro. A verdade é que o 
saldo existe. 

Pergunto ao Sr. Ministro Oswaldo 
Aranha se é ou não exato que, sob o ponto 
de vista orçamentário, o Orçamento de 
1952, de acôrdo com o Balanço da 
Contadoria Geral da República, apresenta 
um superavit de dois bilhões de cruzeiros. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES: 
– De acôrdo com o balanço da Contadoria 
Geral da República, está certo. Mas é 
balanço arranjado. 

O SR. BERNARDES FILHO: – Sr. 
Presidente, se porventura o balanço da 
Contadoria estiver falseado, fôr fictício  
ou inexato, estarão sujeitos às penas  
da lei o honrado Sr. Presidente da 
República, o ex-Ministro da Fazenda,  
os responsáveis pela Contadoria Geral  
da República e quem mais tenha con- 
 

tribuído para que fôsse enviado ao Tribunal 
de Contas um balanço falseado ou  
fictício. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES: – 
Perfeitamente. Não tenho dúvida sôbre isso. 

O SR. BERNARDES FILHO: – Êste o 
esclarecimetno que desejo. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente 
(Muito bem! Muito bem!). 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a 
palavra o Sr. Ministro da Fazenda para 
responder às interpelações do nobre 
Senador Bernardes Filho. 

O SR. MINISTRO OSWALDO 
ARANHA: – Sr. Presidente, é com o maior 
prazer que, nesta minha longa e acidentada 
vida pública, encaro as oportunidades que 
me são oferecidas de reparar injustiças ou 
de alargar meus juízos, precários como 
todos os juízos humanos, a respeito da ação 
daqueles que comigo participaram de 
atividades em meu país. 

Na exposição que fiz nesta Casa, 
procurei, quanto em mim esteve e quanto é 
possível àqueles que não são versados em 
assuntos de contabilidade, esclarecer que, 
paralelamente correm, na Contadoria Geral 
da República, vários orçamentos, 
traduzidos em balanços publicados 
anualmente, aos quais se referiu com muita 
justeza o ilustre Senador Bernardes Filho, 
cuja generosidade para comigo é um 
estímulo a mais para servir, neste resto de 
vida, a êste país. 

O SR. BERNARDES FILHO: – É 
justiça a V. Ex.ª. 

O SR. MINISTRO OSWALDO 
ARANHA: – Sr. Presidente, nas contas 
públicas, faz a Contadoria três balanços: o 
orçamentário que, de fato sob a direção do 
meu ilustre e eminente antecessor Sr. 
Horácio Lader, se encerrou, conforme está 
publicado nos documentos oficiais, no ano 
de 1951, com um saldo de dois bilhões e 
oitocentos milhões de cruzeiros e, no ano 
de 1952, com o de dois bilhões e trezentos 
milhões de cruzeiros... 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES: 
– Está explicado: orçamento com  
deficit. 

O SR. MINISTRO OSWALDO 
ARANHA: – ...perfazendo o saldo total, 
nesse biênio, de cinco bilhões do cruzeiros, 
que procurei computar na exposição ao 
Senado. Mas, como o balanço 
orçamentário é, pela própria natureza, um 
balanço de números, de autorizações, de 
verbas e dotações, em que a escrituração 
se fêz segundo regras do Código de 
Contabilidade, que exprime, apenas, as 
disposições legais, organizam-se, para 
resultados positivos, mais dois balanços. 
Um dêles é o balanço financeiro; e neste o 
deficit, no referido biênio, descontado e 
ilegível o saldo orçamentário, foi ainda de 
outros três bilhões de cruzeiros. 

A razão e muito simples e não há 
motivo para dúvidas, agravos ou 
discussões. Na execução orçamentária, 
durante o exercício, vêm créditos especiais 
e extraordinários votados pelo Congresso, 
em virtude muitas vêzes de autorização do 
próprio Congresso, de iniciativa própria, e 
outras, de Mensagem do Poder Executivo 
e tantas outras de suplementações nas 
verbas do pessoal. Além dessas, somam-
se – e isso, sim, é de lamentar – 
autorizações e adiantamentos ao Banco do 
Brasil para essas autarquias, que 
escapam ao contrôle do Ministério da 
Fazenda. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – 
Muito bem! 

O SR. MINISTRO OSWALDO 
ARANHA: – Neste instante, declaro que 
só duas estradas de ferro estão 
gastando, além do que recebem – 
portanto deficit indiscutido na exploração 
delas – mais de cem milhões de 
cruzeiros mensais de autorizações ao 
Barco do Brasil, que nem o Tesouro 
nem o Ministério da Fazenda podem 
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negar, sob pena de, ao fim, pararem 
êsses instrumentos necessários à vida 
das populações. 

Entretanto, o que é natural, o que 
pretendo e penso devemos fazer, é 
modificar essas leis, por maneira que, à 
proporção que êsses fatos se 
verifiquem, o Orçamento seja 
modificado, a fim de se evitar que os 
deficits ocorram ou que tenhamos de 
nos valer de expedientes e recursos, 
lançando despesas ora no balanço 
orçamentário, ora na balanço financeiro, 
ora no balanço patrimonial (Muito bem). 

Essa, Sr. Presidente, a resposta 
que eu devia ao ilustre Senador 
Bernardes Filho, com a afirmação de 
que o Govêrno atual – por maiores que 
sejam as divergências de opiniões e 
julgamentos, incluídos os do ilustre e 
eminente Senador Alencastro 
Guimarães, sôbre a passagem do 
Ministro Horácio Later pelo Ministério – 
já proferiu o seu julgamento, numa 
quitação mais ampla, com o 
reconhecimento do próprio Presidente 
da República. 

De minha parte, declaro que, em 
tudo quanto tenho sido forçado a fazer, 
dentro do Ministério, nada em mim 
existe que não seja de admiração e 
testemunho pelos esforços, nem sempre 
felizes, mas sempre patrióticos, do meu 
eminente antecessor. 

O SR. BERNARDES FILHO: – 
Muito obrigado a V. Ex.ª. 

O SR. MINISTRO OSWALDO 
ARANHA: – Era o que eu tinha a  
dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! muito 
bem!). 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a 
palavra o nobre Senador Domingos 
Velasco, inscrito em seguida. 

O SR. DOMINGOS VELASCO (não 
foi revisto pelo orador): – Sr. 
Presidente, o Senado sabe da minha 
admiração pelo talento e espírito público 
do Sr. Ministro Oswaldo Aranha. Felicito-
me por ter sido um dos que promoveram 
sua convocação, porque assim amanhã, 
ou hoje mesmo, a Nação tomará 
conhecimento de um verdadeiro 
programa do Govêrno. 

O Ministro acentuou – e a meu ver 
muito bem – que os recursos privados 
procuram aplicações que lhes garantam 
lucros compensadores e cubram a 
desvalorização da moeda – como as 
importações e as construções civis. Isso 
quanto ao capital nacional. 

Perguntaria a V. Ex.ª se, com a 
experiência que tem no trato das 
finanças nacionais, julga que o capital 
externo virá para o Brasil para se aplicar 
em empreendimentos de resultados 
muito distantes ou se têm preferido os 
empreendimentos de alta rentabilidade e 
rapidamente liquidáveis. (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a 
palavra o Sr. Ministro Oswaldo Aranha, 
para responder à interpelação. 

O SR. MINISTRO OSWALDO 
ARANHA: – Sr. Presidente, o ilustre 
Senador Domingos Velasco, meu 
companheiro de tempos saudosos, de 
esperanças ainda não realizadas e um 
dos mais generosos desses 
companheiros, ilegível me interpelação 
realmente complexa e difícil: pretendo 
que opine sôbre a aplicação do capital 
estrangeiro em nosso País. 

Devo declarar a S. Ex.ª que o 
capital estrangeiro, salvo pouquíssimas 
exceções, se tem instalado e  
crescido de tal maneira no Brasil que 
quase impede o desenvolvimento do 
capital nacional. E' êsse um dos 
problemas mais sérios que teremos  
de enfrentar. E' capital que pede 
garantias para entrar no país, garantias 
maiores para nele permanecer e ainda  
maiores para dele sair. Portanto, 
 

não parece desejável por qualquer país, e 
menos ainda o é pelo Brasil. (Muito bem). 

Reconheço que precisamos de 
capital. Entretanto, o numerário importado 
que impede a criação de capital nacional é 
mais prejudicial que não termos dinheiro 
estrangeiro. 

Se estudarmos, no Brasil, as 
aplicações aparentemente vultosas, 
veremos que elas se reduzem a pequenas 
inversões e que a prosperidade de tais 
empreendimentos não é senão fruto de 
reinversões de lucros verdadeiramente 
fantásticos. 

Elaboramos a Lei do Câmbio Livre 
com o propósito de atrair capitais. Mas, em 
verdade, proporcionamos a possibilidade, 
que está sendo usada, de saída dos 
capitais represados no Brasil. A pressão 
que sofre o cruzeiro no momento é devida 
a essa lei. O fato constitui verdadeiro 
paradoxo, porque os interesses 
econômicos e financeiros do País exigem 
se mantenha o dolar a preço alto em 
relação ao cruzeiro, a fim de que haja 
tempo para a transferência do capital 
acumulado e represado no Brasil. 

Para concretizar a resposta que devo 
ao nobre Senador Domingos Velasco darei 
apenas um exemplo, observado e bem 
estudado por nós, relativamente às 
inversões de companhias automobilísticas 
no país. 

Uma grande companhia americana ou 
inglêsa, instalada no Brasil para montagem 
de automóveis, recebe, pela taxa oficial, 
dólares para importar vinte mil automóveis. 
Ela se instalara com capital inicial não 
superior a duzentos mil dólares. Possui 
hoje poderosa e extensa organização. 
Tendo importado vinte mil automóveis, 
recebeu, provavelmente, pela taxa oficial, 
quarenta milhões de dólares, para trazê-los 
à razão de dois mil dólares por unidade. 
Uma vez aqui chegados, montou os 
veículos, aproveitou alguns elementos 
brasileiros na montagem, pintou-os e 
vendeu-os aos nossos consumidores por 
preço que lhe permitiu usufruir lucros 
anuais que somam pouco menos de 
quinhentos milhões de cruzeiros. Agora, faz 
pressão no câmbio livre, para êsse total ser 
repatriado ao país de origem. Dêsse 
gênero, há muitas inversões no Brasil. 

Igualmente prejudiciais são as 
inversões feitas inicialmente com capital 
brasileiro, por empresas que para aqui 
vieram apenas com créditos concedidos 
pelos nossos bancos. 

Esses são os maus capitais. 
Devemos reconhecer, entretanto, que 

existem os bons, os capitais humanos, que 
se incorporaram, se integraram no país e, 
hoje, são parte da nossa grandeza e da 
nossa terra. A soma dêsses capitais 
também é imensa. 

Contudo, ao poder público – e nesse 
sentido estamos procedendo a estudos e 
providenciando – cabe diferenciá-los e 
taxá-los de maneira a evitar que acarretem 
sob forma comercial de inversão, os 
prejuízos que estão causando ao Brasil, ao 
invés das vantagens que dêles 
deveriamos esperar. (Muito bem! Muito 
bem! Palmas). 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a 
palavra o nobre Senador Domingos 
Velasco, para continuar sua interpelação. 

O SR. DOMINGOS VELASCO (não 
foi revisto pelo orador): – O Senado 
acaba de ouvir a brilhante resposta do Sr. 
Ministro da Fazenda que nós, os 
nacionalistas, sobretudo do Senado, 
aceitamos, compreendemos e aplaudimos. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: 
– Muito bem! 

O SR. DOMINGOS VELASCO: – 
Esta é realmente a tese que os 
nacionalistas de todo o país têm defendido: 
a vinda de capitais que propulsionem 
nossa riqueza, criando melhores condições 
de vida para o povo brasileiro... 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – V. Ex.ª fala em nome da 
bancada nacionalista do Senado. 

O SR. DOMINGOS VELASCO: – ...e 
o combate ao emprego dessa espécie de 
capital a que aludiu o Sr. Ministro. 

Desejo, agora, fazer uma segunda 
pergunta a S. Ex.ª, no mesmo sentido da 
primeira: a tendência atual, nos países 
sub-desenvolvidos – o fato me aflorou no 
decorrer do discurso de S. Ex.ª, quando 
se referiu ao papel do Estado e da 
iniciativa privada, completando-se para 
eliminar desequilibrios – não tem sido a 
de o Estado, através de empréstimos 
externos ou de outros recursos, procurar 
resolver aqueles problemas que, embora 
fundamentais para o país, não oferecem o 
atrativo de alta e imediata rentabilidade? 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a 
palavra o Sr. Ministro Osvaldo Aranha 
para responder à interpelação do nobre 
Senador Domingos Velasco. 

O SR. MINISTRO OSWALDO 
ARANHA: – Não sei, Sr. Presidente, se 
pelo meu veso democrático e liberal não 
consegui apreender bem a dúvida do meu 
ilustre e eminente amigo, Senador 
Domingos Velasco, por isso que ela 
tomou uns tons um pouco misteriosos de 
doutrina para mim desconhecida (Riso). 

Creio que S. Ex.ª parte do ponto de 
vista de que o capital público ou oficial 
deve preencher os vazios da economia do 
país, por isso que o empreendimento 
privado não tem recursos para atender a 
essas necessidades: e de que, ao invés 
dessa compensação de equilíbrio, pelo 
preenchimento reciproco de uma e de 
outra atividade, deve o Estado tomar a 
iniciativa de realização dêsses 
empreendimentos. 

O SR. DOMINGOS VELASCO: – 
Esclareço: num país de economia 
subdesenvolvida, como o Brasil, ou de 
desenvolvimento retardado – parece que 
e a expressão usada por V. Ex.ª – o 
Estado tem de assumir o papel de 
desbravador de sua economia em certos 
empreendimentos que não representam 
atrativo ao investimento de capitais 
privados, porque sua rentabilidade não é 
imediata e só pode ser enfrentada pelo 
Estado para, depois de executado o papel 
de desbravador da economia – como é o 
caso das estradas de ferro que 
apresentam deficits, conforme afirma V. 
Ex.ª – aproveitar-se a economia privada 
do esfôrço conseguido através dêsse 
desbravamento. 

O SR. MINISTRO OSWALDO 
ARANHA: – E' fora de dúvida, Sr. 
Presidente, que o Estado está 
absorvendo e exercerá crescente 
absorção de muitas das atividades 
privadas, que se deslocam do campo 
particular para o da iniciativa pública. 

O fenômeno do aumento das 
iniciativas é mundial. Em nosso país, terá 
que pertencer ao govêrno a solução, por 
isso que a falta de capital nacional 
privado e particular o força a tomar a 
dianteira em muitas das atividades que 
deveriam permanecer no campo dos 
empreendimentos privados. 

E' fora de dúvida que o fenômeno se 
caracteriza e sobremodo se impõe nos 
países em desenvolvimento. Eu não 
inclui, nem incluiria, o Brasil entre os 
países subdesenvolvidos havendo 
mesmo repelido insinuação nesse 
sentido. Ainda há pouco, convidado nal a 
ocupar uma cadeira entre as nações 
subdesenvolvidas, para discutir seus 
problemas, respondi que não me 
interessava pelas Nações dessa espécie, 
porque não incluia o Brasil entre elas, 
nem me manifestaria a respeito de 
investimentos a serem nelas realizados. 

Em Nações como o Brasil, no 
entanto, o Poder Público deve exercitar 
ação material, orientadora e técnica. 
 

Reconheço o fato, entendendo, porém, 
que o Poder Público no Brasil precisa 
aparelhar-se para a função a que e 
chamado... 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTE: – Muito bem! 

O SR. OSWALDO ARANHA: – ...e 
no desempenho da qual nem sempre tem 
correspondido à expectativa. 

Pertenço à escola que acredita 
firmemente em que o Poder Público 
aplica melhor o dinheiro da economia e 
da poupança particular do que os próprios 
particulares. (Muito bem! Muito bem!) 

O SR. DOMINGOS VELASCO (pela 
ordem) (não foi revisto pelo orador): – 
Sr. Presidente quero agradecer ao 
Ministro Oswaldo Aranha as suas 
respostas. 

Não resta dúvida de que há 
coincidência no exame dessas questões, 
tanto do ponto de vista do nobre titular da 
Pasta da Fazenda como daqueles que 
integram a corrente nacionalista.(Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a 
palavra o nobre Senador Ferreira de 
Souza, inscrito em seguida. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA (não 
foi revisto pelo orador): – Sr. Presidente 
parece-me não ser necessário dizer a V. 
Ex.ª e à Casa do conceito e, mesmo, da 
profunda admiração em que tenho o Sr. 
Ministro Oswaldo Aranha. 

Há poucos dias, desta tribuna, 
fazendo referências ao nobre titular, tive a 
felicidade de destacar coincidência de 
pontos de vista entre mim e S. Ex.ª no 
encararmos os problemas econômico-
financeiros do país. 

Folgo ainda, Sr. Presidente, em 
ressaltar neste instante a clareza e a 
elegância com que S. Ex.ª deu ao Senado 
as diversas explicações ilegível e a forma 
superior por que se referiu ao seu 
antecessor, a meu ver homem dos mais 
dignos que êm passado pela Pasta da 
Fazenda e que deu ao Brasil uma vasta 
cota de sacrificios pessoais no sentido 
de serem evitados males talvez muitos 
ilegível. 

Passando, Sr. Presidente, ao assunto 
da interpelação, declaro inicialmente ao 
nobre Ministro Oswaldo Aranha, que 
algumas das suas informações me 
envolvem direta ou indiretamente, razão 
pela qual desejo ouvir de S. Ex.ª uma 
explicação. Trata-se da previsão 
orçamentária para o exercício de 1953. 

Disse o eminente Ministro Sr. 
Oswaldo Aranha ser possível pensar que 
a renda em 1953 não atinja à cifra 
constante da lei orçamentaria, razão pela 
qual, somando a despesa orçamentária 
com os créditos especiais, admite um 
largo deficit no correr dêste ano. 

Tenho um pouco de 
responsabilidade, relator que sou do 
orçamento da Receita no Senado. A mim 
se ilegível a previsão, afinal vitoriosa, do 
orçamento, salvo ligeiras modificações 
feitas posteriormente pela Câmara dos 
Deputados. 

Nas minhas notas, chego a pensar 
que a renda vai superar a previsão. Será 
muito superior à renda de 1952. E vai 
superar a previsão pelo seguinte: 
conheço o balancete do Tesouro até  
o mês de junho; e obedecendo  
ao método de previsão, o chamado 
método das médias ponderadas, não 
tem êle falhado desde 1947, quando  
o Senado me confiou o tão honroso 
encargo de relator do orçamento da 
Receita. Seguido êsse método, ilegível 
me parece que a conclusão pode  
ser diversa. Tomando por base a ilegível 
do primeiro semestre, tenho a seguinte 
situação: em anos diversos essa renda 
em relação a determinados impostos, 
constitui uma percentagem da renda 
global; e no que tange à renda 
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geral, ela tem oscilado até junho, entre 
36, 37, 38 e 39%. Vale dizer, é possível, 
conhecendo o resultado do semestre, 
tomar a média dessa variação e prever a 
renda para o fim do ano. 

Até 30 de junho dêste ano, a receita 
do balancete dá como entrados no 
Tesouro Cr$ 13.177.600.000,00. Talvez 
S. Ex.ª já conheça o balancete de julho; 
eu, porém, só conheço o de junho. Nos 
diversos anos, em junho, tem 
representado: 39,66%, em 1949; 37,73%, 
em 1950; 38,43%, em 1951 e 40,62%, em 
1952. Tomando-se a média, chegaríamos 
à conclusão, admitindo-se que a renda 
dêste ano oscilasse entre 38 e 39%, que 
em vez dos Cr$ 34.295.230.000,00 
teríamos Cr$ 23.734.400.000,00. 

Aqui já estão contidas as diversas 
interferências do primeiro semestre. 

O que se da é que a renda, tanto de 
consumo como de outros impostos, é 
muito maior no segundo semestre. O 
primeiro semestre e fraco, de débito ao 
Tesouro. S. Ex.ª demonstrou, gostei 
dessa parte, que havia divida do Tesouro 
no primeiro semestre, ao Banco do Brasil, 
no exercício de 1951, gestão do então 
Ministro Lafer; e que no segundo 
semestre, era o Tesouro credor do Banco 
do Brasil, em conta normal. 

Se tomarmos por base essa norma, 
chegaremos a essa renda. E' de notar 
que tivemos a interferência de vários 
fatores, como a greve dos tecelões, que 
durou dois meses, sem produção de 
tecidos, o que diminuiu fortemente o 
imposto de consumo. Alem de outras 
greves, a crise de energia elétrica, que, 
queira Deus, tenha atingido o auge no 
primeiro semestre, e muito contribuiu para 
a diminuição da produção de amigos 
tributáveis pelo imposto de consumo. E 
assim por diante. 

Eu gostaria, se S. Ex.ª quisesse 
explicar, o fizesse no sentido por que 
possa eu encarar os erros possíveis, para 
a previsão de 1954. E se S. Ex.ª desejar ir 
além, informe sobre a ação dos fatores 
imprevistos no exercício de 1953, 
alterando inteiramente a previsão feita no 
fim do exercício de 1952. 

Esta, Sr. Presidente, a primeira 
interpelação. (Muito bem! Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE: –  
Com a palavra o Sr. Ministro Oswaldo 
Aranha. 

O SR. MINISTRO OSWALDO 
ARANHA: – Sr. Presidente, as perguntas 
que me estão sendo feitas, em vez de 
dúvidas e críticas, ilegível palavras 
amigas e generosas que tornam minha 
estada no Senado um dos momentos 
mais agradáveis de minha vida publica. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – V. 
Ex.ª as merece. 

O SR. MINISTRO OSWALDO 
ARANHA: – Meu prezado e querido 
amigo, Senador Ferreira de Souza, acaba 
de me dar noticias ilegível, as quais 
recebo de coração e braços abertos: as 
receitas previstas ficarão aquem das que 
serão arrecadadas. 

Nas afirmações e previsões que 
expus ao Senado, obedeceu menos ao 
meu espírito otimista de cristão sincero, 
que as observações, aos exames, aos 
cálculos e estudos dos técnicos, homens 
da maior probidade mental e pessoal, que 
trabalham no Ministério da Fazenda; e 
também as próprias previsões do meu 
eminente e ilustre antecessor, que 
calculou, segundo Mensagem do próprio 
Sr. Presidente da Republica, seria o 
déficit deste ano nunca inferior a cinco 
bilhões de cruzeiros. 

Se os cálculos – que acredito 
fundados – do ilustre Senador Ferreira de 
Souza forem verdadeiros, o país, o 
Senado e S. Ex.ª estarão de parabéns; 
mas muito mais de parabéns estará o 
Ministro da Fazenda. 

O SR. PRESIDENTE: –  Continua 
com a palavra o nobre Senador Ferreira 
de Souza. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA (não 
foi revisto pelo orador): – Sr. 
Presidente, de fato, se os meus cálculos 
forem verdadeiros e se a Receita do 
Brasil, em 1953, atingir à cifra por mim 
aqui anunciada, estarei, realmente,  
de parabéns e de parabéns estará o 
Brasil. 

Desejo, porém, afirmar ao Senado e 
ao nobre Ministro Osvaldo Aranha – a 
quem me ligam tantos laços de simpatia 
profunda e até mesmo de solidariedade, 
em momentos graves da vida política 
nacional, fazendo S. Ex.ª parte, não 
rigorosamente do mesmo Partido que eu, 
mas do mesmo grupo, que sustenta as 
mesmas idéias – que os cálculos feitos no 
Senado, não são cálculos vazios de 
sentido científico. Obedecem, antes, a 
processo seguro de cálculos 
orçamentários, dentro da boa técnica das 
médias ponderadas. 

Tomando a renda anual e de cada 
parte do ano, verificámos a influência 
dessa renda, em relação à renda global e, 
depois, examinámos com um pouco de 
visão de economista, as interferências 
possíveis no problema, por forma a 
aumentar ou diminuir as previsões. 

Estas as razões pelas quais eu 
mesmo estou verificando – aliás 
confirmando ponto de vista por mim aqui 
sustentado – que a previsão de impostos 
de importação e as transferências de 
fundos para o anterior, consequentes 
deles, vai diminuir. O ano passado 
declarei que mantinha a previsão mais em 
homenagem à Câmara dos Deputados, 
que a propusera, do que por convicção de 
que fosse verdadeira. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – É a 
verdade. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – 
Outro ponto quero focalizar. O nobre 
Ministro da Fazenda, dando ao Senado, 
com absoluta honestidade e correção  
as informações que esta Casa lhe pediu, 
fez uma distinção, ao meu ver necessária, 
essencial mesmo à compreensão  
dos fenômenos político-econômicos  
do Brasil, e até mesmo ao julgamento  
dos homens públicos brasileiros: a de  
que no balanço orçamentário no balanço 
financeiro do Tesouro, êle joga não  
só com o orçamento como também  
com as despesas e receitas extra-
orçamentárias. 

Examinando as receitas extra-
orçamentárias. S. Ex.ª as delimitou bem, 
delas retirando a responsabilidade dos 
seu digno antecessor. São despesas 
decorrentes de créditos especiais, 
votados pelo Congresso. Não compete ao 
Ministro da Fazenda evitá-los, a menos 
que o Poder Executivo não queira utilizar 
a autorização de suplementação de 
verbas aprovadas pelo Congresso. 

S. Ex.ª tocou em dois pontos. Eu 
gostaria de conhecer, no particular, as 
responsabilidades do Tesouro perante o 
Banco do Brasil, por créditos, por 
despesas extra-orçamentárias, inclusive 
como garantidor das responsabilidades 
de Estados e Municípios perante aquêle 
estabelecimento de crédito. 

Não conheço nenhuma lei que tenha 
autorizado o Presidente da República a 
determinar faça o Banco do Brasil 
empréstimo a qualquer Estado ou 
município, com ou sem responsabilidade 
da União. Veio, porém, pelas informações 
do Sr. Ministro da Fazenda, que a União é 
responsável perante aquele 
estabelecimento de crédito, por dívidas 
que o Presidente da República não 
autorizou nem em função do cargo, nem 
em decorrência de ato legislativo. 

O outro ponto é o seguinte: com  
o assunto se conjuga o caso das autar- 
 

quias. Estou de inteiro acôrdo com S. 
Ex.ª. Há poucos dias, na Comissão de 
Finanças, declarei que um dos maiores 
males do Brasil atual, a mais terrível diria 
mesmo, chaga moral da administração 
nacional, nos últimos tempos, são as 
autarquias em geral e as sociedades de 
economia mista. 

Dispõem de fortíssimos recursos que 
aplicam como entendem e dos quais não 
prestam contas a ninguém. Quando 
deficitárias ou obrigadas a atender a 
qualquer determinação legal, abrem os 
braços para o Tesouro, para que vá em 
seu socôrro, entregando-lhes 
importâncias que elas deveriam possuir, 
porque tem patrimônio e recursos 
próprios. 

S. Excia., disse muito bem. E' uma 
verdade que folgo em proclamar, em 
repetir, já que há poucos dias fiz a mesma 
afirmação perante a Comissão de 
Finanças do Senado. 

Gostaria, se possível – e não seria 
uma interpelação – de saber se o 
Governo pensa em uma providência 
qualquer por evitar que as cento e 
cinqüenta e oito ou mais autarquias, com 
economia própria, dependam do Tesouro 
para receber dinheiro, mas não 
dependam dêsse mesmo Tesouro para 
prestação de contas. (Muito bem! Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a 
palavra o Sr. Ministro Osvaldo Aranha. 

O SR. MINISTRO OSWALDO 
ARANHA (não foi revisto pelo orador): 
–  Sr. Presidente, na última resposta que 
V. Ex.ª me determinou dar ao ilustre 
Senador Ferreira de Souza, encareci o 
prazer que me proporcionavam essas 
perguntas. Confesso, porém, que se vão 
tornando dificeis para mim. 

Devo dizer agora que nomeei – 
Justamente apercebido do fato que S. 
Ex.ª acaba de denunciar ao Senado – 
uma Comissão em conjunto com 
funcionários do Banco do Brasil, a fim de 
apurar, em definitivo, as contas, as 
responsabilidades e os compromissos 
criados, nestes últimos tempos ou de há 
muito, entre aquele estabelecimento de 
crédito e o Tesouro Nacional. 

As responsabilidades do Tesouro 
não podem deixar de ser reconsideradas. 
Como notável jurista o nobre Senador 
levantou dúvida sôbre a legalidade dessa 
situação. E' assunto que irei examinar. Na 
verdade, entretanto, existe na 
administração um processo legislativo 
mais amplo, mais extenso, que cria mais 
leis, dita mais regras, estabelece mais 
normas de ação conjugada dos poderes 
públicos do que a própria lei emanada do 
Congresso. E' a chamada discrição 
administrativa, que domina, através da 
burocracia, a vida de todos os Estados 
contemporâneos. E provável que 
autorizações se compreendam nesses 
quadros sem leis, mas legalizados pelo 
tempo. Verificarei mais tarde. Nem é 
possível que assim não se tenha 
procedido ou não se deva proceder. 

Os Estados e Municípios não podem 
mais recorrer aos empréstimos externos: 
são obrigados a suprir suas necessidades 
ou deficiências orçamentárias nos 
mercados internos, através do Banco do 
Brasil ou do Tesouro Nacional, que por 
sua vez, recorre ao Banco do Brasil. 

Entre as idéias que tenho – e para as 
quais pediria a colaboração do Senado  
e particularmente do Senador Ferreira  
de Souza – que todos sabemos altamente 
versado e conhecedor dêsses assuntos  
– se inclui de criarmos, fora do Banco  
do Brasil, com algumas taxas ou 
contribuições de país inteiro uma Câmara 
de Compensação para os orçamentos 
estaduais e municipais de maneira a  
pela sua flexibilidade, como de 
Mobilização Bancária ou a câmara 
 

comum de compensação entre bancos, 
suprir e equilibrar as deficiências dos 
recursos estaduais e municipais. 

Devemos ter consciência, nós, do 
Govêrno Federal, de que as 
necessidades dos Estados e Municípios 
precisam ser atendidas, por uma forma  
ou por outra, com recursos de que  
não podem prescindir para sua  
boa administração. (Muito bem! Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE: – Continua 
com a palavra o nobre Senador Ferreira 
de Sousa. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA (não 
foi revisto pelo orador): – Senhor 
Presidente, vou abusar ainda da atenção 
e da tolerância do Sr. Ministro Osvaldo 
Aranha, fazendo-lhe outra consulta a 
respeito de matéria que S. Ex.ª debateu 
com tanto brilho e com tanto encanto para 
o Senado da República. 

S. Ex.ª se referiu, em determinado 
passo da sua oração, aos gastos do 
Govêrno na aquisição de produtos que 
não suportam os preços internacionais 
aquisições essas feitas ora pelo Banco do 
Brasil, ora pelo próprio Tesouro. 

Neste passo, valho-me da amizade 
pessoal de S. Ex.ª para me relevar esta 
manifestação de vaidade. Num desses 
casos estou de certa forma pessoalmente 
compreendido – o do algodão. S. Ex.ª se 
referiu ao fato de haver o Banco do Brasil 
por ordem do Sr. Presidente da República 
adquirido o algodão paulista a um preço 
inteiramente fora dos mercados 
internacionais. E acrescentou que o 
Tesouro Nacional foi forçado, através da 
Comissão de Financiamento da produção, 
a adquirir pelo mesmo limite o algodão do 
Nordeste. 

Sabemos que êste algodão, 
sobretudo o paulista – porque o do 
Nordeste tem consumo nacional seguro – 
se transformou num elefante branco,  
de produção de do nosso maior 
estabelecimento de crédito. Grande 
escândalo se anunciou e quase  
estourou – em fins do ano passado para 
este ano. 

Neste tempo, eu havia oferecido uma 
sugestão ao Senado no sentido de ser 
votada emenda ao projeto de lei cambial, 
permitindo a venda no cambio livre, de 
parte das cambiais referentes a todo o 
estoque de algodão da safra de 1952 e da 
possível safra de 1953. 

Essa emenda foi rejeitada pela 
Câmara dos Deputados, por 
determinação do Sr. Presidente da 
República, por sua vez influenciado pelo 
então Presidente do Banco do Brasil. 

Gostaria de saber a solução dada ao 
caso: se está sendo vendido o algodão do 
govêrno em estoque; se o Banco do 
Brasil está vendendo o algodão do seu 
estoque: qual a cotação – não direi 
cotação de preço seguro, mas 
internacional: e se as cambiais 
resultantes dessa venda são levadas ao 
câmbio oficial o uso câmbio livre. 

Valho-me do ensejo para declarar ao 
Sr. Ministro Oswaldo Aranha que ainda 
que S. Ex.ª esteja determinando a venda 
dessas cambiais no câmbio livre – e no 
tocante ao Banco do Brasil não constar 
essa permissão de lei cambial – eu lhe 
dou plena solidariedade porque 
corresponde sua deliberação à idéia por 
mim aqui sustentada. (Muito bem; muito 
bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Tem  
a palavra o Sr. Ministro Oswaldo  
Aranha. 

O SR. MINISTRO OSWALDO 
ARANHA: – Sr. Presidente, a dúvida  
do nobre Senador Ferreira de Souza  
a respeito da compra e do ilegível  
do algodão e de muitos outros produtos 
da Comissão de Financiamento,  
de ilegível Ministro da Fazenda ilegível 
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fácil de ser desfeita, por isso que a 
operação se realiza da forma mais 
normal, natural e comercial possível. 

Na realidade, o Banco do Brasil 
adquiriu êsse algodão, conforme disse S. 
Ex.ª, por autorização do Sr. Presidente da 
República, mas, sem dúvida alguma, por 
autorização e co-responsabilidade de 
quantos o adquiriram direta ou 
indiretamente, uma vez que ninguém é 
obrigado a obedecer ou justificar ordens 
contrárias ao seu modo de ver. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Muito 
bem. 

O SR. MINISTRO OSWALDO 
ARANHA: – O algodão comprado e 
acumulado no Banco do Brasil, montava a 
mais de seis bilhões de cruzeiros. Foi 
adquirido ao tempo em que eu não 
participava do govêrno, a preços acima das 
cotações do mercado internacional, de que 
se toma por base as de Nova Iorque. 

Ao lado dessa operação e talvez em 
conseqüência dela, o meu ilustre 
antecessor, em virtude de autorização da 
Comissão de Financiamento, passou a 
adquirir o algodão do Norte, de época 
antecipada. Assim procedeu em virtude 
dessa mesma decisão, posterior em 
relação à do Banco do Brasil, mas 
anterior á aquisição que ora se está 
fazendo do algodão de São Paulo, no 
valor de quatro bilhões e quinhentos 
milhões de cruzeiros. 

Ao chegar ao Ministério da Fazenda, 
defrontei dois problemas: primeiro, saber 
a quem pertencia o algodão existente no 
Banco do Brasil e quem deveria arcar 
com o prejuízo, calculado em dois bilhões 
de cruzeiros; segundo, o de continuar eu 
com as vendas. 

Como Ministro da Fazenda, não 
posso sem autorização desta Casa, 
despender cem cruzeiros. Assim não 
posso continuar a adquirir não só as 
safras de algodão do Norte e de São 
Paulo, como a cera de carnaúba, sisal, 
agave e tantos outros produtos, incluídos 
na lei de financiamento, destinada e 
votada unicamente para aquisição e 
sustentação dos preços e financiamento 
de produtos da lavoura. 

Sr. Presidente, diante dessa situação, 
creio ter adotado a única solução que 
qualquer dos ilustres senadores seguiria, 
qual a de fazer vender aquela soma 
imensa, de quase 11 bilhões de cruzeiros, 
que entre o Banco do Brasil e o Tesouro, 
estava pesando, cada dia mais, através de 
ônus de armazenagem, de desvalorização 
de estoques e inúmeros outros em milhões 
de cruzeiros diários sobre o povo brasileiro, 
que, em ultima análise, é quem acaba por 
pagar todos os nossos erros. (Apoiados. 
Muito bem!) 

Determinei, então, a venda do 
algodão. E neste momento, tenho a honra 
de declarar ao Senado que já foram 
vendidos, desses estoques, mais de dois 
bilhões de cruzeiros. 

Hoje, porém, antes de vir para o 
Senado, com profunda tristeza, tomei 
conhecimento de que foi para a mesa de 
operações o funcionário do Banco do Brasil 
que presidia, com alto descortino, nobre e 
exemplar probidade, a essas vendas, sem 
que até hoje se tivesse levantado, no vulto 
brutal delas – envolvendo firmas nacionais 
e internacionais – uma só dúvida, uma só 
queixa sobre a maneira pela qual o 
Governo procura sair de um ônus herdado, 
independente da minha vontade. (Muito 
bem! Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE: (Fazendo soar 
os tímpanos): – Esta esgotado o tempo da 
sessão, salvo pedido de prorrogação, a ser 
submetido ao voto do plenário. 

O SR. IVO D'AQUINO: (Pela ordem) 
– (Não foi revisto pelo orador): – Sr. 
Presidente, solicito a V. Ex.ª consulte o 
Senado sobre se consente na 
prorrogação da hora da sessão a fim de 
que os Senhores Senadores possam 
continuar a trocar idéias com o eminente 
Sr. Ministro da Fazenda. 

O SR. PRESIDENTE: – Qual o 
período de prorrogação que V. Ex.ª 
solicita? 

O SR. IVO D'AQUINO: – Sr. 
Presidente, solicito que a prorrogação 
seja pelo prazo de uma hora, ainda que 
não se torne necessário usar todo o 
período. 

O SR. PRESIDENTE: – O  
Senado acaba de ouvir o requerimento do 
nobre Senador Ivo d'Aquino, no  
sentido de ser prorrogada a sessão por 
uma hora, para que os Senhores 
Senadores possam continuar a  
dirigir interpelações ao Sr. Ministro da 
Fazenda. 

Os Senhores que o  
aprovam, queiram conservar-se sentados. 
(Pausa) 

Está aprovado. 
Continua com a palavra o nobre 

Senador Ferreira de Souza. 
O SR. FERREIRA DE SOUZA (Não 

foi revisto pelo orador): – Sr. 
Presidente, gostaria que o nobre  
Ministro Oswaldo Aranha me 
respondesse – e responderá com o 
mesmo brilho e segurança com que o fez 
na primeira parte, – a uma outra pergunta 
quanto ao algodão. Isto, para meu 
governo e não para censuras ou criticas, 
pois sou solidário com a solução dada por 
S. Ex.ª. 

É a seguinte: as libras esterlinas, 
resultantes da venda do algodão paulista 
estão sendo vendidas ao cambio oficial 
ou no cambio livre? 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a 
palavra o Sr. Ministro Oswaldo Aranha 
para responder ao nobre Senador 
Ferreira de Souza. 

O SR. MINISTRO OSWALDO 
ARANHA: – Sr. Presidente, a  
maneira pela qual o algodão esta sendo 
vendido é muito simples e normal na vida 
comercial. 

Ao chegar ao Ministério da Fazenda, 
recebi inúmeras sugestões de firmas 
estrangeiras, de grandes bancos e 
organizações internacionais, no sentido 
que já estava sendo encaminhado,  
de se lhes entregar o algodão  
adiantando eles 70% das cambiais que 
deveriam produzir ao Banco do  
Brasil e ao Tesouro. Depois, feitas às 
vendas nos mercados internacionais, 
liquidariam os 30% restantes mediante 
prestação de contas. Foi o  
processo adotado no período de  
Governo do grande Presidente Franklin 
Roosevelt, para liquidação dos estoques 
americanos. 

Depois de examinar o problema, 
chegamos á seguinte conclusão: o  
melhor seria vender o algodão as  
próprias firmas nacionais, no mercado 
nacional, pelo preço das cotações de 
Nova Iorque ou – dado que  
parte do nosso algodão era inferior ao do 
Paquistão – pelo preço das  
cotações do Paquistão, que  
estava invadindo e tomando nossos 
mercados. 

Começamos a vender. Algumas 
operações foram feitas pelas cotações de 
Nova Iorque. Chegamos, porem, a 
conclusão de que, pelo ritmo dessas 
vendas, levaríamos, no mínimo, nove 
anos para liquidar os estoques. 
Consequentemente, numa reunião da 
Superintendência da Moeda e do  
Crédito, resolvemos autorizar uma 
Comissão, formada por três funcionários 
do Banco do Brasil – entre eles, o  
grande funcionário que espero  
ao sair daqui visitar e a quem devo a 
ordenação e organização do  
serviço – a negociar nas margens que 
poderiam ser tomadas pelas cotações de 
Nova Iorque e dos algodões inferiores, 
com variações até de 10%.  
Dessa maneira, vendemos quase dois 
bilhões de cruzeiros, isto é, a quarta parte 
das reservas de algodão desses 
estoques. 

Estou certo de que venderemos e 
liquidaremos tudo, transformando  
esse ônus que, em dado momento, 
alarmou a opinião brasileira, em  
recursos, ou seja, num acervo que 
contribuirá para corrigir déficits e pre- 
 

encher lacunas econômicas do nosso 
desenvolvimento, promovendo inversões 
necessárias ao nosso país. 

Direi ainda ao ilustre Senador que o 
algodão está sendo vendido pelo  
cambio oficial e que o Ministro da 
Fazenda não concorreu e não  
concorrerá para violar a lei. Nem acredita 
que seja necessário para a venda dos 
estoques. 

Mas, perguntar-me á S. Ex.ª: Qual o 
segredo? Qual a razão? Qual o 
fundamento? Qual a esperança que  
tem o Ministro da Fazenda de recuperar 
os prejuízos inevitáveis de um algodão 
que custou dez e está sendo vendido a 
sete? 

Esclarecerei a S. Ex.ª que, em 
matéria financeira, o mal advém da falta 
de técnica no manejo dos dados, do 
hábito e de conjugação dos elementos e 
no uso de homens capazes e 
experimentados que, de fato, devem 
ocupar e exercer suas funções gozando 
da confiança do país. (Muito bem! Muito 
bem!). 

Os prejuízos que temos com o 
algodão são apurados na hora da venda. 
E as firmas brasileiras vendem o algodão 
e nos entregam, pelo câmbio oficial, o 
produto da operação. 

Mas, que é cambio? É formado de 
que? Qual o mistério que muitos querem 
atribuir-me ou ao atual Presidente do 
Banco do Brasil? Que existe em matéria 
de câmbio? 

É muito simples. O câmbio oficial 
absorve 80% das operações comerciais 
brasileiras. E destas, incluídas as do 
algodão, 20% representam prejuízo. Mas, 
ganhamos em 80%, e, quando 
misturamos as operações, o Brasil não 
pode sair perdendo se os seus homens 
souberem orientá-las. (Muito bem! Muito 
bem! Palmas). 

O SR. PRESIDENTE: – Continua 
com a palavra o nobre Senador Ferreira 
de Souza. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA  
(Pela ordem) – (Não foi  
revisto pelo orador): – Sr. Presidente, 
não tenho mais qualquer interpelação a 
fazer. 

Agradeço ao Ministro Oswaldo 
Aranha a maneira Ihana, segura, de alto 
parlamentar, com que atendeu as minhas 
perguntas. Não desejo paire no espírito 
de S. Ex.ª a menor duvida ao intuito com 
que as fiz. 

O SR. MINISTRO OSWALDO 
ARANHA: – Absolutamente. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – 
Confesso que, em muitos casos,  
conhecia a orientação de S. Ex.ª e sabia 
por que e como estava agindo. Mas, em 
se tratando de homens públicos da 
categoria de S. Ex.ª, de sua inteligência, 
elevação, respeito e serviços  
prestados a Pátria, ha mister que, de 
quando em quando, lhes propiciemos, 
através de debate publico, ocasião de 
explicarem e justificarem seus atos por 
que o país bem os conhecia e possa 
louva-los, criticá-los ou mesmo castigá-
los. 

Pode S. Ex.ª estar certo  
de que, quanto a mim, me  
considero hoje como participe de uma 
festa. Vivemos, no Senado Federal,  
um dia de grande significação 
democrática. 

O SR. ALENCASTRO 
GUIMARÃES: – Muito bem. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – E 
êsse dia se nô-lo poderia proporcionar 
um homem de espírito democrático, um 
homem da lei, cumpridor dos seus 
deveres, respeitador dos direitos de 
outrem e tolerante em face das idéias 
alheias. 

O SR. ALENCASTRO 
GUIMARÃES: – Muito bem. 

O SR. MINISTRO OSWALDO 
ARANHA: – Muito obrigado a VV.  
Ex.as. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA:  
– Sr. Presidente, o Sr. Ministro  
Oswaldo Aranha está de parabéns e 
 

nós, do Senado, também o estamos. 
(Muito bem; muito bem). 

O Sr. Café Filho, deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. 
Alfredo Neves. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a 
palavra o nobre Senador  
Kerginaldo Cavalcanti, inscrito em 
seguida. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI 
(Não foi revisto pelo orador):  
– Sr. Presidente, não desejo melhorar a 
tarde em que nesta casa esteve o 
Ministro Horacio Lafer. Trazia  
S. Ex.ª, com a autoridade de Ministro da 
Fazenda, a palavra do Governo  
– e era alviçareira para a Nação  
– no sentido de proclamar que 
contávamos com uma vantagem 
orçamentária de mais de seis bilhões de 
cruzeiros. 

Passam-se as paginas do livro da 
nossa vida; mais um ano... mais  
outro ano... e agora, que se vê  
de tudo isto? O quadro sombrio, trágico 
mesmo, que nos acaba de pintar o nobre 
Ministro da Fazenda, Sr. Oswaldo 
Aranha. 

É certo que S. Ex.ª colocou  
nessa paisagem sombria, clareiras  
iluminadas, pinceladas azuis; mas, na 
verdade, o resumo de tudo isto é que, se 
não houver um esforço extraordinário, 
estaremos, realmente, á beira de um 
abismo. 

Nas discussões e debates, confesso, 
o meu espírito estremeceu porque, até 
mesmo pela palavra autorizada do meu 
eminente colega, Senador Alencastro 
Guimarães, ouvi a afirmativa de  
serem possíveis, no Tesouro  
Nacional, arranjos de contabilidade, de 
modo a se apresentar ao país, não a 
realidade dos fatos, mas uma inverdade 
merecedora das punições do próprio 
Código Penal. 

Não quero, porém, Sr. Presidente, 
descer a esse terreno, e vou, como 
alguns de meus ilustres colegas, abusar 
da benevolência do Sr. Ministro da 
Fazenda. 

Devo dizer que apesar de V. Ex.ª 
asseverar que nos ateriamos, pelo 
Regimento, aos termos estritos  
desta convocação, o nobre Sr.  
Ministro da Fazenda se sujeitou, em sua 
grande bondade, a uma verdadeira 
sabatina, focalizados que foram  
aspectos vários e múltiplos que  
não eram, em absoluto, objeto da 
convocação. 

Redigi, Sr. Presidente, quatro 
perguntas modestíssimas, mas vou 
reduzi-las a duas, porque o honrado Sr. 
Ministro da Fazenda com aquele 
sentimento generoso que caracteriza sua 
pessoa, largueza de coração e 
abundancia de personalidade, declarou 
que daqui sairá para colocar-se á 
cabeceira de um seu honrado e preclaro 
auxiliar que se encontra na mesa de 
operações. Seria, portanto, desprimor, 
deselegância se não contribuísse para 
que S. Ex.ª tivesse seus momentos 
abreviados não obstante o grande prazer 
que nos dá e a honra com que nos 
distingue. 

Desejaria que, através de V. Ex.ª, Sr. 
Presidente, o eminente Sr. Ministro da 
Fazenda respondesse a duas pequenas 
perguntas. Sacrifico, portanto, duas 
outras. 

Disse S. Ex.ª – ao que percebi e 
possa não estar sendo fiel, mas S. Ex.ª 
me corrigirá – que, pelo balanço 
financeiro, o nosso déficit ultrapassa um 
bilhão de dólares. Indago eu: ser-nos-á 
possível enfrentar ou vencer essa 
conjuntura com a política de importação 
adotada pela CEXIM? Se nessa  
política insistirmos não poderemos sofrer 
os efeitos de contra-partida das nações 
que nos compram? (Muito bem! Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a 
palavra o Sr. Ministro da Fazenda, para 
responder a interpelação do nobre 
Senador Kerginaldo Cavalcanti. 
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O SR. MINISTRO OSWALDO 
ARANHA: – Sr. Presidente, é para mim 
prazer muito especial responder ao 
Senador Kerginaldo Cavalcanti, cuja 
palavra, nesta Casa, ecoa lá fora, sempre 
se batendo pelos elevados e 
permanentes interesses do nosso país. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – Obrigado a V. Ex.ª. 

O SR. MINISTRO OSWALDO 
ARANHA: – A pergunta cabe bem dentro 
dos nobres propósitos que orientam sua 
ação como Senador. É, na realidade, este 
o drama da economia brasileira. Foi 
mesmo nesse aspecto que coloquei a 
maior insistência de todas as minhas 
argumentações. 

Nosso país é tão maravilhoso, sob 
certos aspectos, a imaginação e o 
imprevisto acodem tanto no curso de 
nosso destino, que o Brasil promulgou 
uma lei para reduzir, ordenar e disciplinar 
as importações, justamente porque o 
poder público verificara não dispor de 
recursos suficientes para alimentar a 
liberdade das compras no exterior. Em 
nosso país essa lei operou, não um efeito 
contrário, mas oposto ao seu próprio 
objetivo. 

Em dois anos, de 1951 a 1952, o 
Brasil, sob o regime de uma lei de 
restrições, considerada necessária, 
importou mais do que em quinze anos, e 
a balança comercial acusou o déficit de 
800 milhões de dólares, que ora 
enfrentamos. 

Sabemos todos que o devedor, 
mesmo nas relações pessoais e 
particulares, quando negocia com os 
credores, recebe menos ao vender e 
paga mais no comprar. 

Quando cheguei no Ministério da 
Fazenda, o Brasil devia a todos os países 
da Terra e em todas as moedas, menos á 
Argentina e ao Paraguai, uma soma que, 
segundo os dados que referi – colhidos 
no Banco do Brasil – excede de um bilhão 
de dólares, ou sejam, ao cambio oficial, 
vinte bilhões de cruzeiros, ou, ao cambio 
livre, 39 bilhões de cruzeiros. 

Pois bem, o Brasil estava perdendo 
somente no comércio com os Estados 
Unidos – de acordo com a informação do 
próprio técnico norte-americano 
representante do Eximbank, que aqui 
esteve, nada menos de um milhão de 
dólares por dia, por isso que pagava mais 
ao comprar e recebia menos ao vender. 

O fenômeno a que estamos 
assistindo, da elevação dos preços dos 
produtos de importação, não é outra coisa 
senão a repercussão de uma lei natural: 
quando precisamos mais de dólares do 
que os norte-americanos de café, este 
baixa em relação ao dólar. 

Era, portanto, imperativo e urgente 
que ordenássemos as nossas dividas 
comerciais no exterior, começando 
naturalmente, pelos Estados Unidos da 
América do Norte, aos quais devíamos 
quase meio bilhão de dólares. O acerto 
dessas contas, a transferência dos 
pagamentos para prazos maiores e, em 
condições favoráveis, recebendo os 
exportadores americanos as quantias 
devidas pelos nossos importadores, 
desafogou o mercado. Vemos, agora, os 
exportadores nacionais; que não podiam, 
ate há pouco, comprar se não com prévio 
credito aberto, e pagamento antecipado, 
quaisquer mercadorias aos americanos e 
inglêses, receberem de toda parte, ofertas 
de créditos a prazos de seis meses e um 
ano – o que a testemunha da confiança 
do exterior no nosso futuro – alem de 
financiamentos por dois, três e ate cinco 
anos de importações indispensáveis as 
inversões e no desenvolvimento das 
fabricas, das industrias e dos próprios 
empreendimentos governamentais. 

O País começa a sentir os benefícios 
da ordenação do nosso comercio  
exterior. Estamos ultimando negociações 
com a Inglaterra, que nos pediu  
apenas o pagamento imediato de 20 
milhões de libras. Pretendiam os  
ingleses que liquidássemos em 3 anos 
 

nossa dívida de 65 milhões de libras, 
pagando juros de 6% ao ano, sem se 
comprometerem a adquirir mercadorias 
nossas. As combinações foram feitas 
dentro da tradicional amizade e sabedoria 
dos britânicos e da tendência de sempre 
se ajustarem ao razoável e justo no 
tratamento conosco. Acederam finalmente 
em receber como primeiro pagamento, 
dez milhões de libras esterlinas, de que já 
dispomos, e sete milhões de libras por 
ano. A dívida será paga, portanto, em 
sete anos e os juros, de 3,5%, 
correspondem aos que estamos pagando 
ao Eximbank, sendo que a Inglaterra 
adquirirá nunca menos de quarenta e 
cinco a cinqüenta milhões de libras de 
produtos brasileiros. 

Os mesmos entendimentos estão 
sendo feitos com a Alemanha e serão 
entabolados com outros países, porque, 
infelizmente nós que temos, financiados 
pelo Tesouro, setenta milhões de 
cruzeiros de juta compradas pelo 
Ministério da Fazenda, devemos, ate, ao 
Paquistão novecentos mil dólares de juta, 
que importamos sem nenhuma razão de 
ser. 

O SR. ALENCASTRO 
GUIMARÃES: – Muito bem. 

O SR. MINISTRO OSWALDO 
ARANHA: – Espero que os 
entendimentos com a Inglaterra e a 
Alemanha se concluam e, dentro em 
pouco transferidos aqueles fundos do 
campo da dívida comercial, vencida e 
vexatória, para o da ordenação financeira 
a largos prazos e juros razoáveis, possa o 
Brasil passar a vender pelo justo preço e 
a pagar aquilo que deve pagar. (Muito 
bem. Muito bem!). 

O SR. PRESIDENTE: – Continua 
com a palavra o nobre Senador 
Kerginaldo Cavalcanti. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI 
(Não foi revisto pelo orador): – Senhor 
Presidente, o Senado está ouvindo a 
exposição marcante que ora nos oferece 
o ilustre e eminente Senhor Ministro da 
Fazenda. 

A minha pergunta – V. Ex.ª teve 
oportunidade de verificar – adapta-se não 
só ao Regimento Interno como aos 
objetivos da convocação. 

Ainda desta vez, quero ser objetivo 
declarando – se a cortesia assim o 
permite – que o honrado Sr. Ministro da 
Fazenda tem inteira liberdade para 
responder o mais brevemente possível á 
minha indagação. Digo-o por que, de 
qualquer forma S. Ex.ª já fez explanação 
brilhante em derredor da matéria por 
ocasião da resposta ao nobre Senador 
Domingos Velasco. Entretanto, a 
pergunta que vou formular dará a S. Ex.ª 
ensejo de dizer ao Senado algo que 
servirá de estimulo a todos nós, 
fortalecendo a confiança que  
depositamos em sua obra administrativa, 
a qual estou certo, será fecunda para o 
Brasil. 

Desejaria que o Sr. Ministro Oswaldo 
Aranha esclarecesse o seguinte: com a 
chamada Lei do Câmbio Livre qual a 
melhora verificada na exportação dos 
chamados "produtos gravosos" e na 
entrada de capitais estrangeiros no País? 
(Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a 
palavra o Sr. Ministro da Fazenda. 

O SR. MINISTRO OSWALDO 
ARANHA: – Sr. Presidente, a  
questão proposta pelo ilustre Senador 
Kerginaldo Cavalcanti a mim mesmo me 
proponho a todo instante, quando 
considero a repercussão da chamada  
"Lei do Câmbio Livre" na economia 
nacional. 

Todos sabem que, há tempo, adverti 
o País do erro que seria a adoção dessa 
lei, mas uma vez lei a nós só, nos cumpre 
respeitá-la e tirar dela proveitos  
– se possível. E' o que tenho procurado 
fazer. 

A Lei do Câmbio Livre nenhum 
capital trouxe para o Brasil. Ao  
contrário feita com o objetivo de res- 
 

tringir as importações, acarretou 
justamente a saída apressada desses 
capitais represados, de tal maneira que, 
quando cheguei ao Ministério da 
Fazenda, o dólar estava cotado a ....... 
Cr$ 53,00. 

Agora, devo confessar ao Senado – 
porque não me cabe o direito de opôr 
quaisquer restrições aos que tem tantas 
responsabilidades perante o país – que, 
em parte, sou responsável pela alta do 
dólar no mercado nacional. Não estaria 
em paz com a minha própria consciência 
se deixasse esses capitais voltarem aos 
paises de origem, ao preço de Cr$ 30,00 
o dólar. Penso que é um impôsto justo, 
que tenho o dever de cobrar, mantendo o 
dólar, como estou fazendo, a Cr$ 39,00. 
Baixará imediatamente a cotação quando 
eu sentir que essas reservas, esses 
recursos, esses capitais, esses lucros 
represados cessarem de procurar saída 
do país. O dólar irá natural e fatalmente, a 
casa inferior á vigorante quando 
estabelecemos a Lei do Cambio Livre, 
que, entre outros males, trouxe 
justamente este: modificar, alterar e criar 
inúmeras taxas para o cruzeiro, por isso 
que as diferenciações nas proporções do 
cambio livre representam taxas  
diferentes na vida econômica e financeira 
do país. 

A Lei do Câmbio Livre acarretou a 
saída de capitais: mas, se continuarmos a 
trabalhar como estamos fazendo, se não 
cometermos erros grosseiros, motivados, 
infelizmente, pela perplexidade que por 
vezes se apossa da direção do País, 
sobretudo em épocas como esta, estou 
convencido de que prestigiado e 
transformado o cruzeiro em instrumento 
da política nacional, virão esses capitais, 
atraídos pela estabilidade monetária, e, 
dentro em pouco, o problema se terá 
invertido: os capitais estarão no  
Brasil á procura, justamente, de taxas 
baixas, para depois saírem a taxas 
melhores. 

Devo, mesmo, anunciar ao Senado, 
querendo evitar as emissões, dentro da 
autorização da lei de meios, que me 
permite procurar vinte por cento em 
operações de credito, como antecipação 
das receitas, que emiti hoje, pela primeira 
vez, em contrato com o Banco do  
Brasil, letras cambiais do Tesouro,  
contra o nosso principal estabelecimento 
de crédito, por ele endossadas e que 
foram as primeiras tomadas por  
capitais em dólares convertidos em 
cruzeiros, para se aplicarem nestes 
títulos. 

Perguntarão os Senhores Senadores 
que explicação existe para isto? – E muito 
simples. Foi feita a aplicação com o dólar 
a Cr$ 32,00; quando estes títulos se 
vencerem, daqui a quatro meses, a taxa 
cambial estará elevada. Isto prova que a 
confiança na orientação econômico-
financeira do governo é a base da 
mutação da política de inversões dos 
capitais de um país em outro. (Muito bem! 
Muito bem!) 

O SR KERGINALDO CAVALCANTI 
(Pela ordem) – (Não foi revisto pelo 
orador): Sr. Presidente, permita-me V. 
Ex.ª que agradeça ao Sr. Ministro 
Oswaldo Aranha a gentileza de ter 
atendido ás impertinências de minha 
interpelação. Alegra-me, sobretudo, 
verificar que S. Ex.ª e o mesmo  
espírito jovem, de gaúcho ardoroso que 
tive o prazer e a honra de conhecer em 
1934. 

O SR. MINISTRO OSWALDO 
ARANHA: – Muito obrigado a V. Ex.ª. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – Tenho concluído, Sr. 
Presidente (Muito bem.) 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a 
palavra o nobre Senador Victorino Freire, 
inscrito em seguida. 

O SR. VICTORINO FREIRE (Não foi 
revisto pelo orador):  
– Sr. Presidente, o Ministro Oswaldo 
Aranha – eu disse há pouco  
S. Ex.ª – sofreu verdadeiro bombar- 
 

deio no Senado. Não seria eu quem iria 
fatigar mais S. Ex.ª. 

Se eu não fosse ligado ao Ministro 
Oswaldo Aranha por laços, que jamais 
serão desprendidos, de gratidão, 
solidariedade pessoal e amizade,  
mas ao contrário fosse um  
adversário de S. Ex.ª, ainda assim  
estaria nesta tribuna para  
aplaudir com todas as forças do meu 
patriotismo e do meu coração o brilhante 
discurso que o grande Ministro e 
eminente brasileiro fez perante o Senado 
e a Nação. 

É a primeira vez neste Governo que 
vejo um de seus homens falar a verdade 
e com realismo, pintando a situação como 
ela se apresenta. 

Sr. Presidente, em resposta ao apelo 
de S. Ex.ª para que todos ajudem a 
Nação a vencer a crise que atravessa, 
ofereço minha completa solidariedade 
pessoal. 

Desejo, no entanto, fazer no  
Ministro Oswaldo Aranha apenas uma 
pergunta: a tendência da orientação do 
Governo, no sentido de cobrir o  
déficit orçamentário, é de aumentar os 
impostos ou emitir papel moeda? (Muito 
bem). 

O SR. PRESIDENTE: –  
Tem a palavra o Sr. Ministro Oswaldo 
Aranha. 

O SR. MINISTRO OSWALDO 
ARANHA: – Sr. Presidente, já disse, e 
não me cansarei em repetir, da  
alegria e prazer que está sendo  
para mim este debate; e, agora, de ser 
interpelado por um querido amigo de 
longos tempos e até de recordações 
poucos confessáveis (riso), porque 
cimentadas em horas que talvez a alta 
investidura de uma senatória não 
permitiam referir, pois poderiam 
comprometer a austeridade e a 
autoridade dessa representação.  
(Riso). 

A verdade é que o Governo terá de 
enfrentar o déficit. E o enfrentará 
lançando mão das operações de credito, 
da venda de títulos no mercado interno, 
que espera criar, organizar e defender; 
apelando para as reservas das 
companhias, dos bancos, das instituições, 
que as podem aplicar sem  
prejuízo, ajudando os governos a resolver 
os seus problemas financeiros. A 
emissão, Sr. Presidente, será o ultimo 
recurso de que, somente forçado, lançarei 
mão. 

Dentro dos meus propósitos de dizer 
tudo ao Senado, devo confessar, com 
profunda tristeza, que, não tendo emitido 
no mês de julho, foi obrigado a 
subscrever a emissão de quinhentos 
milhões de cruzeiros no mês de agosto. 
Ainda não foi utilizada, mas  
fatalmente o será, porque ao fim do mês, 
o Banco do Brasil, considerado neste país 
como sócio ilegível de todos os negócios 
e de todas as empresas, sofre tais 
retiradas que se vê forçado a  
ilegível ao Redesconto portanto a 
procurar na emissão de papel moeda os 
recursos para atender ilegível seus 
saques. 

Mas espero, tenho fé em que 
recuperei o dinheiro que ilegível 
obrigado a emitir; a que de futuro, 
ilegível com as emissões neste país, se 
merecer, como ate agora tenho merecido 
e espero continuar a merecer, o apoio do 
Presidente da Republica e o concurso dos 
melhores homens ilegível ilegível for 
dado escolher – e dos que já  
escolhi muitos nem sequer conhecia 
pessoalmente – para colocar nas 
posições responsáveis pelas finanças 
públicas. Tenho confiança em  
que a inflação, que hoje  
ameaça os nossos destinos, terá  
um fim, e então o Brasil entrará  
numa era de ilegível que escapa á 
previsão da ilegível ilegível das 
imaginações e da ilegível radicada no 
futuro do país. (Muito bem! Muito bem! 
Palmas). 
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O SR. VICTORINO FREIRE (pela 
ordem) (não foi revisto pelo orador): – 
Sr. Presidente, estou satisfeito com a 
explicação do Sr. Ministro Osvaldo 
Aranha, S. Ex.ª me relevará esclareça ao 
Senado episódio que cimentou as nossas 
relações o qual estou certo não fere a 
austeridade desta casa. 

Quando eu estava cercado, no 
Maranhão, por todos os lados premido, 
pela máquina federal, com os Institutos de 
Aposentadoria demitindo amigos e, pelo 
mecanismo da corrupção, financiando 
adversários; e na iminência de ser 
cassado o mandato do Governador do 
Tribunal Superior Eleitoral – eu não tinha 
dinheiro, nem tenho, para pagar grandes 
advogados – o Sr. Osvaldo Aranha, com 
a nobreza que o caracteriza, quando viu o 
velho amigo só e abandonado, apareceu. 
Foi o primeiro a chegar e a abrir o debate 
no Tribunal Superior Eleitoral, 
rechassando a tese cerebrina de um 
defunto concorrer com um vivo na eleição 
suplementar. Essa era a tese. 

Os meus adversários, em vez de 
investirem contra mim, o fizeram contra o 
Sr. Oswaldo Aranha, declarando que teria 
recebido Cr$ 300.000,00 para me 
defender S. Ex.ª então, tirou o fardão de 
diplomata, vestiu a bombacha, calçou as 
botas de gaúcho e esporeou os 
adversários, declarando que não recebera 
nada, porquanto eu nada possuia para 
dar, mas se recebesse, daria aos 
oposicionistas do Maranhão, para curar-
lhes a saúde moral e mental. 

E’, ainda, por um sinal de gratidão 
que revelo ao Senado êste episódio 
(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a 
palavra o nobre Senador Atillo Vivacqua, 
inscrito em seguida. 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Sr. 
Presidente, eu não poderia deixar de 
associar-me às homenagens com que o 
Senado da República, no mais alto 
testemunho de sua admiração, aprêço e 
confiança no patriotismo do Sr. Ministro 
Oswaldo Aranha, consagra um dos 
grandes valores da nacionalidade. (Muito 
bem). 

S. Ex.ª bem sabe que, neste 
encontro, estamos relembrando aquelas 
quadras distantes da juventude, quando 
cingia a sua fronte a auréola do  
talento, prenunciadora do seu brilhante 
futuro. 

Na sua apreciação tão objetiva e, 
também, nas respostas às interpelações, 
ao lado de um quadro real da situação, 
focalizada com tanta franqueza, ouvimos 
a sua palavra cheia de fé, precisamente 
no momento em que não faltam 
Cassandras, em que muitos homens 
públicos só vêm no Brasil um mais 
arruinado. 

Bem, disse S. Ex.ª que o temor do 
futuro é o pior dos medos. 

Sr. Presidente, desejo formular a S. 
Ex.ª uma pergunta suscinta. 

S. Ex.ª, tratando da compressão de 
despesas, declara que, no programa do 
Govêrno será baixado o ritmo de obras 
públicas, exceto as de absoluta prioridade 
e que contem com financiamento 
adequado. 

Ora, sabemos que o Estado 
moderno é o grande realizador de 
empreendimentos, os quais estão 
fazendo sentir a presença da União em 
todos os municípios do Brasil. Elas 
representam um fomento de atividades, 
um centro de empregos, em fim um fator 
de desenvolvimento local é nacional: e a 
cessação dessas obras causaria enormes 
prejuízos, ao lado de desânimos 
econômicos. 

Consulto, então, a S. Ex.ª, o Sr 
Ministro, se as obra previstas no 
Orçamento vigente sofrerão redução 
dentro do gritério que S. Exª acaba de 
anunciar. (Muito bem! Muito bem!) 

O PRESIDENTE: – Tem a palavra o 
Sr. Ministro Oswaldo Aranha. 

O SR. MINISTRO OSWALDO 
ARANHA: – Sr. Presidente, tôdas as 
interpelações que recebi no  
Senado me foram gratas, pois  
partiram de amigos, admiradores e 
companheiros. 

Confesso, entretanto, que a que 
acaba de me ser feita, é daquelas que 
mais intimamente dizem à minha 
sensibilidade. Transporta-me à era mais 
feliz de minha vida, aquela em que 
aprendi a servir ao meu pais, na velha e 
saudosa Faculdade de Direito da Praça 
da República, em que o Senador Attilio 
Vivacqua já figurava entre os lideres de 
nossa geração, bem como o Senador Ivo 
D'Aquino. 

Depois, já formados fomos todos a 
distribuídos pelas atividades do país; e 
nesta hora nos reunimos aqui, outra vez, 
numa faculdade maior, que não só 
ensina, mas decide, legisla e regula os 
destinos do país – êles como Senadores 
e eu, para responder ás suas 
interpelações. 

A pergunta que me dirigiu o Senador 
Attílio Vivacqua é, realmente, 
surpreendente. Confesso que, naquele 
tempo saudoso, jamais imaginei que S. 
Ex.ª viria a ser um espírito objetivo e 
prático; julguei que seria um dos grandes 
sonhadores que têm povoado a nossa 
terra. Vejo, entretanto, que, no meio  
dêste largo debate, sua preocupação se 
dirige, justamente, para a aplicação de 
verbas e inversões, no querido e  
sempre distante Estado do Espírito  
Santo, também muito ligado à minha  
vida. 

Devo declarar ao meu querido 
amigo, Senador Attílio Vivacqua, que as 
verbas orçamentárias serão cumpridas; 
tôdas as dotações para inversões em 
obras serão respeitadas. As grandes 
economias do nosso Orçamento devem 
ser feitas em pessoal; nas setenta e duas 
comissões que temos por ai, gastando, 
consumindo nenhuma delas menos de 
vinte milhões de cruzeiros, algumas até 
centenas de milhões... 

O SR. ALENCASTRO 
GUIMARÃES: – Muita bem. 

O SR. MINISTRO OSWALDO 
ARANHA: – ... sem qualquer ação 
efetiva, eficiente, sem sentido prático, 
dentro da obra administrativa exigida e 
reclamada em todos os recantos de  
pais. 

As verbas de material serão 
respeitadas. Serei um guardião da entrega 
é aplicação delas. O que é de lamentar, é 
que nesta altura, aos seis meses de 
execução orçamentária, a verba não  
haja sido entregue e possa o  
Senado da República ter dúvidas a 
respeito. 

O orçamento deve ser distribuído e 
as verbas imediatamente encaminhadas e 
pagas no começo do ano, para tornarem-
se atuais e produzirem os efeitos 
desejados. As verbas tardiamente 
entregues, ou não atendem às obras por 
elas visadas ou, por falta de objetivo, são 
desviadas em aplicações inúteis. (Muito 
bem! Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a 
palavra o nobre Senador Walter Franco, 
inscrito em seguida. 

O SR. WALTER FRANCO (Não foi 
revisto pelo orador): – Sr. Presidente, 
tenho uma interpelação a fazer, pedindo 
antes desculpas ao Sr. Ministro Oswaldo 
Aranha, não só pelo adiantado da hora, 
como pela discordância ou restrições que  
oponho ao brilhante discurso que S.  
Ex.ª, com senso prático e equilibrado, 
pronunciou, esclarecendo os pontos 
sôbre os quais o Senado tinha  
dúvida. 

Já conhecia S. Ex.ª pessoalmente 
Continuo tendo S Ex.ª no mesmo 
 

conceito de sempre: homem que assume 
a responsabilidade de seus atos, como 
por mais de uma vez afirmei a amigos 
comuns. 

Nas diretrizes que S. Ex.ª traçou no 
seu trabalho, está declarado: 

“4 – Conter prudentemente a 
velocidade do processo de 
industrialização, segundo um critério 
estrito de hierarquia e tendo em conta o 
alivio ou a sobrecarga no balanço de 
pagamentos." 

Natural do Estado de Sergipe, 
pertenço à zona que procura 
industrializar-se, aproveitando a energia 
elétrica da Cachoeira de Paulo Afonso, 
para, através, dela, estender benefícios a 
muitas regiões de Sergipe, de Alagoas, 
de Pernambuco e da Bahia. Êste o motivo 
por que fiz restrições mentais ao 
parágrafo que acabei de citar, por 
entender que poderão surgir entraves ao 
desenvolvimento daquela zona. Êsse meu 
receio vem do fato de, tão logo S. Ex.ª ou 
a Superintendência da Moeda e do 
Crédito ter dado permissão à Carteira de 
Exportação e Importação do Banco do 
Brasil para licenciamento de 
equipamentos industriais pelo prazo de 
seis meses, aproveitando o câmbio oficial, 
haver aconselhado a co-estaduanos, bem 
como a amigos de nas que 
possibilitassem a industrialização da 
referida zona. 

Pensando possa haver qualquer 
restrição é que fiz minha ressalva ao 
brilhante discurso do Sr. Ministro da 
Fazenda, ressalva essa que diz respeito 
tão sómente ao § 4º das suas Diretrizes. 
Desejaria saber se as licenças de 
importação serão realmente concedidas 
para aquela região, vivamente 
interessada em ajudar o Brasil no seu 
crescimento industrial, (Muito bem! Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a 
palavra o Sr. Ministro Oswaldo Aranha. 

O SR. MINISTRO OSWALDO 
ARANHA: – Sr. Presidente, é para mim 
grande satisfação conhecer as dúvidas e 
reservas à enunciação do meu 
pensamento, a fim de esclarecé-lo. As 
ponderações que acaba de fazer o ilustre 
Senador por Sergipe, Senhor Walter 
Franco, são da natureza daquelas que 
devem ser feitas a nós mesmos, antes de 
as enunciarmos como o fiz, entre as 
normas e as linhas a seguir. 

Se S. Ex.ª – dada a dificuldade de 
uma enunciação exata com palavras e 
têrmos que devem refletir quase apenas 
números, quando se trata de problemas 
econômico-financeiros – desse maior 
atenção ao significado das palavras por 
mim formuladas, teria respondidas suas 
dúvidas no sentido favorável, não só aos 
seus propósitos, como aos dos que, em 
Sergipe, querem melhorar as indústrias. 
Quando eu digo: “Conter prudentemente 
a velocidade do processo de 
industrialização, segundo um critério 
estrito de hierarquia e tendo em conta o 
alivio ou a sobrecarga no balanço de 
pagamentos", mesmo sem saber e sem 
conhecer os investimentos aconselhados 
pelo ilustre Senador, não tenho dúvida de 
que éles se incluem dentro do programa 
que procurei traçar. O que pretendi com a 
enunciação da regra, foi evitar certas 
inversões através de prioridades de 
importação para fabricação de produtos 
que já estão sendo feitos em quantidade 
e em qualidade suficientes para as 
exigências do país. 

Um dos problemas que têm dado 
lugar a grande debate nas escolas 
econômicas e financeiras, e justamente 
saber quem emprega o dinheiro – o Poder 
Público ou os particulares. O debate ainda 
não chegou a têrmo, mas é fora de dúvida 
que os particulares levados, como é natural 
pela idéia imediata do lucro peculiar ao 
regime capitalista, não levam em con- 
 

sideração, quando fazem investimentos, 
as razões de ordem geral, econômica, 
política e social que o Poder Público tem 
no aplicar e no realizar suas inversões. 

Estou certo de que, em Sergipe, não 
há indústria nova que não mereça, não só 
o apoio, como o encorajamento do atual 
Ministro da Fazenda do Brasil. Entre as 
minhas convicções a mais radicais, Sr. 
Presidente e ilustre Senador Walter 
Franco, está a de que o nosso país não 
pode ser, como dizia Lincoln, uma nação 
metade livre e metade escrava. Nosso 
país não pode continuar parte rico e parte 
pobre. Temos que nos voltar para o 
Norte. O futuro do Brasil está no 
desenvolvimento, no progresso, nas 
inversões e na inteligência com que se 
deve auxiliar o engrandecimento do norte. 
Dois terços do Brasil estão situados no 
trópico. E êste, segundo todos quantos 
estudaram o problema, é inimigo do 
homem e da própria civilização. Nosso 
pais realizou, a meu ver, – e esta é uma 
das razões que me fazem acreditar 
profundamente nêle – com, sem e até 
contra nossa vontade – a maior obra 
encetada por qualquer outro povo na 
região tropical. Se olharmos o globo e 
examinarmos a posição do Rio de 
Janeiro, notaremos que está montado no 
Trópico do Capricórnio. Não 
encontraremos outra cidade em 
população, resplendor, beleza e cultura 
como a nossa capital. Se olharmos para o 
norte, veremos que os brasileiros estão 
realizando talvez a obra mais importante 
e de maior significação sociológica do 
instante, que é a da transformação e 
incorporação dos Trópicos a todos os 
níveis superiores da civilização ocidental. 

O SR. ALVARO ADOLPHO: – Muito 
bem. 

O SR. MINISTRO OSWALDO 
ARANHA: – No dia em que tivermos 
realizado a obra de que são prenúncio 
cidades como Salvador, Recife, Fortaleza, 
Belém do Pará, Manaus, em que 
levarmos o progresso ao norte através de 
técnicos e fizermos com que nos seus 
aspectos econômicos e industriais, 
concorram para equiparar o "habitat" do 
homem, econômicamente, ao do resto do 
país, estaremos entrando na era que 
anunciei em meu discurso e não 
poderemos ter duvida de que somos 
nação civilizada perfeitamente 
assemelhável ás demais. 

Certo homem que passou por este 
País há muitissimos anos, percorreu o 
interior, e veio mais tarde a ser o 
presidente de uma das maiores Nações, 
Theodore Roosevelt, autor do belíssimo 
Iivro "The Wonders of Brasil" ao despedir-
se dessa grande figura que é o General 
Rondon, fêz, como ocorre com os 
grandes homens, esta declaração 
verdadeiramente profética: "Meu país 
será, querendo, ou não, o líder do mundo 
no Século XX, ao fim do qual o Brasil 
cupará lugar a seu lado se continuar a 
demonstrar, como no momento, sua 
capacidade de civilizar os trópicos". 

Esta capacidade, nós brasileiros a 
temos e se, na missão de que estou 
investido, alguma coisa puder fazer pelo 
meu Pais, será levar para o norte com os 
aplausos aos seus empreendimentos 
todos os homens do sul e do centro, 
estendendo o mais possível essa 
civilização até o Amazonas. Este 
progresso dará ao Brasil a verdadeira 
unidade e a verdadeira grandeza. (Muito 
bem; muito bem. Palmas prolongadas). 

O SR. WALTER FRANCO (pela 
ordem) (não foi revisto peio orador): – 
Sr. Presidente, dou-me por satisfeito com 
a resposta e cônscio de que o Sr. Ministro 
da Fazenda ajudará tanto quanto possível 
a zona nordeste do Brasil que, espero, 
terá a felicidade de de, dentro de poucos 
anos, possuir serviço de energia elétrica a 
altura de outros paises. 
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Agradeço a brilhante resposta  
que S. Ex.ª nos proporcionou. (Muito 
bem) 

O SR. PRESIDENTE: – A Mesa 
agradece a maneira por que o eminente 
Ministro da Fazenda, acedeu à 
convocação do Senado. 

Não precisa desenvolver elogios a S. 
Ex.ª O Sr. Ministro Oswaldo Aranha em 
tôdas as intervenções dos Senhores 
Senadores ouviu a estima, o respeito, a 
admiração e o alto conceito em que é tido 
nesta Casa. 

Esse conceito e essa admiração, S. 
Ex.ª os reconhecerá, em tempo oportuno, 
objetivamente manifestados, quando  
o Senado tiver o ensejo de colaborar  
com S. Ex.ª no Ministério da  
Fazenda. 

Deve, entretanto, a Mesa agradecer, 
mais do que a presença de S Ex.ª nesta 
Casa, o otimismo que proporcionou a 
todos nós, Senadores da República, com 
grande responsabilidade nos destinos do 
país. 

Convido a Comissão acompanhar S 
Ex.ª. 

 
(Acompanhado da Comissão retira-

se do recinto o Sr. Ministro Oswaldo 
Aranha). 

 
O SR. PRESIDENTE: – Está finda a 

prorrogação da sessão. 
 

ATA DA 124ª SESSÃO EM 16 DE 
SETEMBRO DE 1953 

 
(Extraordinária) 

 
PRESIDENCIA DOS SRS. 

MARCONDES FILHO E ALFREDO 
NEVES 

As 21 horas comparecem os 
Senhores Senadores: 

Anisio Jobim. 
Alvaro Adolpho 
Onofre Gomes 
Plínio Pompeu 
Reginaldo Cavalcanti 
Ezeclias da Rocha 
Aloysio de Carvalho 
Carlos Lindemberg 
Attilio Vivacqua 
Alfredo Neves 
Mozart Lago 
Marcondes Filho 
Euclydes Vieira 
Domingos Velasco 
Corta Pereira 
Mário Motta 
João Villasbôas 
Gomes de Oliveira 
Ivo d'Aquino 
Alberto Pasqualini 
Alfredo Simch – (21) 
O SR. PRESIDENTE: – Acham-se 

presente 21 Senhores Senadores. 
Havendo número legal, está aberta a 
sessão. Vai-se proceder à leitura da  
ata. 

O SR. 4º SECRETÁRIO (Servindo 
de 2°), procede à leitura da ata da  
sessão anterior, que, posta em  
discussão, é sem debate  
aprovada. 

O SR. 1º SECRETÁRIO declara que 
não há expediente. 

O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a 
Mesa um Projeto de Resolução, que vai 
ser lido pelo Sr. 1° Secretário. 

E' lido e enviado às Comissões de 
Constituição e Justiça, de Relações 
Exteriores e de Finanças, o seguinte: 

 
Projeto de Resolução nº 27, de 1953 

 
Autoriza a ida de senadores à 

Conferência da União Interparlamentar, 
providência sôbre a ida do representante 
de Grupo Nacional do Senado Federal 
 do Brasil no Conselho da União 
interparlamentar a Comparecer á reu 
 

nião anual do aludido órgão e dá outras 
providências. 
 

Art. 1° Fica o Presidente do Senado 
Federal autorizado a designar três (3 
senadores para conparecerem à 
Conferência Anual da União; 
Interparlamentar, como representantes do 
Grupo Nacional do Senado Federal do 
Brasil. 

Parágrafo único. A designação dos 
representantes do Grupo Nacional do 
Senado Federal deverá ser feita, salvo na 
presente sessão legislativa, 90 dias antes 
da realização do referido certame, a fim 
de possibilitar o exame da Ordem do Dia 
da Conferência e a elaboração dos 
Projetos de Resolução que deverão ser 
apresentados pela Delegação designada, 
a qual baseará seu trabalho nas 
indicações do representante do Grupo 
Nacional do Senado Federal no Conselho 
da União a Interparlamentar. 

Art. 2° Fica Igualmente o Presidente 
do Senado Federal autorizado a adotar as 
necessárias providências a fim de que o 
representante do Grupo Nacional do 
Senado Federal do Brasil no Conselho da 
União Interparlamentar possa comparecer 
á reunião anual do aludido Conselho não 
podendo o auxílio em aprêço ser concedido 
mais de uma vez ao mesmo no senador. 

Parágrafo único. O Representante do 
Grupo Nacional do Senado FederaI no 
Conselho da União Interparlamentar 
deverá indicar ao presidente do Senado 
Federal, com 90 dias de antecedência, a 
data e o lugar da realização da 
Conferência e a respectiva Ordem do Dia 
a coordenar a elaboração pelos 
senadores designados para representar o 
Grupo Nacional do Senado Federal das 
teses a serem subbetidas à Conferência 
Anual da União Interparlamentar. 

Art. 3° A Secretaria do Senado 
Federal incluirá anualmente na proposta 
de Orçamento, Anexo n° 2 – Congresso 
Nacional – Senado Federal – dotação 
para atender às despesas decorrentes 
com o transporte, estada e representação 
dos componentes do Grupo Nacional do 
Senado Federal à Conferência Anual da 
União Interparlamentar e do 
representante do Grupo Nacional do 
Senado Federal do Brasil no Conselho da 
União Interparlamentar. 

Art. 4° Os Senadores representantes 
do Grupo Nacional do Senado Federal na 
Conferência da União Interparlamentar e 
no Conselho da União Interparlamentar 
ficam obrigados imediatamente após o 
seu regresso o desempenho de suas 
missões, a apresentarem relatório
circunstanciado das atividades dos 
órgãos a cujas reuniões comparecerem, e 
de tôdas as decisões para as quais 
tenham concorrido com o seu voto, 
devendo apresentar os competentes 
projetos de Resolução, ou de Lei, sôbre 
tôda a matéria nela contidas que possam 
interessar ao Senado ou ao País 

§ 1º As disposições constantes dêste 
artigo, aplicam-se à Delegação do 
Senado Federal que comparecer à 
Conferência e ao Conselho da União a 
Interparlamentar que se realizará, no 
corrente ano, nos Estados Unidos da 
América do Norte. 

§ 2° A Mesa do Senado Federal enviará 
os relatórios a que se refere êste artigo às 
Comissões Competentes para sua apreciação 
e propositura dos projetos de Resolução, ou 
de Leis, que couberem no caso. 

Art. 5° Revogam-se as disposições 
em contrário. 

 
Justificação 

 
A providência em aprêço procura 

regular a participação do Senado Federal 
nas Conferências e no Conselho da União 
Interparlamentar que se reunem 
anualmente e nas quais o Congresso 
Nacional, por suas duas Câmaras, se tem 
feito continuamente representar. 

Com esta medida Iegislativa  
também se comete à Secretaria do  
Senado Federal a incumbência de pro- 
 

videnciar verba orçamentária necessária 
às despesas com essa representação, 
que se tem tornado permanente.  
Aliás, a leitura do próprio projeto,  
pelos assuntos que versa, mostra  
o real interêsse da medida  
proposta. 

Em 16 de setembro de 1953 – 
Alexandre Marcondes Filho. – Alfredo 
Neves. – Vespasiano Martins. – Ezechias 
da Rocha. – José da Costa Pereira. 

O SR. PRESIDENTE: – Continua o 
expediente. Tem a palavra o nobre 
Senador Atílio Vivacqua, primeiro orador 
inscrito. 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Sr. 
Presidente, a Diretoria do Instituto 
Brasileiro do Café acaba de do tomar uma 
das mais importantes resoluções, 
concedendo, em virtude do art. 3°, § 1º da 
Lei 1.779, de 1950, financiamento  
aos cafeicultores atingidos pelas  
geadas nos Estados do Paraná e de São 
Paulo. 

A medida merece, sem dúvida, os 
maiores louvores. Autor da emenda de 
que resultou tal dispositivo, felicito- 
me pela inspiração de have-la 
apresentado. 

Já por mais de uma vez tive ocasião 
de, desta tribuna, pedir a atenção do 
Congresso e dos Poderes Públicos para 
os graves danos causados, em meu 
Estado pela broca, a qual por falta de 
providências adequadas, do govêrno 
estadual, devorou cerca de um milhão de 
sacas de café, o que corresponde a um 
milhão de cruzeiros, de prejuízo. E' bem 
de compreender a aflitiva situação de 
milhares de lavradores que confiados nas 
suas colheitas, se vêem agora a braços 
com as mais angustiosas dificuldades, 
sem meios para o custeio e preservação 
de seus cafezais. De sorte que os efeitos 
e as repercussões na vida econômica do 
Estado e, portanto, do país, serão os mais 
sérios. 

Essa calamidade atingiu, na mais 
aguda forma, a laboriosa classe dos 
lavradores capixabas, como também, 
foram avultados os prejuízos causados às 
lavouras do Estado do Rio e de certas 
zonas de Minas Gerais. 

Sr. Presidente, como tive ocasião. 
Se salientar quando aqui teci 
considerações em torno do discurso do 
novo presidente do I. B. C., o principal 
problema para os cafeicultores vitimas 
desse minúsculo inimigo, que é o maior 
de todos, o estefandares, é a falta de 
assistência financeira. 

Cumpre, assim, ao Instituto Brasileiro 
de Café providenciar, com a maior 
urgência, no sentido de ser feito nos 
moldes da citada resolução, pronto 
financiamento aos cafeicultores 
espiritossantentes, mineiros e 
fluminenses para o que sugeria, desde já, 
se adotasse o critério de tomar por base, 
para os empréstimos, uma determinada 
importância por pé de café. 

Quando se discutiu aqui o projeto, n° 
20, ao qual ofereci substitutivo criando o 
Fundo da Economia Cafeeira, e mais 
tarde quando se elaborou a Lei nº 1.789, 
que criou o I. B. C., examinei a 
distribuição dos saldos oriundos das 
vendas dos estoques do extinto 
Departamento Nacional do Café. Com 
fundamento no convênio cafeeiro de 
1945, que declarou extinta essa 
autarquia, demonstrei que a produto da 
venda desses estoques está vinculado à 
assistência financeira destinada ao 
amparo dos cafeicultores atingidos pelas 
intempéries e pragas vegetais e decorria 
mesmo da cláusula 16ª do citado 
convênio celebrado entre os Estados 
cafeeiros, o que constitui compromisso 
que, de certo modo, subsiste em face da 
legislação posterior. 

Nesta altura, Sr. Presidente, faço um 
reparo á resolução da Diretoria do 
Instituto Brasileiro do Café, no que diz 
respeito aos juros de 7% nela fixados. 
Considero-os onerosos e contrários ao 
principal que deve ser observado  
o em tais empréstimos, que têm uma 
 

finalidade assistencial e social. Os 
empréstimos, para tais fins, conforme 
prescreve cláusula do aludido Comissão e 
estabelece o regulameto da Caixa de 
Crédito Cooperativo, poderão ser feitos 
sem juros. 

Não chegarei até êsse ponto, Sr. 
Presidente. Os juros devem, pelo menos, 
representar a compensação das 
despesas de administração. A êsse 
respeito pediria a atenção da ilustre 
diretoria daquela autarquia. Formulo 
mesmo um apélo, dos mais vivos, não só 
ao seu Diretor, como também ao Sr. 
Ministro da Fazenda, no sentido de serem 
adotadas providências imediatas de 
assistência financeira aos agricultores dos 
Estados alcançados pelo flagelo da broca. 

Aos lavradores de café cabe, nesta 
hora, um movimento amplo e decivo em 
defesa de seus direitos e interêsses. O 
saldo existente no Instituto Brasileiro do 
Café – cerca de um bilhão de cruzeiros – 
representa os sacrifícios e o suor dos 
cafeicultores do país. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE: – Continua a 
hora de expediente. Tem a palavra o 
nobre Senador de Ruy Carneiro, segundo 
orador inscrito (Pausa). 

Não se achando S. Ex.ª presente, 
dou a palavra ao nobre Senador Ivo do 
d'Aquino, terceiro orador inscrito. 

O SR. D'AQUINO: – Sr. Presidente, 
não sei se o Senado se lembra do 
pequeno discurso de há cêrca de dois 
meses – em que considerei os métodos 
adotados pela CEXIM no desempenho de 
funções a ela atribuídas por lei. Formulei, 
então, críticas ao modo por que se 
processavam os pedidos de importação e 
exportação. 

Posteriormente, o nobre Senador 
Alencastro Guimarães, da tribuna do 
Senado, fez e continua a fazer acerbos 
reparos à atuação daquela Carteira do 
Banco do Brasil, à qual a lei conferiu 
poderes para defesa a economia 
brasileira e que, não obstante, em 
administrações anteriores – 
principalmente na última – se esmerou 
em soluções de tal modo contrarias aos 
interêsses comerciais do Brasil, que 
chamaram a atenção não só de 
Congresso como, especialmente, da 
imprensa. 

Aconselhei, naquela ocasião, 
amistosamente, ao então Diretor da 
Carteira de Exportação e Importação, 
publicação de todos os pedidos de 
licença, à medida de suas entradas 
naquela seção do Banco do Brasil. 

Como é do conhecimento geral são 
publicadas apenas as licenças 
concedidas, quer dizer, os fatos 
consumados. Muitas dessas licenças 
provocaram grande alarme; e antes 
mesmo da apresentação do prorrogação 
da Lei de Licença Previa levantaram-se 
no Senado objeções à dilatação da sua 
vigência. 

Na Câmara dos Deputados o 
ambiente era o sentido de que o 
Congresso jamais poderia aceitar e 
simples prorrogação de uma lei manejada 
contra interêsses que e Legislativo 
procurara resguardar. 

Lembrei, assim, Sr. Presidente – se 
realmente havia interêsse no processo 
dos pedidos de licença sob fiscalização 
pública – como providência aconselhável 
a publicação dos pedidos, à medida de 
suas entradas. 

Essa referência eu a fiz, naquela 
ocasião ao próprio Diretor da Carteira de 
Exportação e Importação e alegou-me S. 
S. a dificuldade dessa publicação. Não 
aceitei, porém a objeção. Se não bastam 
poucos funcionários por tornar efetiva a 
previdência, mobilizem-se quantos 
necessários e se de conhecimento 
público dos pedidos de licença 
apresentados, e não apenas dos 
concedidos. 

Em uma das reuniões da 
Superintendência da Moeda e de Crédito 
a que estive presente, presidido  
pelo Sr. Ministro Oswaldo Aranha 
novamente emitti a opinião por mim ex- 
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pendida no Senado; e acrescentei que, 
quando o projeto de prorrogação da 
vigência da Lei de Licença Prévia viesse 
a esta Casa, eu apresentaria emenda 
nesse sentido. 

Hoje, estando com o Sr. Ministro 
Oswaldo Aranha, tive a satisfação de 
saber que não só S. Ex.ª como também 
o atual Diretor da Carteira de Exportação 
e Importação do Banco do Brasil 
pretendem tornar efetiva aquela norma. 

Não há, assim, necessidade de 
nova disposição legal para que essa 
providência de moralidade pública se 
torne efetiva. Basta a providência 
administrativa partida do Ministério da 
Fazenda. 

Trago, assim, ao conhecimento da 
Casa a declaração do Sr. Ministro 
Oswaldo Aranha – de que, daqui por 
diante, a Carteira de Exportação e 
Importação do Banco do Brasil publicará 
todos os pedidos de licença a ela 
apresentados, por ordem de entrada. 

Sr. Presidente, a nós, 
representantes do povo, cumpre criticar 
os atos que aberrem das leis ou lhes 
neguem eficácia; mas também devemos 
externar nosso louvor. 

Era a comunicação que desejava 
fazer ao Senado, aliás, também 
transmitida pelo Sr. Ministro Oswaldo 
Aranha ao líder da maioria desta Casa, 
Senador Alvaro Adolpho. 

O SR. ALVARO ADOLPHO: – 
Muito bem. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Era o que 
tinha a dizer. (Muito bem! Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE: – Faltando 
apenas dois minutos para término da 
hora do expediente e sendo, na sessão 
extraordinária, improrrogável seu prazo, 
di-la-ei por encerrada, se o nobre 
Senador Mozart Lago não preterir falar 
apenas êsse tempo. 

O SR. MOZART LAGO (Não foi 
revisto pelo orador): – Senhor 
Presidente, o assunto de que pretendo 
tratar, será rápido. Poderia tê-lo 
ventilado na sessão de hoje, se a 
preocupação com a autonomia do 
Distrito Federal não houvesse distraído 
minha atenção. 

Ontem, votou-se requerimento por 
mim formulado no sentido de se aprovar 
voto de louvor à Casa dos Estudantes 
por haevr organizado uma temporada de 
quinhentos espetáculos gratuitos para a 
criançada do Distrito Federal. Entendi 
que a iniciativa era digna de todos os 
encômios; e meu requerimento, 
despachado à Comissão de 
Constitutição e Justiça, logrou 
brilhantíssimo parecer do nobre Senador 
Joaquim Pires, que vou ler. Como o 
Senado verá, o parecer é inteiramente 
favorável ao meu requerimento da Casa 
dos Estudantes. Não obstante, 
inexplicàvelàmente, conclui pelo 
arquivamento do pedido, o que foi feito. 

Lamento, Sr. Presidente, porque se 
acontecimento dêsse vulto não merece o 
voto de louvor do Senado, não sei o que 
esta Casa poderá louvra em qualquer 
outra o portunidade. 

O parecer é o seguinte: (lé) 
O nobre Senador Mozart Lago 

solicita que o Senado se manifeste sôbre 
a louvável Iniciativa da escritora 
brasileira Lúcia Benedetti e dos  
artistas que integram o Teatro do 
Estudante, programando 500 
espetáculos gratuitos, dedicados às 
crianças cariocas. 

O teatro foi, desde os tempos 
primitivos e heróicos da antiga Grécia, 
dos aureos dias do Império Romano, dos 
faustosos tempos da França de Racine, 
de Moliére, de Corneille e de  
tantos outros que difundiram pelo  
teatro ensinamentos proveitosos, 
sòmente superados pelo gênio de 
Shakespeare, na Inglaterra, escola de 
ensinamentos. 

Em Portugal floresceu na arte 
dramática, Gil Vicente, criador da  
escola imorredoura de saber dou- 
 

trinírio, onde se revelaram gênios, entre 
os quais Antnôio Ribeiri Chiado e o 
infante Dom Luiz, ainda hoje são 
lembrados. 

No teatro brasileiro de antanho 
cumpre lembrar Antônio José, que a 
Inquisição fez supliciar, deixando 
imorredouras as célebres guerras do 
Alecrim e da Manjerona. 

Já em nosos dias João aetano 
arrebatava a platéia do Teatro 
Provisório, incarnando Cabê, Cézar; 
Otelo e Trajano. 

Não podemos esquecer França 
Júnior e Arthur Azevedo, inigualáveis na 
crítica jocosa, tendo como objetivo 
ensinar, advertir e castigar – como divisa 
o aforisma latino: ridendo catisgat mores. 
Já Voltaire dizia com muita propriedade. 
Le Theatre inatruit mieux que ne fait um 
gros livre. 

Perdoem-nos os doutos colegas 
recordar, bosquejando o que me 
resta na memória, porque alguém já 
disse: "recordar é viver"; eu diria: 
recordar é ter vívido, tomando assim 
o precioso tempo aos trabalhos desta 
Comissão para dizer sôbre o que 
pede o laborioso e irrequieto 
Senador Mozart Lago – na 
sofreguidão de o Bem fazer. Somos 
pelo arquivamento, com fundamento 
no artigo 129 do Regimento Interno. 

Era o que eu desejava dizer. (Muito 
bem). 

Compareercam mais os senhores 
Senadores: 

Vivaldo Lima. 
Waldemar Pedrosa. 
Prisco dos Santos. 
Antônio Bayma. 
Victorino Freire. 
Mathias Olympio. 
Joaquim Pires. 
Ruy Carneiro. 
Djair Brindeiro. 
Ismar de Góes. 
Durval Cruz. 
Walter Franco. 
Hamilton Nogueira. 
Mello Vianna. 
César Vergueiro. 
Dirio Cardoso. 
Camilo Mercio (17). 
Deixam de comparecer os senho 

Senadores: 
Magalhães Barata. 
Arêa Leão. 
Carlos Saboya. 
Georgino Avelino 
Ferreira de Sousa. 
Velloso Borges. 
Assis Chateaubriand. 
Apolônio Sales. 
Novaes Filho. 
Cícero de Vasconcelos. 
Júlio Leite. 
Landuinho Aires. 
Pinto Aleixo. 
Luiz Tinoco. 
Sá Tinoco. 
Pereira Pinto. 
Alencastro Guimarães. 
Bernardes Filho. 
Levindo Coelho. 
Vespasiano Martins 
Othon Mäder. 
Flávio Guimarães. 
Roberto Glasser. 
Francisco Gallotti (24). 
O SR. PRESIDENTE: – Passe-se à 

Ordem do Dia. 
Votação, em discussão única do 

Projeto da Câmara dos Deputados nº 
55, de 1953, que concede a pensão 
mensal de Cr$ 4.000,00 à viúva e 
filhas do Professor Arduino Fontes 
Bolívar, (Incluído em Ordem do Dia 
em virtude de Dispensa de 
interstício, concedida na  
sessão de 16-9-53, a requerimento 
do Sr. Senador Joaquim de  
Pires, tendo Pareceres: 1 –  
sôbre o projeto: da Comissão de 
Constituição e Justiça, sob o nº 639, 
de 1953, favorável: da Comissão  
de Finanças, sob nº 640, de 1953, 
 

favorável; II – sôbre a emenda: da 
Comissão de Constituição e Justiça 
sob nº 1.024, de 1953, favorável, 
com a subemenda que oferece; da 
Comissão de Finanças, favorável à 
emenda e à subemenda. 
 

O SR. PRESIDENTE: – Em 
votação a emenda. Os Srs. 
Senadores que a aprovam queiram 
permanecer sentados (Pausa). 

E' aprovada a seguinte: 
 

EMENDA Nº 1 
 
1) Acrescente-se o seguinte 

artigo, que será o 3º: 
Art. – E' concedida a Luíza 

Matoso Sampaio Corrêa e a Maria 
Eugênia Matoso de Novais, viúvas, 
respectivamente, dos Engenheiros e 
ex-Senadores José Matoso Sampaio 
Corrêa e Henrique de Novais, a 
pensão especial de Cr$ 4.000,00 
(quatro mil cruzeiros) mensais a 
cada uma; 

2) Conseqüentemente, altere-se 
para 4º, a numeração do artigo 3º, 
dando-se-lhe a seguinte redação: 

Art. 4º O pagamento das 
pensões a que se refere esta lei 
correrá à conta da verba 
orçamentária do Ministério da 
Fazenda, destinada aos pensionistas 
da União. 

O SR. PRESIDENTE: – Em 
votação a subemenda. Os Srs. 
Senadores que a aprovam queiram 
permanecer sentados (Pausa). 

E' aprovada a seguinte: 
Subemenda da Comissão de 

Constituição e Justiça à Emenda nº 1 
Intercale-se, depois das 

palavras "Henrique de Novaes": "e 
a... netado do Marechal Floriano 
Peixoto, enquanto permanecer no 
estado de viuvez"... o mais como no 
artigo que será o 3º. 

Sala Ruy Barbosa, em 27 de 
agôsto de 1953. – Joaquim Pires, 
Relator. 

O SR. PRESIDENTE: – Em 
votação o projeto assim emendado. 

Os Srs. Senadores que o 
aprovam queiram permanecer 
sentados (Pausa). 

E' aprovado o seguinte: 
 

PROJETO DE LEI DA CAMARA Nº 
55, de 1953 

 
Concede, a pensão mensal de 

Cr$ 4.000.00 à viúva e filhas 
solteiras do professor Arduino 
Pontes Bolívar. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – E' concedida à Angetina 

Murer Bolivar, Tereza Christina 
Bolivar e Maria Teresa Bolivar, 
respectivamente, viúva e filhas 
solteiras do professor Arudino 
Pontes Bolivar pensão especial de 
Cr$ ...4.000,00 – (quatro mil 
cruzeiros) – mensais. 

Art. 2º – O valor da pensão 
concedida no Artigo 1º e deve ser 
dividido em duas partes Iguais, de 
modo a saber uma à viúva Angelina 
Murer Bolivar, sendo rateada a outra 
entre as duas filhas solteiras Tereza 
Christina Bolivar e Maria Tereza 
Bolivar. 

Parágrafo único – Por morte da 
mãe-viúva, haverá reversão de sua 
cota às duas filhas solteiras, cujo 
direito à pensão especial cessará 
desde que se casem. 

Art. 3º – O pagamento desta 
pensão correrá à conta de verba 
orçamentária do Ministério da 
Fazenda, destinada aos pensionistas 
da União. 

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

A Comissão de Redação. 

Segunda discussão da Projeto de 
Lei do Senado nº 19, de 1954, que altera 
a Lei nº 1.164, de 24 de junho de 1950, 
que institui o Código Eleitoral, lendo 
Parecer (de 1ª discussão), proferido pela 
Comissão de Constituição e Justiça; nº 
383, de 1953, pela constitucionalidade, 
salvo quanto aos arts. 184 e 185 Ia 
rejeitados em discussão preliminar); nº 
531, de 1953, favorável. 

O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a 
mesa várias emendas que vão ser lidas. 

São lidas e apôiadas as seguintes: 
 

EMENDAS AO PROJETO DE LEI Nº 19, 
DE 1952 

 
(Código Eleitoral) 

EMENDA Nº 1 
 

Ao Artigo 1º: 
Suprimam-se as expressões: – "e 

os partidos politicos". 
 

Justificação 
 
O Código Eleitoral deve tratar tão 

sòmente de matéria referente ao 
alistamento, ás eleições e aos recurso 
eleitorais. A matéria referente á 
organização e vida dos partidos políticos 
deverá consttiuir um outro Código 
inteiramente distinto. 

S.S. do Senado Federal, em 16 de 
setembro de 1953. – João Villasboas. 

 
EMENDA Nº 2 

 
Ao artigo 4º, alinea II, – b): 
Acrescente-se depois de – "domicilio". 
– a expressão – "eleitoral" 
 

Justificação 
 
O Código distingue entre o domicilio civil 

e o eleitoral e aqui se refere a êste último. 
S. S. do Senador Federal, em 16 de 

setembro de 1953. – João Villasboas. 
 

EMNDA Nº 3 
 

Ao artigo 5º: 
Acrescentem-se: – depois da 

palavra – "penas'' – as seguintes: 
– "e restrições de direito" 
– Parágrafo Único: – Considera-se 

justo impedimento ao exercicio do voto, 
além dos enumerados no artigo anterior: 

a) – achar-se o eleitor recolhido a 
prisão ou em estabelecimento de que 
não possa sair por sua livre vontade; 

b) – não haver o partido, em que se 
encontre inscrito como sócio efetivo, 
registrado candidato próprio ou em 
aliança com outro partido. 

 
Justificação 

 
Além de penas, estabelece o 

Código restrições de direitos, aos que se 
não alistem ou não votem, que não são 
propriamente penas, Justifica a falta ao 
exercicio do voto o fato de estar o eleitor 
preso ou por outros motivos impedido de 
livre locomoção. E, si o nosso regime é 
partidário, si o partido não registra 
candidato os seus eleitores não podem 
estar obrigados e votar. 

S. S. do Senado Federal, em 16 de 
setembro de 1953. – João Villasboa. 

 
EMENDA Nº 4 

 
Ao artigo 6º: 
Suprima-se na letra – b) – as 

palavras finais: 
– e mediante proposta do Tribunal 

Superior Eleitoral na capital dos Territórios. 
 

Justificação 
 
O que aí se repetição, em má 

redação, daquilo que consta do 
parágrafo único do artigo 111 da 
Constituição Federal. 

S. S. do Senado Federal, em 16 de 
setembro, de 1953. – João Villasboas. 
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EMENDA Nº 5 
 

Ao artigo 7º: 
Suprima-se. 
 

Justificação 
 
E a repetição desnecessária do que se 

contem no artigo 113 da Constituição 
Federal. 

S. S. do Senado Federal, em 16 de 
setembro de 1953. – João Villasbôas 

 
EMENDA Nº 6 

 
Ao artigo 8º: 
Acrescente-se: 
"Parágrafo único – O período de dois 

anos fixado nêste artigo se contará da data 
da publicação do ato da nomeação e 
correrá sem qualquer desconto do período 
de licença ou féria que o juiz tenha gosado 
ou de afastamento do serviço  
por determinação legal ou decisão da 
justiça". 

 
Justificação 

 
Como tenha surgido dúvida na 

interpretação da lei sôbre a contagem do 
tempo de duração de serviço dos juizes nos 
tribunais, a emenda visa derimi-las, 
uniformizando, assim, o período de serviço 
e epoca das nomeações. 

S. S. do Senado Federal, em 16 de 
setembro de 1953. – João Villasboas. 

 
EMENDA Nº 7 

 
Ao artigo 10: 
Substitua-se o § 1º pelo seguinte: 
"Os ministros do Supremo Tribunal 

Federal serão o Presidente e o Vice-
Presidente do Tribunal Superior, servindo o 
mais idoso, no primeiro ano, como 
presidente, e, no segundo, como Vice-
Presidente. 

 
Justificação 

 
Sendo dois os representantes do 

Supremo Tribunal Federal no Tribunal 
Eleitoral, junto é que cada um  
dêles sevi durante um ano como  
presidente. 

Em 16 de setembro de 1953. – João 
Villasboas. 

 
EMENDA Nº 8 

 
Ao artigo 11: 
Acrescente-se no § 1º, depois da 

palavra – "Eleitoral" – as seguintes: 
– "ou outra lei federal ou setadual". 
 

Justificação 
 
No choque não sòmente ao Código 

Eleitoral, mas de outra lei federal ou 
estadual com a Constituição da União ou  
de Estado, é conveniente  
manter-se a uniformidade do quorum 
julgador. 

S. S. de Senado Federal, em 16 de 
setembro de 1953. – João Villasboas. 

 
EMENDA Nº 9 

 
Ao Artigo 12º: 
Desdobrar a letra – b – pela seguinte 

fôrma: 
– b) – organizar a sua Secretaria, 

cartório e demais serviços, nomeando os 
respectivos funcionários. 

– c) – propôr ao Congresso Nacional a 
criação e a extinção de cargos 
administrativos e a fixação dos respectivos 
vencimentos; 

– d) – Solicitar ao Congresso Nacional 
a abertura de créditos. 

Suprindo as alíneas – c – e – 1–. 
Substituir na letra – q – a palavra – 

séde – pela "capital" –  
Substituir a letra – t – pela seguinte: 
– "expedir as instruções que se 

fizerem necessárias à fiel execução dêste 
Código" – 

 
Justificação 

 
O desdobramento da alínea – b – é 

simples conveniência de redação. a 
inclusão da alinea – d – visa sanar omissão. 
A supressão das alíneas – c – e – 1 – visa a 
obedecer ao artigo 101, I, – a –, – c –, – f –, 
– h – e – I – da Constituição Federal.  
E a substituição da relação da letra 
 

– t – tem por fim evitar o abuso de 
legislar até agora praticado pela Justiça 
Eleitoral. 

S. S. do Senado Federal, em 16 de 
setembro de 1953. – João Villasbôas. 

 
EMENDA Nº 10 

 
Ao artigo 16º: 
Substituir no § 3º as expressões – 

"na fórma prevista pela Lei de 
Organização do Ministério Federal – 
pelas seguintes: 

– "pelo Procurador Geral junto ao 
Tribunal de Justiça" – . 

 
Justificação 

 
A Lei Orgânica do Ministério 

Público Federal dá substituição do 
Procurador da República ao Promotor 
da Justiça da Capital. Êste, porém, tem 
função na primeira Instância, Isto é, 
perante a Juiz Eleitoral. A substituição 
pelo Procurador Geral junto ao Tribunal 
de Justiça evita os males das possíveis 
suspeições futuras do promotor público 
local. 

S. S. do Senado Federal, em 16 de 
setembro de 1953. – João Villasbôas. 

 
EMENDA Nº 11 

 
Ao artigo 17º 
Substitua-se a letra – a – pelo 

seguinte: 
– "autorizar o seu Presidente e aos 

juizes eleitorais a requisitar 
funcionários federais, estaduais ou 
municipais para auxiliar os trabalhos da 
sua Secretaria ou os escrivães 
eleitorais, quando o exigir acúmulo 
ocasional de serviço" –. 

Substitua-se a alínea – p – pelo 
seguinte: 

– "processar e julgar os crimes 
eleitorais e os comuns que lhes forem 
conexos, respeitada a competência de 
outro juízo ou Tribunal' –  

Suprima-se a alinea – "r" – 
 

Justificação 
 
A substituição da letra – n – é 

puramente relacional, incluindo-se a 
letra – r –, que se suprime. A 
substituição da letra – p – corrige a 
inconstitucionalidade, de vez, que, pelo 
artigo 124 al. IX, a competência 
julgadora dos juizes é do Tribunal de 
Justiça. 

S. S. do Senado Federal, em 16 de 
setembro de 1953. – João Villasbôas. 

 
EMENDA Nº 12 

 
Ao artigo nº 21.º 
Acrescente-se no final do § 3º o 

seguinte: 
– "devendo ser afastado do cargo 

desde a data do registro do candidato e 
substituído por outro escrivão" –. 

Desdobre-se o § 4º que terminará 
na palavra – "locais" – transformando a 
parte final no seguinte: 

– "§ 5º: – O juiz substituto criado 
nos têrmos da alínea XI do artigo 124 
da Constituição Federal, quando no 
exercício de juiz de direito por 
substituição de juiz vitalício, exercerá 
tôdas as atribuições do juiz eleitoral 
exceto a presidência da Junta 
Apuradora" –. 
 

Justificação 
 
O afastamento do escrivão, 

tornado suspeito por parentesco com 
candidato, começa no momento do 
registro dêste. 

Nenhuma razão existe para que o 
Juiz Substituto não exerça a função de 
Juiz eleitoral, no que concerne ao 
alistamento, distribuição de eleitores 
pelas seções, etc.. A presidência da 
Junta, porém, deve ser reservada ao 
Juiz vitalício. 

S. S. do Senado Federal, em 16 de 
setembro de 1953, – João Villasbôas. 

 
EMENDA Nº 13 

 
Ao artigo 23º: 
Substitua-se na alínea – "1" – as 

palavras finais – "do Tribunal Superior 
e dos Tribunais Regionais" pelas 
seguintes: 

– "de outro juízo ou Tribunal" –. 
Substituam-se na alínea – "q" – as 

palavras finais – "á Instância Superior" – 
pelas seguintes: 

– "a outro juízo ou Tribunal" – 
Acrescentem-se depois do parágrafo único 
do artigo 23.º o seguinte: 

– "Titulo IV" – "Dois Juizes 
Preparadores" –. 

 
Justificação 

 
As emendas ao artigo 23º visam 

melhor técnica legislativa. 
O acréscimo do Título IV é para dar 

um lugar aos juízes Preparadores fóra do 
Capitulo dos Juizes Eleitorais. 

S. S. do Senado Federal, em 16 de 
setembro de 1953. – João Villasbôas. 

 
EMENDA Nº 14 

 
Ao artigo 27º 
Substitua-se no § 1º a palavra "três" – 

pela seguinte: 
– "Dez" –  

 
Justificação 

 
O prazo de dez dias atende melhor às 

conveniências do aperfeiçoamento dos 
trabalhos eleitorais. 

S. S. do Senado Federal, em 16 de 
setembro de 1953. – João Villasbôas. 

 
EMENDA Nº 15 

 
Ao artigo 28º: 
Substituam-se, no parágrafo único, as 

palavras – "presidente pelo Juiz mais 
antigo" – pelas seguintes: 

– "designada pelo Tribunal na 
oportunidade de sua constituição" – 

 
Justificação 

 
A idade não deve influir na designação do 

juiz para expedir os diplomas. Essa designação 
deve ficar a cargo do Tribunal Regional. 

S. S. do Senado Federal, em 16 de 
setembro de 1953. – João Villasbôas. 

 
EMENDA Nº 16 

 
Ao artigo 32: 
Suprima-se as palavras – "de 

nascimento" –. 
 

Justificação 
 
Para o alistamento a lei faculta o 

apresentação de outros documentos, além 
da certidão de nascimento. Tôda e qualquer 
certidão para a prova de idade deve ser 
isento de sêlos e custas. 

S. S. do Senado Federal, em 16 de 
setembro de 1953. – João Villasbôas. 

 
EMENDA Nº 17 

 
Ao artigo 33º: 
Substitua-se o § 3º, pelo seguinte: 
– "O recurso ordinário do 

indeferimento como do deferimento da 
inscrição poderá ser Interpôsto pelo 
alistamento, seu procurador ou delegado de 
partido" 

 
Justificação 

 
A nova redação é mais precisa e 

abrange tanto o caso de indeferimento 
como o de deferimento. 

S. S. do Senado Federal, em 16 de 
setembro de 1953. – João Villasbôas. 

 
EMENDA Nº 18 

 
Ao artigo 35: 
Substitua-se o § 3º, pelo seguinte: 
"Art. No caso de destruição ou extravio 

do seu título ou de não mais existir nêle 
espaço para a trata e rubrica do presidente 
da mesa receptora, o eleitor requerer ao 
Juiz seu domicilio eleitoral, que lhe expeça 
segunda via, apresentando com o 
requerimento novas fotografias e o título, 
quando não extraviado ou destruído 
completamente. 

§ 1º Recebido o requerimento, o juiz o 
fará, publicar pela imprensa onde houver, 
ou por editais afixados no cartório eleitoral, 
com o prazo de cinco dias para as ilegivel. 

§ 2º Não sendo apresentada ou sendo 
julgada ilegivel a impugnação, o juiz 
determinante a entrega da segunda via ao 
eleitor. 

§ 3º Não será despachado pedido de 
segunda via do título dentro da 60 dias 
anteriores à eleição". 

 
Justificação 

 
A substituição do título se faz também 

quando não houver mais nela espaço para 
a rubrica do presidente da mesa receptora. 
A concessão de 2ª via de título nas 
vésperas da eleição abre oportunidade à 
fraude, que deverá ser sempre evitada. 

Sala das Sessões do Senado Federal, 
em 16 de setembro de 1953. – João 
Villasbôas. 

 
EMENDA Nº 19 

 
Ao artigo 36: 
Substitua-se a expressão – 

"divulgada" – pela – "afixada". 
Acrescente-se: 
"Parágrafo único. A publicação e a 

afixação das listas serão feitas dentro dos 
cinco primeiros dais do mês imediato, 
contando-se dai o prazo para a interposição 
do recurso ordinário de que trata o § 3º do 
artigo 32". 

 
Justificação 

 
A emenda visa uniformizar a redação 

do artigo e estabelecer uma época certa 
para as publicações dos despachos de 
inclusão de eleitres. 

Sala das Sessões do Senado Federal, 
em 16 de setembro de 1953. – João 
Villasbôas. 

 
EMENDA Nº 20 

 
Ao artigo 37: 
Substituir a palavra – "anterior" – pela 

– "eleitoral". 
Acrescentar ao – "1º in fine o seguinte: 
– "e fará publicar o seu despacho" – 
 

Justificação 
 
Visa-se melhorar a redação da lei. 
Sala das Sessões do Senado Federal, 

em 16 do setembro de 1953 – João 
ViIIasbôas. 

 
EMENDA Nº 21 

 
Ao artigo 39: 
Substituam-se as palavras – "os 

requerimentos, até então apresentados, ser 
despachados ate 60 dias antes da eleição" 
– pelas seguintes: 

– "os despachos até então preferidos 
ser publicados dentro dos cinco dias 
imediatos" – 

Acrescente-se no – § 3º, depois da 
palavra – "cinqüenta", pelas – sessenta e 
cinco" – 
 

Justificação 
 
Encerrado o alistamento eleitoral, 

encontram-se os despachos de pedido de 
inscrição. E a publicação, então, não 
esperará o princípio do mês seguinte, como 
manda o artigo 36, mas será feita nos cinco 
dias seguintes. E sòmente os eleitores que 
tive em o seu pedido de inscrição ou 
transferência despachados até essa data 
poderão votar nas eleições imediatas 

Sala das Sessões de Senado Federal, 
em 16 de setembro de 1953. – João 
Villasbôas. 

 
EMENDA Nº 22 

 
Ao artigo 45: 
Substitua-se o – § 3º, – pela seguinte: 
– "Quando forem dois os lugares a 

serem preenchidos na Câmara dos 
Deputados, na Assembléia Legislativa ou na 
Câmara Municipal dividir-se-á o número de 
votos válidos ilegivel a cada partido por 
dois, cabendo dois partidos que 
apresentavam maior média os lugares a 
preencher". 

Acrescente-se. 
– " § 4º Nas eleições para o Senado 

Federal cada ilegivel votará em um único 
nome para Senador e outro para Suplente". 

 
Justificação 

 
A emenda visa dar clareza ao atual 

dispositivo do Código, que levou o Supremo 
Tribunal a se dividir ilegivel a meio na sua 
interpretação ao ilegivel a casa do Acre 
incluindo-se o presidente pela pior fórmula. 
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Sala das Sessões do Senado 
Federal, em 16 de setembro de 1953. – 
João Villasbôas. 

 
EMENDA Nº 23 

 
Ao artigo 47: 
Substitua-se o – § 4º, pelo 

seguinte: 
O pedido de registro será instruído 

com o extrato da ata referente à 
escolha dos candidatos pela convenção 
partidária competente, assinada  
pelo número de seus membros exigido 
pelos respectivos Estatutos, com as 
firmas reconhecidas, podendo ser 
transmitida por telegrama devidamente 
autenticado. 

Acrescentem-se: 
§ 5º: – A convenção para escolha 

de candidatos à Presidência da 
República e Vice-Presidente será 
presidida por um membro do Tribunal 
Superior Eleitoral, designado pelo seu 
Presidente; a para escolha dos 
candidatos ao Congresso Nacional, a 
Governador e Vice-Governador do 
Estado, à Assembléia Legislativa, por 
um mebro do Tribunal Regional 
indicado pelo seu Presidente; a  
para escolha dos candidatos à Câmara 
dos Deputados pelos Territórios, á 
Câmara de Vereadores do Distrito 
Federal, pelo Juiz Eleitoral  
designado pelo Presidente do 
respectivo Tribunal Regional; e a para a 
escolha dos candidatos aos cargos 
municipais e distritais pelo  
Juiz Eleitoral da zona a que  
pertencer o município ou o  
distrito. 

§ 6º: – A escolha dos candidatos 
será feita separadamente para cada 
eleição, em votação secreta, direta e 
uninominal quando para a eleição  
pelo sistema majoritário, e proporcional 
quando de candidatos à  
Câmara Federal, estadual ou municipal, 
salvo quando os candidatos a  
serem Indicados forém em úmero de  
um ou dois, em que o voto será 
uninominal. 

§ 7º: – Terminada a votação e feita 
a apuração, será extraída cópia 
autêntica da ata referente a cada 
eleição e remetida ao órgão competente 
para o registro dos respectivos 
candidatos. 

§ 8°: – Quando se tratar de 
escolha de candidatos à Câmara 
Federal estadual ou municipal, poder a 
Convenção determinar que: uma vez 
terminada a votação, a urna será 
vedada com tiras da pano ou papel 
forte, rubricadas pela autoridade 
judiciária que presidir a reunião e mais 
membros dela o quizerem fazer e 
remetida com as cautelas legais ao 
órgão competente à apreciação da 
eleição a que se referir, acompanhada 
da ata da reunião, autêntica na  
forma dos Estatutos do Partido,  
e da fôlha de votação com as 
assinaturas dos convencionais que 
votaram. 

9º: – Os candidatos serão 
nominalmente registrados sob a 
legenda do partido que as indicou, 
obedecendo o registro dos indicados às 
corporações legislativas á ordem da sua 
votação pela Convenção, salvo quando 
utilizada a fórmula constante do § 8° em 
que apuração dos votos da Convenção 
ser realizada apos a apuração da 
eleição popular respectiva, para a 
classificação dos candidatos eleitos na 
ordem decrescente dos votos recebidos 
na Convenção, sendo que no caso de 
empate a ordem decrescente no 
registro obedecerá à mesma da  
idade. 

§ 10º: – As eleições realizadas nas 
Convenções para escolha dos 
candidatos não são sucetives de 
nulidade ou anulação senão a 
decorrente do funcionamento daquêle 
órgão partidário sem o número 
estabelecido nos Estatutos, se existir 
qualquer êrro, engano ou falha na 
votação, o órgão apurador o sanará de 
modo a atender quanto possível, à 
votado dos votantes. 

§ 11º: – Não será admitido registro 
de alianea de partidos quando se  
tratar de eleição pelo sistema 
proporcional. 

Justificação 
 
O sistema ora propôsto evita a disputa 

eleitoral entre canditados da mesma 
legenda, que tanto enfraquese a coêção 
partidária. 

S. S. do Senado Federal, em 16 de 
setembro de 1953. – João Villasbôas. 
 

EMENDA Nº 25 
 
Ao artigo 63°: 
Substitua-se a palavra – "trinta" – pela 

seguinte: 
– ísessenta". 
Acrescente-se in fine o seguinte: 
– "em listas nominais, seguindo a 

ordem alfabética." 
Acrescente-se ao – § 1° – in fine o 

seguinte: 
– "sem alterar a distribuição feita para 

a última eleição realizada, salvo mediante 
solicitação do próprio eleitor." 

 
Justificação 

 
A emenda visa dificultar a fraude 

praticada pelos juizes partidários, fazendo a 
distribuição dos eleitores adversários de 
modo a prejudicar-lhes a votação. 

S. S. do Senado Federal, em 16 de 
setembro de 1953. – João Villasbôas. 

 
EMENDA Nº 26 

 
Ao artigo 64º: 
Substituam-se no – § 4º – as palavras: 
– "em qualquer seção de seu domicilio" 

– pelas seguintes: 
– "em separado na seção em que  

haja sid incluído para votar na última 
eleição." 

Acrescente-se depois do artigo 64°: 
"Art... Na data em que fizer a 

publicação a que se refere o artigo 63, o 
Juiz fará entrega, por protocolo, aos 
delegados dos partidos, de uma cópia 
autêntica das listas de distribuição dos 
leitores pelas seções, por êle rubricada em 
tôdas as fôlhas e assinada pelo escrivão 
eleitoral, para os fins de, dentro das 48 
horas seguintes usar das reclamações a que 
se refrem o § 3º do artigo 63º e o artigo  
64º." 
 

Justificação 
 
A emenda visa dificultar a fraude das 

votações em separado, bem como e 
decorrente da omissão ou truncamento 
intencional do nome do eleitor nas listas das 
votações. 

S. S. do Senado Federal, em 16 de 
setembro de 1953 – João Villasbôas. 

 
EMENDA Nº 27 

 
Ao art. 71: 
Acrescente-se entre os §§ 3º e 4°, o 

seguinte: 
§ ... desde que esteja presente um 

mesário ou suplente a Mesa não poderá 
deixar de se reunir, podendo êste convocar 
até dois eleitores para completá-la sob a sua 
presidência. 

 
Justificação 

 
Isso evitará não realização da eleição 

naquela seção. 
S. S. do Senado Federal, em 16 de 

setembro de 1953. – João Villasbôas. 
 

EMENDA N° 28 
 
Ao art. 76 
Acrescente-se ao § 1º in fine, o 

seguinte: – com "a firma reconhecida". 
 

Justificação 
 
Ê uma providência visando a 

possibilidade da intervensão na eleição de 
falsos fiscais, com o fim de produzir nulidade 
da eleição. 

S. S. do Senado Federal, em 16 de 
setembro de 1353. – João Villasboas 

 
EMENDA Nº 29 

 
Ao art. 78: 
Acrescente-se ao nº 1, depois de – 

"listas" – as palavras: – em ordem alfabética 
– e depois de – seção – o seguinte: 

– "Rubricada pelo Juiz em todas as 
fôlhas e assinada pelo escrivão". 

Substituam-se no nº 3, as palavras: – 
os eleitores de outras – pelas seguintes: 

– Os eleitores que voltaram em 
separado. 

Substituam-se no nº 8, as expressões: 
da outras seções que, possivelmente nessa 
vão votar, pelos seguintes: 

– "que ali, possivelmente, vótem em 
separado". 

 
Justificação 

 
A emenda consigna medidas 

garantidoras da pureza das eleições. 
S. S. do Senado Federal, em 16 de 

setembro de 1953. – João Villasbôas. 
 

EMENDA Nº 30 
 
Ao art. 79: 
Acrescente-se in fine o seguinte: 
Na mesma oportunidade em que se 

fizer a publicação da distribuição dos 
eleitores pelas seções de que trata o artigo 
63." 

Substitua-se no § 3º a palavra: – "Dez", 
pela seguinte: – "Trinta". 

 
Justificação 

 
São ai consignadas medidas de 

simples garantia à lisura das eleições. 
S. S. do Senado Federal, em 16 de 

setembro de 1953. – João Villasbôas. 
 

EMENDA Nº 31 
 
Ao art. 87: 
Acrescente-se ao § 6º depois da 

palavra "eleitor' as seguintes: "da seção". 
Substitua-se o § 8º pelo seguinte: 
"Não sendo eleitor da seção, sòmente 

nela poderão votar o Juiz Eleitoral, o 
presidente da Mesa e os mesários, os 
delegados de partido, os fiscais 
credenciados na seção, os candidatos e os 
eleitores de seção do mesmo distrito que 
não funcionar, sendo e seus votos tomados 
com as cautelas do § .ilegivel°. 

Suprima-se o § 9º. 
 

Justificação 
 
Visa a emenda reduzir tanto quanto 

possível a votação em separado, fonte das 
maiores fraudes eleitorais. 

S. S. do Senado Federal, em 16 de 
setembro de 1953. – João Villasbôas. 

 
EMENDA Nº 32 

 
Ao art. 91: 
Suprima-se na letra b) as palavras 

finais. 
– "e riscará os nomes de eleitores que 

não tiverem comparecido". 
Acrescente-se entre as letras b e c 

uma letra com o seguinte: 
–”riscará na lista de eleitores da seção 

enviada pelo Juiz Eleitoral os nomes dos 
eleitores que não tiverem votado”. 

Substituam-se na letra e nº 6, as 
palavras "de outras seções que houverem 
votado" pelas seguintes: 

– “que houverem votado em separado 
e porque o fizeram”. 

Acrescente-se na letra c nº 8, in fine: 
"os delegados de partido". 

 
Justificação 

 
A emenda visa tornar mais claras as 

atribuições do presidente da Mesa, no 
encerramento da votação. 

S. S. do Senado Federal, em 16 de 
setembro de 1953. – João Villasbôas. 

 
EMENDA Nº 33 

 
Ao art. 95: 
Substitua-se o § 2º pelo seguinte: 
“Atendendo ao número de urnas a 

serem apuradas, a Junta poderá dividir o 
trabalho pelos seus membros, sendo cada 
um dêles auxiliado por dois escrutinadores, 
que se revesarão no serviço de secretário, 
mas as decisões sôbre impugnação e 
dúvidas suscitadas serão tomadas pelos 
seus três membros em conjunto. 

 
Justificação 

 
A emenda tem por fim acelerar o 

trabalho da apuração. 
S. S. do Senado Federal, em 16 de 

setembro de 1953. – João Villasbôas. 

EMENDA Nº 34 
 
Ao art. 99: 
Suprima-se na letra a do § 2º as 

palavras: "antes da apuração". 
E na letra b acrescente-se, entre: 
– "decisão" – e "for'' – a palavra – 

"não". 
 

Justificação 
 
A emenda busca melhorará a redação. 
S. S. do Senado Federal, em 16 da 

setembro de 1953. – João Vilasboas. 
 

EMENDA Nº 35 
 
Ao art. 100: 
Suprima-se no § 3º as palavras: 
– encerradas nas maiores para 

segurança do sigilo do voto. 
Substitua-se: – "123" – por "131". 
 

Justificação 
 
Essas expressões estão demais no 

dispositivo. 
S. S. do Senado Federal, em 16 de 

setembro de 1953. – João Vilasboas. 
 

EMENDA Nº 36 
 
Ao art. 102: 
Acrescente-se in fine: 
– ou em instrumento público. 
 

Justificação 
 
Não sòmente a do título eleitoral, mas 

qualquer assinatura do eleitor em 
instrumento público deve servir de base à 
comprovação. 

S. S. do Senado Federal, em 16 de 
setembro de 1953. – João Vilasboas. 

 
EMENDA Nº 37 

 
Ao art. 104: 
Suprimam-se no § 2º – as palavras finais: 
– executando o caso de leição para 

preenchimento de mais de uma vaga de 
Senador em que o eleitor poderá distribuir 
seus votos por partidos diferentes. 

 
Justificação 

 
Tendo sido adotado na emenda 

número 22, o sistema de votação 
uninonunal para os candidatos ao Senado, 
não pode prevalecer a medidas existente no 
§ 2º do artigo 104 do Projeto. 

S. S. do Senado Federal, em 16 de 
setembro de 1953. – João Vilasbôas. 

 
EMENDA Nº 38 

 
Ao art. 105: 
Acrescente se no § 1º – entre as 

palavras – "para – e "candidato a seguinte: 
– "cada" 
 

Justificação 
 
Busca-se melhorar a redação do 

dispositivo. 
S. S. do Senado Federal, em 16 de 

setembro de 1953. – Joao Vilasboas. 
 

EMENDA Nº 39 
 
Ao art. 103: 
Dar ao § 3º o número 2º e ao 2º o 

número 3º. 
Substituir no § 3º – a palavra – "um" – pela 

– "três" – e Acrescentar depois de palavra – 
"delegado" – as seguintes: – "que se reversarão". 

Acrescentar no § 6º depois da palavra 
– "um" – a palavra: – Delegado". 

 
Justificação 

 
Visa melhorar redação. 
S. S. do Senado Federal, em 16 de 

setembro de 1953. – João Vilasbôas. 
 

EMENDA Nº 40 
 
Ao art. 110: 
Acrescentar antes das palavras – "de 

Deputados" – a palavra: – "finalmente à". 
 

Justificação 
 
A emenda é de simples redação. 
S. S. do Senado Federal, em 16 de 

setembro de 1953. – João Vilasbôas. 
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EMENDA Nº 41 
 
Ao art. 111: 
Suprimir na letra b as palavras: 
– "e os de outras seções que ali 

houverem votado". 
Acrescentem-se no final da letra e: 
– "obedecida a prescrição dos §§ 2º e 

3º do art. Ilegível. 
Suprima-se na letra f a palavra: 
– "próprio" 

 
Justificação 

 
A emenda é de redação. 
S. S. do Senado Federal, em 16 de 

setembro de 1953. – João Villasboas. 
 

EMENDA Nº 42 
 

Ao art. 117º 
Acrescente-se no "§ 1º": 
"c) os recursos interpostos das suas 

decisões". 
 

Justificação 
 
Visa corrigir uma omissão. 
S. S. do Senado Federal, em 16 de 

setembro de 1953. – João Villasboas. 
 

EMENDA Nº 43 
 
Aos arts. 111 e 117: 
Substituam-se: 
" art. 116", por "§ 1º" 
"o parágrafo único do art. 116" por "§ 2º". 
"o art. 117", por "§ 4º". 

 
Justificação 

 
A emenda busca empregar melhor 

técnica legislativa. 
S. S. do Senado Federal, em 16 de 

setembro de 1953. – João Villasboas. 
 

EMENDA Nº 44 
 
Ao art. 149: 
Acrescente-se o seguinte: 
"Salvo quando o ato ou decisão infringir 

preceito constitucional". 
 

Justificação 
 

Os atos inconstitucionais, como por 
exemplo o registro de candidato inelegível, 
poderão ser impugnados em qualquer tempo. 

S. S. do Senado Federal, em 16 de 
setembro de 1953. – João Villasboas. 
 

EMENDA Nº 45 
 
Aos arts. 158 e 195: 
Suprimam-se as expressões. 

 
Justificação 

 
Apresente emenda é uma conseqüência 

da de nº 1. 
S. S. do Senado Federal, em 16 de 

setembro de 1953. – João Villasboas. 
 

EMENDA Nº 46 
 

Ao art. 196: 
Acrescente-se: o seguinte: 
36) Deixar o Juiz de incluir o nome do 

eleitor ou fazê-lo truncado na lista de distribuição 
pelas seções eleitorais ou transferido de seção 
sem o ser a seu pedido ou deixar de atender às 
reclamações contra tais atos: 

Pena: Detenção de 6 meses a dois anos. 
Acrescente-se ao Parágrafo único: 
Depois de "13" o número "14". 
Depois de "31" o número "36". 

 
Justificação 

 
E' uma das formas da fraude a omissão do 

nome do eleitor, o seu truncamento nas listas e a 
transferência deste para seção diversa da sua 
residência. Cumpre que tais atos sejam punidos. 

S. S. do Senado Federal em 16 de 
setembro de 1953. – João Villasboas. 
 

EMENDA Nº 47 
 
As Disposições Gerais: 
Acrescente-se: 
Artigo... Todos as despesas com o 

alistamento eleitoral, as eleições e sua 
apuração, correrão por conta das verbas 
orçamentárias, anualmente incluídas no 
orçamento correspondente. 

§ 1º As despesas com a obtenção 
de fotografias dos alistandos eleitores 
poderão ser feitas pelo próprio  
alistando ou pelos partidos políticos, 
 

que receberão do respectivo juízo 
eleitoral o pagamento mediante a 
apresentação das notas expedidas pelo 
fotógrafo, seja este profissional ou 
amador não lançando para pagamento 
de impostos. 

§ 2º Para atender ao disposto no § 
anterior o Tribunal Regional Eleitoral  
fará distribuição da verba destinada  
a esse fim aos Juizes Eleitorais da  
sua jurisdição na proporção do  
possível alistamento durante o  
exercício. 

§ 3º Os partidos fiscalizarão a 
distribuição e aplicação dessa e das 
demais verbas atribuidas á Justiça 
Eleitoral, usando do direito de 
reclamação contra as irregularidades 
que forem praticadas. 
 

Justificação 
 

A emenda busca esclarecer como se 
fazem as despesas do serviço eleitoral a 
cargo da União. 

S. S. Senado Federal, em 16 de 
setembro de 1953 – João Vilasboas 
 

EMENDA Nº 48 
 

As Disposições Transitórias: 
Acrescente-se: 
Artigo... Os artigos 132 a 151 inclusive, 

do atual Código Eleitoral, Lei nº 1.164 de 24 
de julho de 1950, serão numerados de 1º a 
20º e publicados sob título Código dos 
Partidos. 
 

Justificação 
 
Este dispositivo visa manter em vigor os 

artigos citados do atual Código Eleitoral, que 
passarão a constituir o Código dos Partidos. 

S. S. do Senado Federal em 16 de 
setembro de 1952 – João Vilasboas. 
 

EMENDA Nº 49 
 

Ao artigo 87: 
Acrescente-se no nº 3 depois da palavra 

"rubricará" as seguintes: 
"com os fiscais que o quiserem fazer". 

 
Justificação 

 
A autenticidade da sobre-carta ficará, 

assim melhor caracterizada. 
S. S. do Senado Federal em 16 de 

setembro de 1953 – João Vilasboas. 
 

EMENDA Nº 50 
 
Ao artigo 153: 
Acrescente-se ao nº 4, depois da 

palavra "candidatos" as seguintes: 
"O Presidente e o Secretário dos 

Diretórios de partidos", e ilegível acrescente 
se: 

"e os delegados de partido durante o 
exercício da sua função, a contar de 120 dias 
antes da eleição e até a solução final dos 
recursos de diplomação". 
 

Justificação 
 
As garantias propostas visam assegurar 

melhor a fiscalização do pleito e a 
propaganda eleitoral. 

S. S. do Senado Federal em ilegível de 
setembro de 1953. – João Vilasboas. 

 
EMENDA Nº 51 

 
Ao artigo 128: 
Acrescente-se o seguinte: 
"Único: – Quando provê-lo o recurso 

de diplomação, o novo diplomado para o 
Congresso sòmente a partir dessa data e 
da posse no cargo receberá as vantagens 
e ficara sujeito ás restrições que se 
referem os artigos 47 e 48 da Constituição 
Federal". 
 

Justificação 
 
Embora no disposto em o artigo 128 se 

contenha implicitamente, o que se propõe na 
emenda, e isso já seja matéria do artigo 119 
do Código Eleitoral vigente, a Câmara dos 
Deputados adotou medida oposta e  
mandou pagar subsídios correspondentes  
a todo o período da legislatura a um 
deputado que, não diplomado, inicialmente,  
o foi, posteriormente, por força do  
recurso provido. Daí a necessidade de 
 

preceito expresso para evitar interpretação 
tão prejudicial à dignidade do Congresso. 

S. S. do Senado Federal, em... de 
setembro de 1953. – João Villasbôas. 

 
EMENDA Nº 52 

 
(Supressiva) 

 
Do artigo 196 
O inciso nº 34, 
Suprima-se. 
 

Justificação 
 
Não se pode considerar democrático 

vedar-se a associações legalmente 
constituídas o direito de se pronunciarem 
coletivamente em favor de algum partido 
político. 

S. E. em 16 de setembro de 1953 – 
Apolonio Sales. – Levindo Coelho – Mello 
Vianna. – Ezechias da Rocha – Domingos 
Velasco – Alfredo Neves – Alvaro Adolpho. – 
Durval Cruz. – Victorino Freyre. – Costa 
Pereira. – Area Leão. – Djair Brindeiro. – 
Landulpho Alves. – Novaes Filho. – Cícero de 
Vasconcelos. – Hamilton Nogueira. 
 

EMENDA Nº 53 
 

Art. 182. Onde se lê "quinhentos mil 
votos", diga-se "cem mil votos". 
 

Justificação 
 
O que caracteriza um partido é menos o 

número de votos recebidos que as idéias 
pelas quais ele se bate. Assim, parece-nos 
exagerado aumentar dez vêzes o mínimo da 
legenda que o Código Eleitoral, em vigor, 
exige para que seja mantido o registro do 
partido. Passar de 50.000 para 500.000 
legendas é realmente eliminar alguns 
partidos nacionais que têm uma doutrina a 
defender, tais como o Partido Socialista 
Brasileiro, o Partido Democrata Cristão, o 
Partido Libertador e o Partido de 
Representação Popular. 

Por isso mesmo, a emenda duplica 
aquêle mínimo de legenda necessário 
para caracterizar uma organização 
partidária. 

Sala das Sessões, 16 de setembro de 
1953 – Domingos Velasco. 
 

EMENDA Nº 54 
 

Onde convier: 
Art Os partidos que tenham 

programas, substancialmente, iguais, terão 
o prazo de dois anos, a contar desta lei, 
para se fundirem numa única organização 
partidária. 

Parágrafo único – O Procurador Geral, 
dentro no prazo de seis mêses apresentará 
ao Tribunal Superior Eleitoral para que êste 
decida um estudo comparativo entre os 
programas das diversas organizações 
partidárias e indicará os que tenham os 
mesmos objetivos ideológicos, para os 
efeitos da contagem do prazo de que trata o 
artigo. 
 

Justificação 
 
Há partidos de mais. O projeto procura 

diminuir o número dêles tomando o critério da 
votação recebida (art 192). Pensamos que 
mais justo e o critério de reduzi-lo, 
agrupando os que defendam programas 
substancialmente idênticos. 

Sala das Sessões, 16 de setembro de 
1953 – Domingos Velasco. 
 

EMENDA Nº 55 
 

Acrescente-se, onde convier, no Título II 
– "Dos Partidos Políticos" – (Arts. 158 e 162): 

Artigo – Serão instituídos, em cada 
partido, tribunais especiais a que 
incumpam apreciar e julgar as divergências 
e desentendimentos entre seus 
representantes e as direções partidárias, 
afim de impedir que aqueles possam 
desligar-se das legendas sob as quais 
foram eleitos, sem justa causa devidamente 
comprovada, procedimento que passa a 
constituir infração penal, punível por esta 
lei. 

§ 1º Os tribunais especiais serão 
constituídos por três áritros um, 
indicado pelo representante, outro pelo 
partido e o terceiro por acôrdo das  
duas partes ou, se êsse acôrdo não 
 

fôr possível, por indicação solicitada ao 
Tribunal Regional Eleitoral da 
circunscrição pela qual haja sido eleito e o 
representante. 

§ 2º Assegurada amplas defesa e 
acusação ás partes, o tribunal proferirá sua 
decisão, dentro de trinta dias declarando, 
ou que o representante poderá deixar a 
legenda sem renunciar ao mandato, ou que 
não a podera deixar sem a perda do 
mesmo. 

§ 3º Se qualquer das partes não se 
conformar com a decisão proferida, 
recorrerá, dentro de cinco dias, para o 
Tribunal Superior Eleitoral, que decretará 
ou não, em definitivo, a perda do 
mandato, fazendo á câmara Legislativa 
competente a comunicação do que houver 
decidido. 

Acrescente-se, onde convier, no 
Título – "Das Disposições Penais" – (Art 
196): 

São infrações ilegível. 
 
Abandonar, sem justa causa 

devidamente comprovada, a legenda eleitoral 
sob a qual tenha sido eleito qualquer 
representante partidário. 

Pena – Perda do mandato. 
Sala das Sessões do Senado Federal, 

Rio de Janeiro, 16 de setembro de 1953. – 
Mozart Lago. 
 

Justificação 
 
Para subsistência dos partidos 

nacionais para seu prestígio perante a 
opinião pública e para a disciplina nas 
hostes respectivas, urge a providência 
colimada nesta emenda. Não seria justo, 
no entanto, que se adotasse sem 
admitir-se a hipótese de os 
representantes dos partidos terem 
razões para deixar as legendas sob as 
quais foram eleitos. Parece-me fora de 
dúvida face que dispõe a Constituição 
Federal, art 135, § 2º aliança ilegível, 
que a perda de qualquer direito político 
pode decorrer da transgressão do que a 
lei ordinária, em atinência ao também 
disposto no § 8º do artigo 141 da mesma 
carta Magna, haja ilegível como dever a 
sobrepôr-se às convenções e 
conveniências políticas. 

Sala das Sessões do Senado Federal, 
Rio de Janeiro, 16 de setembro de 1953. – 
Mozart Lago. 

 
EMENDA Nº 56 

 
Acrescente-se ao art. 209 das 

"Disposições Gerais", o seguinte 
parágrafo: 

§ 1º Também por intermédio dos 
Tribunais a que requererão licença em 
devido tempo, poderão os partidos 
nacionais importar papel para cédulas e 
envelopes bem como para a impressão de 
cartazes de propaganda de seus 
candidatos, sob o regime de senção 
estabelecido na lei para a importação de 
papel para a imprensa. 

§ 2º Essa concessão pelos 
Tribunais só será admissível para as 
eleições gerais, como próximas de 1954 
e de 1955, e as quantidades e 
qualidades do papel importado serão as 
mesmas, no máximo para todos os 
partidos. 

Sala das Sessões do Senado Federal, 
Rio de Janeiro, 16 de setembro de 1953 – 
Mozart Lago. 

 
Justificação 

 
A emenda não carece de 

justificação perante o Senado onde 
todos os seus membros já foram 
candidatos e não desconhecem o custo 
das cédulas e mais material 
indispensável para as eleições. O papel 
ás vésperas das eleições sabe ilegível 
de ilegível e não ilegível  

E de ilegível aliviar os partido e seus 
candidatos ao menos de tais despesas 
honestamente compulsorias. 

 
EMENDA Nº 57 

 
Acrescente-se onde convier: 
"Art – O título eleitoral servirá, 

também, para prova de identificação do 
cidadão, dês que ilegível com a 
comprovante de que o eleitor está  
ilegível a qualquer dos partidos nacionais, 
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que contribue, estando em dia, para a 
respectiva caixa de sustentação partidária. 

§ 1º O titulo eleitoral apresentado nas 
condições referidas assegurará ao eleitor, 
ainda: 

a) preferência, em igualdade de 
condições, para nomeação e promoçao no 
serviço público; 

b) prioridade, se ocorrer igualdade 
de preços, nas concorrências para 
fornecimentos às repartições públicas e 
para a construção de quaisquer obras ou 
empreendimentos administrativos 
oficiais. 

§ 2º Semestralmente, nem as 
repartições publicas, de quaisquer 
natureza, nem o comércio, nem a 
indústria, nem a lavoura, nem os bancos 
efetuarão o pagamento mensal dos 
respectivos funcionários, empregados ou 
auxiliares de trabalho, que por lei sejam 
obrigados a ser elentores, sem que  
os mesmos apresentem título eleitoral 
nas condições estabelecidas neste  
artigo. 

§ 3º Em todos os atos e em 
quaisquer funções da vida pública ou 
particular do cidadão obrigado a ser 
eleitor, e para os quais a lei reclame prova 
de alistamento no serviço militar, será 
igualmente exigível o título de eleitor, 
como comprovante de quitação com o 
dever cívico. 

§ 4º A contribuição obrigatória do 
eleitor para a caixa de sustentação dos 
partidos nacionais não excedera de três 
cruzeiros mensais, se o eleitor for apenas 
eleitor do partido e apenas como tal 
inscrito. 

Sala das Sessões do Senado Federal, 
Rio de Janeiro, 16 de setembro de 1953. – 
Mozart Lago. 

 
Justificação 

 
A emenda visa dar às caixas de 

sustentação dos partidos nacionais uma 
base econômica decente e do mesmo 
passo obrigar ditos partidos a se 
organizarem e manterem ativos perante 
eleitorado, cumprindo os respectivos 
programas e atuando com eficiência na 
vida pública do país, sem o que não 
receberão adesões e portanto não 
poderão economicamente subsistirem, 
exibindo com probidade os livros e 
balanços da própria economia, como 
determina a lei, aos tribunais  
eleitorais. 

A obrigatoriedade da exibição dos 
títulos nas condições previstas pela 
emenda, à primeira vista, pode parecer 
excessiva ou intolerável, mas importa 
não esquecer, antes de condená-la, que 
já se exige prova de quitação com o 
serviço militar para todos os atos da vida 
dos cidadãos, e até já é indispensável 
comprovar, uma vez por ano, que se 
está quites com pagamento do  
impôsto de renda, para receber-se 
vencimentos. 

Aguardarei, no entanto, 
principalmente a crítica da imprensa e do 
próprio eleitorado brasileiro, para 
sustentá-la da tribuna do Senado, 
esclarecendo-lhe mais minuciosamente os 
intuitos, ou para retirá-la, se me 
convencer de sua inviabilidade. 

Penso, não obstante, e desde já 
devo proclamá-lo, que, em minhas 
meditações, não encontrei nenhum  
outro alvitre mais defensável, para 
instituir os fundos de sustentação das 
caixas partidárias. Desde que os 
partidos sejam compelidos a uma  
taxa mínima de contribuição mensal  
por parte dos respectivos eleitores, 
parece que a possibilidade de abusos  
e exorbitâncias está perfeitamente 
conjugada. Três cruzeiros por mês  
não há eleitor que não possa  
despender nesta época em que a caixa 
de fósforos já custa quarenta centavos e 
as entradas populares nos jogos de 
futebol já ultrapassam de cinco 
cruzeiros. 

Sala das Sessões do Senado Federal, 
Rio de Janeiro, 16 de setembro de 1953. – 
Mozart Lago. 

EMENDA Nº 58 
 
Passará a ter a redação abaixo, o nº 2 

do art. 196 do título III – "Disposições 
Penais". 

"São infrações penais:" 
 
2) Deixar de votar sem causa 

justificada. 
Pena – Multa de Cr$ 3.000,00 a Cr$ 

10.000,00 ao eleitor que não exercer 
função pública ou não for empregado ou 
trabalhador de qualquer categoria ou 
atividade. 

Ao eleitor que exercer função 
pública ou fôr empregado ou trabalhador, 
perda de cinqüenta por cento do 
vencimento ou ordenado do mês 
seguinte ao em que se tenha realizado a 
eleição. 

Acrescente-se ao mesmo artigo 196, in 
fine, mais um parágrafo, com a seguinte 
redação: 

§ – As repartições públicas e 
quaisquer empregadores, no mês 
seguinte ao em que se tenha realizado 
eleição, exigirão dos respectivos 
funcionários ou empregados, prova de 
haverem votado, sem a qual lhes 
descontarão a metade dos vencimentos 
ou ordenados do mês, recolhendo as 
respectivas importâncias, dentro em 
quinze dias, aos Juízos ou Varas 
Eleitorais da região. 

Sala das Sessões do Senado Federal, 
Rio de Janeiro, 16 de setembro de 1953, – 
Mozart Lago. 
 

Justificação 
 

A emenda visa, precipuamente, 
formar mais eloqüente a obrigatoriedade 
do voto, facilitando do mesmo passo, à 
Justiça Eleitoral, a imposição das penas 
aos infratores da lei. A perda de metade 
dos vencimentos e dos ordenados imposta 
aos servidores públicos e a quaisquer 
empregados ou trabalhadores, reduzirá, 
imensamente, trabalho dos Juízos 
Eleitorais para que êstes possam impôr e 
cobrar as multas devidas pelos eleitores 
não atingidos pela perda de parte dos 
vencimentos ou ordenados, e que são, 
precisamente, os mais afortunados e mais 
bem fincados na existência, isto é, os 
homens de recursos, os ricaços, os 
tubarões. 

Sala das Sessões do Senado Federal, 
Rio de Janeiro, 16 de setembro de 1953. – 
Mozart Lago. 

 
EMENDA Nº 59 

 
Onde convier, nas "Disposições 

Gerais": 
Art. E facultado ao alistando, no 

Distrito Federal e nas Capitais dos 
Estados, declarar a zona eleitoral em que 
reside e outra em que prefira alistar-se 
como eleitor. 

Sala das Sessões do Senado – Rio de 
Janeiro em 16 de setembro de 1953. – 
Mozart Lago. 

 
Justificação 

 
Nas grandes cidades é cada vez 

mais difícil o alistamento eleitoral,  
bem como o entendimento e as ligações 
dos partidos com os eleitores. O  
Tribunal Superior Eleitoral, aliás, em 
suas últimas "Instruções", ampliou,  
ainda mais, as dificuldades reinantes, 
limitando a apenas cinco o número  
de delegados de cada partido, que 
podem ser credenciados para 
movimentar os requerimentos nas Varas 
Eleitorais e acompanhar-lhes o 
processamento. E' um verdadeiro 
inferno, considerando-se, 
principalmente, que o alistando não  
se conforma em ir pessoalmente  
levar o requerimento à Vara Eleitoral  
e depois voltar para assinar e receber  
o título concedido. Por muito favor, 
comparece apenas uma vez, quando  
o título lhe é expedido. A emenda  
visa facilitar o alistamento a todos  
os partidos e centralizar quanto  
possível, o respectivo eleitorado. O 
alistamento já foi feito pela forma 
indicada na emenda. 

Sala das Sessões do Senado Federal – 
Rio de Janeiro, em 15 de setembro de 1953 – 
Mozart Lago. 

EMENDA Nº 60 
 
Ao projeto de Lei do Senado número 19, 

de 1952. 
Inclua-se no art. 196: 
a) Valer-se o policial, militar ou civil, de 

sua autoridade para impedir alguém a votar 
ou coagir a votar em determinado candidato 
ou partido. 

Pena – Detenção de 1 a 3 anos. 
 

Justificação 
 
Tem sido comum a coação exercida por 

policiais a paisana, inspetores de quarteirão, 
investigadores civis, etc, impedindo o eleitor 
a comparecer às eleições ou o obrigando a 
votar em determinado partido. 

Sala das Sessões, em 16 de setembro 
de 1953. – Ismar de Góis. 
 

EMENDA Nº 61 
 
Ao projeto de lei do Senado número 19-

52: 
Inclua-se nas Disposições Transitórias. 
Art. O disposto no art. 31, letra d, so 

será obrigatório a partir de 1º de janeiro de 
1953. 
 

Justificação 
 
Há verdadeira carência de material 

fotográfico e de pessoal, especializado no 
interior dos Estados. Não é possível a 
obrigatoriedade de fotografias para o pleito 
de 1954. 

Sala das Sessões, em 16 de setembro 
de 1953. – Ismar de Góis. 
 

EMENDA Nº 62 
 
Ao Projeto de Lei do Senado número 

19, do 1952. 
Inclua-se no Título – Das garantias 

eleitorais – ou onde melhor convier. 
Art. E' proibido o uso de veículos oficiais 

ou de entidades publicas para propaganda 
eleitoral, transporte de pessoal para 
comícios, concentrações ou eleições, bem 
como para quaisquer outros fins que 
favoreçam determinado partido político, sob 
pena do artigo 196, número 16. 
 

Justificação 
 
Cada vez se verifica mais o uso e abuso 

dos favores públicos, por meio da utilização 
de veículos oficiais para fins eleitorais, 
favorecendo determinado partido. Urge una 
medida proibitória. 

Sala das Sessões, em 16 de setembro 
de 1953. – Ismar de Góis. 
 

EMENDA Nº 63 
 
Ao Projeto de Lei do Senado número 19 

de 1952. 
Inclua .se no art. 157 entre as palavras 

"concedida" e "remessa" o advérbio 
"obrigatoriamente". 
 

Justificação 
 
E' preciso deixar bem claro o assunto, 

de forma que não haja dúvida sôbre a 
garantia solicitada. 

Sala das Sessões em 16 de setembro 
de 1953. – Ismar de Góis. 
 

EMENDA Nº 64 
 
Ao projeto de Lei do Senado nº 19 de 

1952. 
Ao artigo 15, inclue-se: 
§ 3º A remessa de fôrça federal para 

garantia das eleições a que se refere o 
presente artigo será concedida no mínimo 48 
horas antes da realização das mesmas. 

 
Justificação 

 
E' preciso determinar o prazo 

necessário para a eficiência da garantia, que 
nos parece 72 horas. 

Sala das Sessões, 16 de setembro de 
1953. – Ismar de Góis. 

 
EMENDA Nº 65 

 
Redija-se nestes têrmos o § 1º do artigo 

158: 
§ 1º Constituir-se-ão os partidos 

políticos, pelo menos, 1/5 dos eleitores de 
duas ou mais circunscrições eleitorais. 

Justificação 
 
O sistema pluripartidário que a 

Constituição instituiu coma base do 
regime democrático (art. 141, nº 13) será 
sacrificado desde que o número de 
eleitores exigido impossibilite a 
organização dos partidos políticos nas 
diversas circunscrições eleitorais. A 
emenda corrige um grave defeito do 
Projeto e o ajuste ao princípio 
constitucional. 

Sala das Sessões, 16 de setembro de 
1953 – Attilio Vivacqua. 

 
EMENDA Nº 66 

 
Projeto nº 19-52. 
Acrescente-se onde convier: 
Art. As mesas receptoras caberá, 

contar os votos, salvo para aquelas 
seções que o juiz eleitoral determinar 
seja essa contagem feita pela Junta 
Apuradora. 

Sala das Sessões, 16 de setembro de 
1953. – Carlos Gomes de Oliveira. 

 
Justificação 

 
Pela forma estabelecida aqui 

poderemos apressar o conhecimento do 
resultado, provável, pelo menos e certo nos 
grandes pleitos. – Carlos Gomes de 
Oliveira. 

 
EMENDA Nº 67 

 
Ao projeto de Lei do Senado numero 19 

de 1952. 
a) Ao art. 31, inclua-se ainda a 

declaração a que partido é filiado. 
b) Ao mesmo artigo 31 inclua-se, um 

parágrafo: 
§ O eleitor poderá mudar de filiação 

partidária, mediante declaração escrita ao 
Juiz, com firma reconhecida. 

c) Ao artigo 35, inclua-se no título 
também a filiação partidária. 

d) No Capitulo I – Do Registro dos 
Candidatos, inclua-se: 

Art. Sòmente pode alguém ser 
registrado candidato por partido a que estiver 
filiado pelo menos um ano antes ou por 
aliança de partidos em que faça parte o 
mesmo. 

 
Justificação 

 
Tôdas essas emendas estão ligadas 

umas às outras. Constituem elas um 
passo para a moralização política 
partidária. Como todos sabem, nas 
vésperas das eleições, há um verdadeiro 
leilão em que participam candidatos e 
partidos. Muitas vêzes interesses 
contrariados de uns, encontram guarida 
em outros partidos, sem a menor 
cerimônia. A medida evita também a 
inclusão de elementos comunistas em 
partidos verdadeiramente democráticos. 

Sala das Sessões 16 de setembro de 
1953. – Ismar de Góis. 

 
EMENDA Nº 68 

 
Acrescente-se onde convier: 
Art. Sòmente poderão concorrer às 

eleições candidatos registrados por partidos, 
alianças de partidos, ou candidatos avulsos 
registrados mediante requerimentos 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 circunscrição 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 à Câmara do  
Distrito Federal; e por eleitores  
em número nunca interior a 1% do 
quociente eleitoral apurado na eleição 
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municipal anterior, quando se tratar de 
eleição para Prefeitos, Vereadores e 
Juizes de Paz; 

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 requerimentos. 

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 pena de 
incorrer na sanção do art. 125 número 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. 

§ 4º O registro do candidato avulso 
deverá ser requerido até 60 dias antes da 
respectiva eleição, observando-se no que 
forem aplicáveis às disposições desta lei 
sôbre o registro de partidos. 

§ 5º O candidato poderá designar 
delegados e fiscais que o representem 
nos atos eleitorais. 

Art. Não se considera atividade 
político-partidária, para o efeito do artigo 
96, III da Constituição, subscrição do 
requerimento mencionado no artigo 43, 
feita por eleitor que estiver no cargo de 
juiz. 

Sala das Sessões, 16 de setembro 
de 1953. – Attílio Vivacqua. 

 
Justificação 

 
O regime de candidaturas avulsas ou 

independentes adotado pelos países 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). 

Êsse regime, a cuja adoção a 
emenda visa, vigorou entre nós, como o 
Decreto nº 21.076, de 24 de fevereiro de 
1932 e ao da 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 incontestàvelmente 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 Govêrno nomeou para organizar 
um anteprojeto de lei eleitoral e que se 
compunha de três ministros do Supremo de 
três atuais ministros do Supremo Tribunal 
Federal: José Linhares, Antônio Carlos 
Lafayette de Andrada e de Hahnemann 
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 local, 
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. Falando sôbre problemas atuais 
do Brasil, em um almôço de confra- 
 

ternização dos ex-alunos da Faculdade de 
Direito da Universidade de São Paulo, 
assim se exprimiu S. Exª: 

"Para determinar o aparecimento de 
partidos, a lei eleitoral obrigou todo eleitor 
a votar necessàriamente dentro de uma 
legenda. 

Mostra Roberto Lucifredi num 
interessante estudo sôbre o Direito 
Eleitoral no Estado moderno, que foi a 
partitocracia, decorrente de eleições por 
listas obrigatóriamente 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, a mercê do 
inimigo. As mais modernas leis eleitorais 
já estão repudiando êsse sistema e a 
Inglaterra, sempre cautelosa não a 
adotou. Eis por que eu disse que a 
nossa indumentária democracia já foi 
talhada por figurinos velhos". ("O Estado 
de São Paulo", de 17 de agôsto de 
1948). 

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 
anteprojeto. Os partidos 
artificialmente organizados, ao invés 
de serem o fator da eleição de seus 
candidatos, terão os votos que o 
prestígio dêstes lhes 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 
partido único. Mas ao invés 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." 

Esta, pois, a emenda muito bem 
amparada sob o ponto de vista 
doutrinário. Quanto ao aspecto 
constitucional, não vemos igualmente o 
que 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 Territórios". 

E para mostrar que não tem 
preferência por qualquer sistema de 
representação proporcional, 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 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. 

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 Cons- 
 

tituição, conclue que o art. 39 do Decreto-
lei nº ilegível os preceitos constitucionais. 
Esse ilegível e reproduzido pelo art. 43 
do projeto que assim dispõe. "Somente 
podem concorrer as eleições candidatos 
registrados por partidos ou alianças de 
partidos". 

"Concorrer às eleições – escreve o 
eminente jurista – e exercer o direito, o 
voto é secreto; e ilegível concorrer as 
eleições elegíveis. 

Mas quem? 
Os candidatos registrados por 

partidos políticos, diz a lei ilegível. 
Logo, votos dados a quem não 

esteja registrados por partido político são 
nulos, tal como se fosse inelegível o 
brasileiro nato, eleitor, com a idade da lei, 
e fora das hipoteses de inegibilidade dos 
arts. 139 e 140... E' verdade que a 
Constituição assegura a elegibilidade a 
todo 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. 
Este registro não e nem por interferência, 
nem por dedução da condição 
constitucional para a elegibilidade. O não 
– registro, ou o registro irregular de 
brasileiro, eleitor com a idade legal, não é 
exceção ou ressalva a ilegibilidade de 
ninguém. 

O art. 39, pois, do Decreto-lei 
número 7.585, de 28 de maio de 1945 
embora lei integral anterior a 
Constituição, ficou por esta revogado. 
Ilegível 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. 

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 
e abolir. O processo e 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, as vêzes, 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, 
dos seus chefes, mais ou menos 
capitães. E, quando não logre essas boas 
graças esta aquiescência, a concordância 
de vontades alheias, nao 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 à Nação. 

Eis aí a lei ordinária a tornar nulos os 
votos livres a cidadão elegíveis pela 
Constituição a cidadão, com o direito 
constituciona incontroverso, liquido e 
certo, de receber votos de seus 
concidadãos. 

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, e o ilegível natural da lei 
ordinária quando regularmente 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 entendê-las, 
quando o dever e, 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 quem será privado de 
nenhum de seus direitos, por motivo de 
convicção religiosa, filosófica ou política 
(artigo 141, § 8º). 

E' 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 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 proibido de exercer 
qualquer atividade politico-partidárias (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 do candidato avulso, por 
magistrados, escapa, certamente, a essa 
proibição constitucional. Daí, a emenda 
acima formulada, declarando que não se 
considera atividade politico-partidária, 
para o efeito do artigo 96, III, 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 à oligarquia e ditadura dos 
partidos, imprimindo-se à organização a 
atividade dêstes o prestigio e autoridade 
que devem ter, de organizações 
democráticas fundadas na 
espontâneidade da vontade popular. –
Attílio Vivacqua. 

O SR. PRESIDENTE: – Em 
discussão o projeto e respectivas 
emendas. 

O SR. MOZART LAGO (não foi 
revisto pelo orador): – Sr. Presidente, 
apresentei ao Projeto de Reforma do 
Código Eleitoral algumas emendas: 
desejo, porém formular ainda outras. No 
entanto peço a atenção dos meus pares, 
desde já, para algumas delas, porque 
suponho, resolverão afinal as 
dificuldades em que se debatem os 
partidos nacionais. 

Uma delas possibilita a criação de 
fundos de sustentação partidária. 
Todos sabemos das dificuldades com 
que lutam os partidos para se 
manterem. Imaginei, então, processo 
mediante o qual todo eleitor deve 
pertencer, necessàriamente, a 
qualquer dos partidos nacionais. Como, 
entretanto, essa obrigação, não 
poderia ser direta, procurei torná-la 
indireta, estabelecendo para os 
eleitores inscritos nos partidos 
numerosas vantagens de nomeação e 
promoção em funções públicas, nas 
concorrências e outros benefícios que, 
acredito, serão do agrado do 
eleitorado. 
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Temendo, no entanto, a 
possibilidade de os partidos abusarem, 
quando os eleitores ficarem obrigados a 
ingressar em suas fileiras, estabeleci uma 
contribuição mensal mínima de três 
cruzeiros para cada cidadão inscrito como 
simples eleitor. A quantia não é grande 
suponho, visto atualmente a caixa de 
fósforos custar quarenta centavos e a 
entradas populares nos estádios de 
futebol excederem de cinco cruzeiros. 

Outra emenda faculta aos partidos, 
nas vésperas das eleições gerais, 
importarem papel com isenção de direitos 
(como acontece com os jornais) para a 
impressão de cédulas e material de 
propaganda. 

Todos sabemos, Sr. Presidente, 
como, nas vésperas das eleições, os 
preços das cédulas sobem 
astronômicamente; e se uma providência 
governamental não nos vier salvaguardar 
de tais despesas, dentre em pouco só os 
ricos se poderão candidatar. 

Determinei, também, Sr. Presidente, 
a criação de um tribunal especial, 
obrigatório, em cada partido, perante o 
qual serão dirimidas as dúvidas 
porventura surgidas entre os 
representantes de agremiações políticas 
e as direções partidárias. 

Sinto também grande repulsa pelos 
representantes que, eleitos sob um 
legenda, passam sem razões justas, para 
outro partido. Se é verdade que, em 
muitos casos, a razão esteja com estes 
representantes, em outros estará com os 
partidos. Penso que um tribunal destinado 
a julgar essas divergências, traria grandes 
benefícios e moralizaria nossos costumes 
políticos. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 
Permite. V. Ex.ª um aparte? 
(Assentimento do orador) – V. Ex.ª atribui 
alguma conseqüência prática às decisões 
dêsses Tribunais? 

O SR. MOZART LAGO: – A pêrda 
do mandato. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 
O Tribunal Interpartidário não poderia 
decretar a perda do mandato. 

O SR. MOZART LAGO: – Pode 
decidir a pêrda do mandato com recurso 
de qualquer das partes para o Tribunal 
Superior Eleitoral, que então decidirá em 
definitivo. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 
Está me parecendo que solução oferecida 
por V. Ex.ª, na parte final, incidirá na 
mesma eiva de inconstitucionalidade do 
projeto primitivo do Senador João 
Villasbôas. Acho a idéia do Tribunal 
dentro do Partido, muito interessante. 
Penso que devemos caminhar nesse 
sentido, para obtermos a solução 
razoável dêsses problemas que todos os 
Partidos têm, não só no Brasil, mas em 
tôda a parte. O que não acho interessante 
– e não chegaremos a um bom resultado 
– é a solução oferecida por V. Ex.ª dessa 
extensão da decisão do Tribunal. 

O SR. MOZART LAGO: – Penso 
que consegui atingir o meu objetivo e tive 
oportunidade de, hoje à tarde, pedir a V. 
Ex.ª especial atenção para a emenda. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 
O nobre orador foi muito generoso em me 
distinguir com essa consideração. 

O SR MOZART LAGO: – Senhor 
Presidente, encontrei a norma na própria 
Constituição no capítulo relativo à perda 
dos direitos políticos – cujo número não 
me ocorre – e o conjuguei com a 
obrigação constante do art. 141, § 8º, da 
Carta Magna, ao determinar que ninguém 
perderá os direitos políticos por motivo de 
crença religiosa, política, etc., salvo 
quando a lei determinar que o cidadão 
seja obrigado a respeitar o que a mesma 
julgar transgressão das opiniões políticas. 

Baseada nesse dispositivo defini 
como infração o abandono da legenda do 
Partido sem causa justificada. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 
Para efeito de apreciação dêste Tribunal. 
Parece-me que V. Ex.ª está sugerindo um 
Tribunal de honra dentro do Partido. 

O SR. MOZART LAGO: – Mais ou 
menos; preferi adotar o critério do juizo 
arbitral de um Tribunal composto de três 
juizes. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 
Exatamente. Onde a parte terá defesa. 

O SR. MOZART LAGO: – O terceiro 
juiz será escolhido por acôrdo dos 
partidos; se não houver acôrdo, mediante 
solicitação ao Superior Tribunal Eleitoral 
que indicará o terceiro membro. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 
Tenho reservas sòmente quanto à 
solução que V. Exª. atribui a êsse 
Tribunal. 

O SR. MOZART LAGO: – Meu 
propósito, foi solicitar a atenção de V Ex.ª 
e de todo o Senado, pois confesso que 
dentre as minhas preocupações de 
político militante, se encontra a situação 
em que eu mesmo há pouco quasi estive 
envolvido, de ter que mudar de Partido. E' 
possível que ao representante por vêzes 
assista razão; que, por motivos de brio e 
dignidade se veja forçado a deixar o 
Partido, sem que tal deva significar perda 
de mandato. E' preciso porém que haja 
motivo justo, para decisão tão extrema. 
Foi para eventualidades dessa ordem que 
busquei remédio com a minha emenda. 

Noutra renovo uma velha 
aspiração dos políticos do Distrito 
Federal e, em regra, de todos aqueles 
que têm eleitorado nas Capitais dos 
Estados. As dificuldades de 
alistamente  avolumam-se cada vez 
mais. Já não me refiro às despesas 
que os políticos são obrigados a fazer 
com o alistamento apesar da lei o 
declarar inteiramente gratuito. 

Atualmente, por exemplo, no Distrito 
Federal, lutamos com grande dificuldade 
de 15 as zonas eleitorais, cada qual mais 
extensa. O Tribunal Superior Eleitoral 
fixou em apenas 5 o número de 
delegados de cada partido, aptos a 
entrarem com requerimentos nas áreas e 
acompanharem o seu processamento. 

Ora com 5 delegados para cada 
partido nacional, é claro que as 15 
varas não poderão ser atendidas. Os 
candidatos dispõem de escritórios e 
querem alistas; mas nem todos podem 
ter delegados e, dentro dos partidos, 
há sempre umas tantas preferências a 
que êsses 5 delegados não podem 
atender. 

Eis por que proponho que nas 
capitais dos Estados e no Distrito Federal 
o eleitor possa declarar residência e 
indicar a zona eleitoral em que deseje 
votar. Com essa medida haverá 
centralização de alistamentos e os 
candidatos dos partidos poderão controlar 
melhor o seu trabalho. 

E' para estas emendas que peço a 
atenção dos meus nobres colegas, na 
esperança de que a minha colaboração 
possa ser útil ao trabalho do Senado. 
(Muito bem). 

Durante o discurso do Sr Mozart 
Lago, o Sr. Marcondes Filho, deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Alfredo Neves. 

O SR. PRESIDENTE: – Continua a 
discussão. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS (não 
foi revisto pelo orador): – Sr. 
Presidente, a opinião pública 
generalizada do país está a exigir uma 
reforma da atual legislação eleitoral. De 
há muito se fazia sentir a necessidade 
de modificações em nosso Código 
Eleitoral – modificações ditadas pela 
experiência resultante da sua aplicação 
e da orientação que no executar as suas 
regras tem tomado o Egrégio Tribunal 
Eleitoral. Foi atendido a êsses reclamos 
da generalidade dos políticos nacionais 
que me atribui a incumbência de 
apresentar o projeto ora em segunda 
discussão. 

Eu já o fizera em 1951, procurando 
alterar os dispositivos principalmente 
naquelas partes em que havia observado 
que a fraude era facilitada. 
Posteriormente, dada a experiên- 
 

cia das eleições que se sucederam, 
verifiquei a necessidade de novas 
modificações a serem introduzidas no 
projeto, notadamente na parte relativa à 
lisura e pureza da manifestação da 
vontade popular. 

Com relação ao alistamento, meu 
projeto estabelece a obrigação da 
proposição do retrato nos títulos 
eleitorais. O Sr. Presidente, providência 
das mais urgentes para evitar-se a fraude 
tão generalizada, que permite a um 
cidadão, usando titulos diversos, votar em 
diferentes secções eleitorais. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 
Apoiado, isto aconteceu muito na eleição 
de 1950. Até mortos votaram! 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Muito 
agradeço o aparte. Efetivamente, até 
mortos votaram na eleição de 1950 – 
como muito bem diz o nobre 
representante do Estado da Bahia – e 
também vivos não presentes na 
oportunidade, e que foram substituídos 
por outros, portadores de seus titulos. 

O fato, Sr. Presidente, não teve, 
numericamente, expressão tão reduzida 
que se possa desprezar; ao contrário, 
repetiu-se em tal quantidade que em 
certos lugares do país, influiu 
decisivamente no resultado das 
votações. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 
Deve ter sido assim em Sobral. O 
Senador Plinio Pompeu demonstrou ao 
Senado que nessa cidade, um eleitor 
votou 14 vezes. 

O SR. PLINIO POMPEU: – E' 
verdade. Comprovei-o com fichas 
organizadas pelos Serviços Hollerith, de 
que constavam os nomes e filiação dos 
votantes. A classificação obedeceu a 
ordem alfabética e numérica. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Sr. 
Presidente, como se vê, pela informação 
que nos traz o nobre representante do 
Ceará, aliás já demonstrada perante a 
Casa, um único eleitor, no Estado de S. 
Exa., votou 14 vezes. 

Ora, diante desta multiplicação de 
votos operada por um só eleitor, conclui-
se como é fácil obter vantagem eleitoral 
sôbre os Partidos que, preocupados com 
a lisura do pleito, evitam procedimento 
dessa natureza. 

O projeto suprime, também, fórmulas 
que considero desnecessárias na 
oportunidade da inscrição. Por exemplo, o 
atual Código Eleitoral manda que, 
apresentado o requerimento ao Juiz 
Eleitoral, êste determine a sua publicação 
pelo prazo de 5 dias, findo o qual, o 
eleitor é mandado inscrever-se, facultado 
aos partidos o direito a recurso contra a 
inscrição. 

Sr. Presidente, é uma supérflua e 
de nenhum alcance, quanto à lisura da 
inscrição eleitoral, essa da publicação 
do pedido de inscrição. Uma vez que 
esta foi licitada nos têrmos da lei, 
consoante a informação do escrivão do 
serviço eleitoral e o exame feito pelo 
Juiz surgiria qualquer diligência ou 
complementação de documentação justo 
e razoável é desde logo, o deferimento, 
facultado aos Partidos o direito de 
recurso contra a inscrição. Uma vez 
publicada a lista dos inscritos, em 
qualquer tempo, fóra, mesmo, do prazo 
do recurso, poderão êles usar da 
faculdade legal de requerer o 
cancelamento da inscrição. 

O SR. MOZART LAGO: – Esse o 
critério ideal, porque nem há tempo para 
recorrer-se contra as inscrições. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – 
Como vê o Senado, o nobre 
representante do Distrito Federal, técnico 
em matéria eleitoral e conhecedor 
profundo dos êrros e das inutilidades do 
Código atual, vem em apôio da minha 
argumentação, declarando que nem 
tempo há para serem examinados os 
pedidos. 

No interior, Sr. Presidente os 
Partidos se sobrecarregam com as 
despesas das viagens dos candidatos ao 
 

alistamento à zona do juiz eleitoral, onde 
sua demora, por cinco dias ou mais, para 
aguardarem a publicação dos pedidos de 
inscrição, e posterior deferimento, 
acarreta, não somente prejuízo material 
para os alistamentos, mas para o próprio 
Partido, que terá de mantê-los na sede. 
Uma vez, porem, requerida a inscrição, e 
deferida no período de 24 horas, como 
determina o projeto, nenhum desses 
inconvenientes se observará. 

Quanto à obrigatoriedade do 
alistamento, em vez da pena constante da 
lei atual – que se tornou inaplicável pelo 
excesso dos faltosos e pela 
impossibilidade de se organizar com 
precisão a lista daqueles que, atingindo a 
idade de 18 anos, não cumpriam o dever 
de solicitar a inscrição – procurei criar, 
àparte a pena, que não é exequível, 
outras restrições de direitos que 
certamente forçarão o cidadão em 
condições de alistar-se a cumprir a 
obrigação legal. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – V. 
Ex.ª criou sanções indiretas? 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: –
Perfeitamente. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – 
Mas aboliu a sanção pecuniária? 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Não 
a abolí. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Se o 
faltoso pagar a multa pecuniária 
consequente a determinados atos, previstos 
no projeto, poderá praticar êsses atos? 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Não; 
o projeto estabelece que, além do 
pagamento da multa de Cr$ 100,00 a Cr$ 
1.000,00, fica o infrator sujeito às 
seguintes restrições de direitos. 

"Ninguém será admitido a participar 
de concorrência pública ou administrativa 
par aprestação de serviço ou 
fornecimento de utilidades à União, aos 
Estados, aos Territórios, ao Distrito 
Federal ou aos municípios e às entidades 
autárquicas, nem inscrever-se em 
concursos ou tomar posse de cargos de 
nomeação dessas entidades sem 
apresentar à prova de estar inscrito como 
eleitor e de haver votado na última eleição 
realizada, salvo provando haver sido 
absolvido das penas previstas neste 
Código para tais infrações". 

Condenado o cidadão paga a multa 
e ainda é passível de se lhe aplicarem 
essas limitações de direitos. 

O SR GOMES DE OLIVEIRA: – A 
única penalidade é multa? 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Não 
– Além das restrições do art. 197, há a 
multa, consequência da condenação. 

Se o cidadão prova achar-se num 
daqueles casos que lhe facultam o não 
exercício do voto, estará isento não 
sómente do pagamento da multa como 
das restrições de direitos. 

Ainda quanto à transferência de 
eleitores ou expedição de segunda via de 
título eleitoral, origem constante de fraude 
nas eleições, emenda que hoje apresentei 
ao projeto determine que só poderão 
votar os que houverem concluído o 
processo de transferência ou de extração 
de segundas vias dos títulos sessenta e 
cinco dias antes das eleições. 

Tem-se verificado em muitos 
Estados a transferência em massa de 
eleitores às vésperas dos pleitos, máximo 
municipais, em que um partido, sabendo-
se altamente majoritário em determinado 
município faz a transferência do excesso 
dos eleitores para outro, a fim de, dessa 
forma, vencer a eleição em ambos. 

Pelo projeto a transferência só 
poderá ser requerida até setenta dias 
antes das eleições e despachada dentro 
de cinco, devendo estar ultimada a 
concessão da segunda via do título até 
setenta e cinco dias antes do pleito. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 
Permite V. Excia. um aparte? 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Com 
muito prazer. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 
O projeto estabelece o prazo de um ano 
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entre o ato da inscrição e a votação; quer 
dizer, o eleitor não poderá requerer 
transferência senão um ano depois de 
inscrito. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – E' da 
lei atual. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 
O projeto repete a condição. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – 
Perfeitamente. O eleitor uma vez inscrito 
em determinada zona ou município, só 
poderá pedir transferência depois de um 
ano de residência, não é verdade? 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 
Depois de um ano, pelo menos, de 
inscrita ou anulada a mudança anterior. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – O 
dispostivo é da lei atual. Conservei-o, mas 
estabeleci prazo novo para o pedido de 
transferência. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 
O fenômeno a que V. Excia. se refere, 
realmente ocorre. Não devemos, porém, 
encará-Io em têrmos tão genéricos, 
porque prejudicaremos transferências 
individuais, que nada têm a ver com o 
interêsse de determinados partidos 
visando a aumentar o eleitorado de outras 
zonas. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – V. 
Excia. compreende que não podemos ser 
acsuísticos em nossas leis; temos de 
estabelecer princípios de ordem genérica; 
precisamos fazer proibições em caráter 
geral, porque, senão, cairemos na 
especialização. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 
Sim. Mas, V. Excia. poderá restringi-los a 
determinados tipos de eleição. Da forma 
por que são apresentadas, estendem-se a 
tôda e quaisquer eleição. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – 
Exatamente. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 
Para uma eleição de Presidente da 
República, por exemplo que importa haja 
êsse ensêrto? Para eleição municipal, 
importa; mas para a de Presidente da 
República, não. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Para 
a estadual também importa. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 
Se o eleitor votar no pleito presidencial no 
mesmo candidato, em qualquer parte em 
que esteja do território nacional, não vejo 
mal algum na sua transferência. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – V. 
Excia. está fazendo ponderações que, à 
primeira vista, parecem justas e podem 
ser objeto de subemenda. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 
Na eleição municipal, o enxerto de 
eleitores efetivamente assegura a vitória 
do partido minoritário. Entretanto, na do 
presidente da República não acarreta 
prejuizo. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – E' 
assunto que poderá ser objeto de 
subemenda. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 
Faço estas ponderações apenas com 
espírito de colaboração a Vossa 
Excelência, reconhecidamente grande 
técnico em matéria eleitoral. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – V. 
Excia. o faz com muita elevação e real 
competência. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 
Vossa Excelência é respeitado até pelo 
próprio Tribunal Eleitoral. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – 
Bondade de V. Excia. 

Sr. Presidente, para a organização 
das mesas eleitorais, fujo ao sistema 
adotado pelo Código atual, para retomar 
experiência feita em alguns Estados, nos 
primórdios de nossa República, quando a 
matéria da legislação eleitoral era da 
competência estadual. Estabeleceu-se na 
época que a nomeação dos mesários se 
fizesse por indicação dos partidos, retirou-
se, assim, do Juiz, a faculdade, que tem 
hoje de escolher, dentre os eleitores, os 
componentes das mesas eleitorais. 

Capacito-me agora de que os 
Iegisladores da matéria eleitoral na primeira 
República, tinham razão em não entregar 
essa escolha ao arbítrio exclusivo dos juízes. 

Se, naquele tempo, o critério dos 
membros do Poder Judiciário não tinha 
decaído tanto como atualmente; se podia 
confiar muito mais na justiça do que neste 
momento, é justo, lógico e natural que 
medida tão relevante seja novamente 
adotada, como garantidora da pureza dos 
eleições contra fraudes possíveis 
praticadas por elementos da Justiça 
Eleitoral. 

Os Juizes partidários ou 
simpatizantes de determiados partidos, 
escolherão os mesários dentro dessas 
agremiações partidária. Observa-se o fato 
na prática diuturna das eleições que se 
repetem no País; cada dia aumenta, 
avoluma-se o acêrvo das fraudes 
cometidas pela Justiça Eleitoral. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 
Permite V. Ex.ª mais um aparte? 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Com 
prazer. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 
Não devemos esquecer, em abôno dos 
juizes, que êle lutam com grandes 
dificuldades para compôr as Mesas 
Eleitorais. Ninguém mais quer delas fazer 
parte. V. Ex.ª sabe que muitas pessoas 
se apresentam como candidatos apenas 
para ficarem impedidas, por lei, de 
funcionar em mesas eleitorais. Ficam, 
igualmente, impedidos seus parentes 
mais próximos. Constitui grande festa 
para a família ser um de seus membros 
candidato às eleições, porque a maioria 
dos parentes se isenta da função de 
mesário. Seria providência salutar, 
pudesse o projeto compelir o cidadão a 
participar das mesas eleitoras, 
estabelecendo punição para aqueles que 
se escusassem sem motivos aceitáveis. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – O 
Código Eleitoral prevê a circunstância. Só 
admite a escusa por motivos justificados, 
a critério do juiz. 

Em apôio de lembrança de V. Ex.ª 
quanto à dificuldade encontrada pelo juiz 
na escolha de mesários, sugiro, no 
projeto a indicação pelos partidos. Se o 
mesário tem de ser retirado do corpo 
eleitoral dentro dos partidos, nada mais 
justo que êsses partidos apresentem 
nomes ao Juiz, para serem aproveitados 
como componentes da mesa. Para que os 
juizes não sejam acusados de escolher 
dentro do partido por que tenham suas 
simpatias, proponho que, tendo diante de 
si os ofícios dos mesmos, apresentando 
três de seus membros, façam a 
desigração entre êles, de modo a 
atenderem, tanto quanto possível, a todos 
os partidos que tenham candidatos 
registrados, e hajam remetido oficio com 
indicação de mesários. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 
Não há dúvida que a providência é 
aceitável em princípio. Todavia, V. Ex.ª há 
de convir que nem sempre os partidos 
farão indicações boas em todo o sentido. 
Neste caso os juizes que não forem 
partidários – desde que V. Ex.ª os 
classifica em dois tipos: os partidários e 
os apartidários, e não estou longe de 
concordar quanto aos juizes 
simpatizantes – os juizes apartidários, 
muitas vezes se sentirão constrangidos 
ao aceitarem indicações que não 
estiverem à altura da função de mesário. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – V. Ex.ª 
sabe que interessa principalmente aos 
partidos políticos exercerem fiscalização 
sôbre o pleito. E a fiscalização se faz mais 
direta por intermédio do componente da 
mesa eleitoral. Aparte o fiscal e o delegado 
do Partido, têm as agremiações partidárias 
conveniência de exercer fiscalização direta, 
através de seus membros, como 
integrantes da mesa eleitoral. 

Não posso acompanhar o nobre 
Senador Aloysio de Carvalho relativamente à 
ausência de critério, por parte dos dirigentes 
políticos, na escolha dos elementos para a 
composição da mesa. Os partidos são 
representados, na oportunidade, pelos  
seus diretórios locais ou pelos seus 
delegados, invariàvelmente escolhidos  
entre as pessoas de maior destaque e  
de maior capacidade, da região. Estou 
 

certo de que, na generalidade, os 
diretórios zelarão no sentido de indicar 
elementos que melhor os representam na 
realização do pleito eleitoral. 

Como estabeleço, no meu 
projeto, a votação por meio de listas 
oficiais – rubricadas não só pelo 
Presidente da Mesa, mas, pelos 
mesários e pelos delegados ou fiscais 
dos partidos, que o desejarem, – 
ressalta a conveniência de 
escolherem, os partidos, os mais 
destacados membros das respectivas 
agremiações para integrarem as 
mesas eleitorais. A fiscalização será 
exercida mais de perto, na entrega da 
cédula, que será autenticada, na 
oportunidade da apuração, não só 
pela rubrica do Presidente, como dos 
mesários, fiscais ou delegados dos 
partidos. 

Já que me referi à votação por meio 
de cédulas, esclareço que previ, no 
Projeto de minha autoria – como uma 
das formos de manter o sigilo do voto – 
a entrega da cédula, devidamente 
rubricada pelo Presidente da mesa, ao 
eleitor, a fim de que êste, no gabinete 
indevassável, assinale a legenda 
partidária com o nome do candidato em 
que deseja votar. Esta a fórmula que 
encontrei, não só para manter o sigilo do 
voto, como para evitar as elevadas 
despesas dos candidatos e dos partidos 
com a impressão de milhares de 
cédulas, para serem distribuídas, não 
raro, a reduzido eleitorado. 

Ainda mais: evitar-se-á a troca de 
cédulas – um dos processos mais 
comuns do suborno eleitoral – e, 
portanto, não sòmente a compra do 
voto, mas, igualmente, a fraude de levar 
o eleitor bisonho, conforme declarou o 
nobre Senador por Santa Catarina, a 
votar em candidato que não fôra de sua 
escolha. 

Evitando-se, assim, que o sigilo seja 
apenas constatado, como é estabelecido 
no atual Código Eleitoral, pela rubrica do 
Presidente na sobrecarta. Ela será não 
sòmente do presidente, mas dos 
mesários e fiscais, porque já observei no 
meu Estado o Juiz eleitoral organizar 
mesas eleitorais da sua zona apenas com 
elementos de confiança pessoal, 
pertencentes a determinados partidos e, 
depois, quando as urnas ainda estavam 
sob sua jurisdição, abri-las e substituir os 
envelopes contendo votos por outros, 
posteriormente rubricados pelos 
presidentes das mesas de sua confiança. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 
Mas o Tribunal anulou essa votação 
porque as urnas estavam violadas. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – V. 
Ex.ª sabe, mormente co mas urnas de 
lona agora usadas, tão fáceis da serem 
abertas sem vestígios da violação, que 
não há, absolutamente garantia para o 
sigilo nem segurança para os votos 
realmente dados. E fácil a abertura, 
como é o fechamento da urna. Perante o 
Tribunal Eleitoral do Distrito Federal 
foram feitas várias experiências nesse 
sentido e todas demonstraram a 
facilidade com que se substituiam votos 
abrindo-se e fechando-se a urna sem 
deixar vestígios. 

Sr. Presidente, ainda há outra 
modificação de certa importância. Refere-
se ao nascimento e funcionamento dos 
partidos. Refletindo bem sobre o assunto, 
cheguei à conclusão de que o Código 
Eleitoral não deve conter, no seu bojo, 
disposições referentes a partidos 
politicos. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 
Apoiado. Felicito V. Ex.ª por ter chegado 
a essa conclusão. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Muito 
grato a V. Ex.ª. 

Devemos elaborar dois códigos: 
ilegível eleitoral pròpriamente dito, que 
cogite da inscrição, do alistamento 
eleitoral, das votações, das apurações e 
recursos; e outro código que estabeleça a 
forma de criação dos partidos e a maneira 
de precederem durante sua existência. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 
Nascimento, vida, paixão e morte dos 
partidos é o que V. Ex.ª quer. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – 
Perfeitamente. 

Assim, Sr. Presidente, apresente 
emenda ao artigo 1º do Projeto, 
suprimindo a referência aos partidos 
políticos, para deixar apenas declarado 
que o código regularia a justiça eleitoral, 
assim como tôda a matéria do alistamento 
e das eleições. Quanto aos partidos 
políticos proponho uma disposição de 
caráter transitório, mantendo o que existe 
no atual Código Eleitoral, dando à parte 
conservada do código o título de "Codigo 
dos Partidos" e determinando se faça a 
renumeração dos dispositivos 
conservados. Proponho-me, entretanto, 
Sr. Presidente, a apresentar 
posteriormente, outro projeto, modificando 
essa parte do atual código, que passará a 
ser um código autônomo, de referência à 
vida dos partidos. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 
Permite V. Ex.ª outro aparte? 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Com 
muito prazer. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 
A parte relativa ao registro dos partidos 
na Justiça Eleitoral foi conservada nêsse 
código eleitoral? 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Essa 
parte pertence ao Código Eleitoral. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 
V. Ex.ª retira apenas a parte relativa à 
organização interna dos partidos? 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – 
Deixei o título primeiro, que trata das 
garantias eleitorais; apenas excluí o título 
segundo da parte sexta, isto é, tôda 
matéria que figura entre os artigos 168 
até 195. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 
Obrigado a V. Ex.ª. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – 
Estas, Sr. Presidente, as explicações que 
julguei necessário dar ao Senado, não só 
referentes ao projeto de Código que 
apresentei, corno às emendas que 
submeti ao estudo desta Casa. (Muito 
bem. Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Continua a 
discussão. 

O SR. DOMINGOS VELASCO (não 
foi revisto pelo orador): – Sr. 
Presidente, vou apenas tecer rápidas 
considerações sôbre o projeto. 

O trabalho apresentado pelo 
Senador João Villasbôas oferece, 
realmente, algumas novidades que me 
parecem interessantes. Quero ressaltar 
o que se estabelece no art. nº 53, a 
respeito do uso da cédula oficial, 
contendo os nomes por extenso e as 
iniciais dos partidos, rubricados pelo 
presidente, etc. O processo de votação, 
também em listas oficiais, firmadas 
pelos tribunais, merece nosso interêsse. 
Quando se discutiu o Código Eleitoral 
em vigor, tive oportunidade de 
examinar a questão e cheguei à 
conclusão de que uma das razões que 
tumultuam o processo de votação está 
no sistema atual dos candidatos fazerem 
e distribuírem suas cédulas, antes das 
eleições. 

Muitas desvantagens decorrem 
de tal procedimento. A primeira delas, 
de natureza econômica, está nos 
gastos extraordinários, não apenas 
dos candidatos mas também dos 
partidos, obrigados que são a 
imprimir número exagerado de 
cedulas que ultrapassam muitas 
vezes, de mil por cento, aos votos por 
êles recebidos na eleição. 

Naquela ocasião fiz um cálculo e 
verifiquei que as despesas com a 
impressão de cédulas atingiam cêrca 
de cem milhões de cruzeiros, somente 
no Estado de São Paulo, com a 
eleição de Presidente da República, 
de ilegível Estado de Deputados à 
Assembléia Legislativa, de ilegível de 
Deputados Federais, de Vereadores  
e de Prefeitos. Apenas no Estado 
Bandeirante, as despesas fei- 
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tas, seja pelos candidatos, seja pelos 
partidos, atingiram a cêrca de cem 
milhões de cruzeiros, exagero que o 
sistema, colimado no Projeto do Senador 
João Villasboas corrige. 

Outra desvantagem do sistema atual 
está na fraude, na troca de cédulas no dia 
da votação, fator, sem dúvida de 
perturbação do pleito. 

Todos quantos têm experiência de 
eleições no interior, sabem que a maior 
preocupação dos candidatos gira em 
tôrno dos conflitos em virtude da troca de 
cédulas. 

Muitas outras razões poderiamos 
alinhar para condenar o atual sistema de 
eleições, principalmente na parte que 
transfere aos partidos e candidatos a 
obrigação de imprimirem as próprias 
cédulas e as distribuirem diretamente pelo 
eleitorado. 

O sistema proposto pelo Senador 
João Villasboas, manda que as listas 
sejam impressos pelo Estado e enviadas, 
juntamente com o resto do material da 
eleição, aos presidentes das Mesas, que 
entregarão a cada eleitor uma lista. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 
Permita-me V. Ex.ª um aparte? Esse 
sistema só tem um inconveniente – 
entregar aos Govêrnos a arma da eleição. 
Imagine V. Ex.ª uma impressão demorada 
das cédulas ou a remessa das mesmas 
ao Juiz que presida à Mesa, com a 
predominância dos de determinado 
partido. Em matéria eleitoral, devo dizer a 
Vossa Excelência que considero tudo 
possível. Creio que também V. Ex.ª assim 
pensa. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – No 
meu Projeto, a lista é uma só. Nela os 
partidos são relacionados por ordem 
alfabética. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 
Veja o nobre orador, portanto, pela 
explicação que nos está dando, quanta 
razão de ser tinha a minha observação. O 
esclarecimento de V. Excelência neste 
passo, satisfaz-me completamente. 

O SR. DOMINGOS VELASCO: – 
Quando se votou, na Câmara dos 
Deputados, o atual Código Eleitoral, eu 
não dava ao Estado autorização para 
imprimir as cédulas. Considerava essa 
atribuição dos próprios Partidos, os quais, 
por seus delegados, as entregariam ao 
Juízo Eleitoral da Zona. Caso houvesse 
falta nas seções eleitorais, caberia ao 
presidente de Mesas supri-la. Não 
adotava eu a lista única, mas o sistema 
quê, ao tempo, a imprensa chamou de 
"tecnicolor", à semelhança dos sistemas 
Mexicano e Italiano, para o voto de 
analfabetos. Dava-se a cada partido uma 
côr; o presidente da Mesa entregaria as 
cédulas ao eleitor, o que facilitaria a 
escolha. Êste processo, adotado entre 
nós, para os próprios eleitores 
alfabetizados, facilitaria a escolha. 

Sr. Presidente, a desvantagem do 
sistema proposto pelo nobre Senador 
João Villasbôas é a de obrigar o eleitor a 
assinalar o Partido no qual deseja votar. 
Não me parece seja esse processo mais 
fácil que o por mim aventado, de cores 
diferentes. 

Temo que a lista única, com o nome 
de todos os Partidos, na qual o eleitor 
deva assinalar o de sua preferência, 
estabelecerá confusão na cabine 
indevassável. Dado o pouco tempo de 
que dispõe o eleitor, é bem possível nem 
sempre dê seu voto acertadamente. 

O SR GOMES DE OLIVEIRA: – 
Apresentou V. Ex.ª emenda? 

O SR. DOMINGOS VELASCO: – 
Não! Foi-me pedido não oferecesse 
emenda. 

Meu processo era o das listas coloridas. 
E' preferível entregar ao eleitor seis, oito 
listas em cores diferentes para que, entre 
elas, escolha a do seu partido, que apenas 
uma lista com os nomes de todos os partidos 
a fim de que o eleitor assinale o de sua 
preferência. Fi-lo baseado na experiência de 
povos que adotam esse sistema de voto 
para os analfabetos. 

Sr. Presidente, há outra questão 
sôbre a qual não sei se, doutrinàriamente, 
tenho razão. O direito do eleitor escolher 
candidatos já é muito restrito, porque 
apenas aos partidos cabe apresenta-los. 
Há o primeiro escrutinio, o da formação 
das chapas de cada agremiação, 
impedindo que o eleitor vote em outros 
candidatos não registrados. Já é uma 
primeira limitação a êsse direito. A 
segunda está em privar o eleitor de dar 
um voto pessoal entre os candidatos 
registrados por determinado partido. No 
sistema do projeto, o eleitor vota 
exclusivamente na legenda. Não poderá, 
portanto, manifestar sua preferência entre 
os candidatos apresentados pelo partido, 
como acontece no sistema em vigor. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – 
Permite V. Ex.ª um aparte? (Assentimento 
do orador) – Dentro do sistema a atual, há 
realmente, competição entre os próprios 
candidatos, assumindo o fator dinheiro 
influência predominante. De acôrdo com o 
pensamento de V. Ex.ª talvez 
corrigissemos êsse inconveniente. 

O SR. DOMINGOS VELASCO: – 
Doutrinariamente, tenho dúvidas sôbre se 
não será mais uma limitação que se 
imporá ao eleitorado. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: –
Realmente, restringirá um pouco a 
liberdade do eleitor. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 
Quanto aos efeitos práticos o sistema 
proposto no projeto não resolve. Apenas 
transfere para a vida interna dos partidos 
a competição entre os candidatos; e com 
maiores prejuízos para a vida partidária, 
do que atualmente, com ampla 
publicidade e todos os recursos da 
propaganda legítima. O dinheiro incluirá 
mas não podemos afastá-lo da vida. 

O SR. DOMINGOS VELASCO: – 
Tenho dúvidas. 

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

O SR. DOMINGOS VELASCO: – 
Pois não. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – O 
nobre representante da Bahia labora em 
equívoco. O projeto apenas restringirá 
essa competição, levando-a 
exclusivamente para o âmbito restrito do 
partido, entre aquêles que pretendem ser 
candidatos e disputar as preferências nas 
convenções partidárias. Deixando-a para 
o campo da luta eleitoral, temos duas 
competições: uma, dentro do partido, para 
ser considerado candidato e, outra. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – 
Confora da agremiação politica. Contra 
os que possuem maiores recursos. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Como 
temos visto, a luta será dentro dos partidos, 
entre os candidatos, com as transações e 
transigências que prejudicam moralmente a 
organização política, havendo inclusive 
recurso dentro da própria agremiação 
política, contra o candidato escolhido. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 
Nenhum dos malefícios apontados o 
sistema de V. Excia. afasta. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – 
Restringe a competição apenas ao âmbito 
interno dos partidos. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 
De consequências mais funestas para a 
vida partidária. 

O SR. DOMINGOS VELASCO: – Sr. 
Presidente, tenho dúvidas sôbre o sistema 
do projeto corrige alguns dêsses defeitos. 
O que permite a competição entre os 
candidatos, na conquista do voto do 
eleitorado, Proporcionará certa vitalidade 
aos partidos. Não sei, portanto se esta 
Casa e sobretudo a Câmara dos 
Deputados, onde há votação proporcional, 
aceitarão o sistema proposto. Se elimina a 
competição externa antes do pleito, 
internamente aumentará a disputa. A não 
ser que se descubra um artifício, como o 
Senador João Villasbôas já imaginou,  
pelo qual nenhum dos candidatos tenha 
conhecimento da ordem de votação, ou da 
ordem em que foi registrado no Tribunal 
Eleitoral, a fim de que êste determine 
 

os elegíveis. Se tornar pública a ordem de 
votação, evidentemente os colocados nos 
últimos lugares, deixarão os Partidos. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 
Sairão de seus partidos antes da eleição 
e tentarão ingressar em outros. 

O SR. DOMINGOS VELASCO: – 
Criam-se dificuldades que não existem 
atualmente. 

O meu sistema "tecnicolor" não foi 
nem rejeitado, nem aprovado. A emenda 
teve sorte muito esquisita na Comissão 
de Constituição e Justiça da Câmara dos 
Deputados, da qual eu fazia parte. A 
Comissão, a requerimento – se não me 
engano do Deputado Affonso Arinos – 
decidiu consultar os Partidos, para que se 
pronunciasse sôbre o novo sistema. A 
emenda saiu da discussão, e o projeto foi 
votado. A emenda não teve parecer. Não 
sei mesmo se o plenário a aceitaria. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 
Num sistema dessa ordem, os partidos 
deviam escolher as respectivas côres. 

O SR. DOMINGOS VELASCO: – 
Meu objetivo principal era evitar gastos 
excessivos. Quando candidato a Senador, 
fui obrigado a imprimir dois milhões de 
cédulas para os setenta mil votos que 
obtive, 2/3 do número de votantes. 

Em São Paulo e no Distrito Federal, 
houve proliferação dos partidos, 
concorrendo a todos os lugares. Não é 
exagêro meu. Em São Paulo, dez partidos 
disputaram todos os postos. Houve, creio, 
oito ou dez mil candidatos; e as despesas 
atingiram a mais de cem milhões de 
cruzeiros, despesas inteiramente 
dispensáveis, mas que oneraram os 
partidos e os candidatos. 

Sr. Presidente, o sistema que eu 
pensava apresentar estaria sujeito a 
debates e emendas, a fim de ser 
melhorado. 

O SR. EUCLYDES VIEIRA: – 
Permite V. Ex.ª um aparte? (Assentimento 
do orador) – Temos doze ou treze 
Partidos. Como encontrar côres distintas 
para êles? Depois de cinco ou seis, vem o 
côr de rosa, o côr de abóbora, e outras 
mais. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 
Essa parte seria entregue à seção 
feminina dos Partidos. 

O SR. DOMINGOS VELASCO: – 
Não haveria dificuldade. Um Partido teria 
a côr branca; outro, a vermelha; outro, a 
azul; e se necessário, combinação de 
côres. Facilitaria a eleição. O eleitor, 
recebendo seis ou oito cédulas do 
Presidente da Mesa, fàcilmente 
escolheria aquele com a côr do seu 
Partido. O Partido, por sua vez, faria a 
propaganda em tôrno da sua côr. Nessas 
cédulas estariam impressos os nomes 
dos candidatos. 

Como todos temos experiência, de 
há muito conhecida, de que os Deputados 
federais e estaduais têm cada um a sua 
zona de maior influência, é claro que se 
foi incluido na chapa é porque a 
convenção do seu partido reconheceu 
que êle tem prestigio eleitoral na sua 
região. 

A êste candidato se daria então o 
direito de, na sua região, colocar o seu 
nome em primeiro lugar na lista de 
candidatos. Se, porventura, houvesse 
nessa região eleitoras que não quisessem 
sufragar seu nome, o processo seria 
muito simples. O eleitor assinalaria o 
nome do candidato de sua preferência e 
êste passaria a ser o primeiro. Além disto, 
Sr. Presidente, eu numeraria os 
candidatos, porque, como V. Ex.ª sabe 
perfeitamente, é difícil a um eleitor de 
instrução média distinguir ràpidamente a 
côr, e, dentro da cédula, escolher o nome. 
Mas é muito simples reconhecer um 
algarismo. De sorte que cada candidato, 
mesmo na sua propaganda, poderia dizer: 
"Vote na cédula azul, nº 5". Quer dizer, o 
eleitor fàcilmente encontraria o algarismo, 
se quisesse votar no nº 5. 

Penso que, com outras medidas, 
teriamos modificado o sistema atual  
com apreciável vantagem, diminuindo 
 

os gastos das eleições que já pesam não 
só sôbre os partidos como sôbre os 
políticos, a ponto de um candidato a 
Senador por São Paulo precisar de uma 
fortuna sòmente para a impressão de 
cédulas, como pôde verificar o nobre 
Senador Euclydes Vieira. Para o eleitorado 
de um milhão e seiscentos mil eleitores 
foram impressos quinze ou vinte milhões 
de cédulas! Calculando-se atualmente a 
cédula a vinte cruzeiros o milheiro, isto 
representará soma bastante considerável 
para um homem sem bens de fortuna. 
Haveria também a vantagem de liquidar 
definitivamente aquêles conflitos 
generalizados com a troca de cédulas. 

Sr. Presidente, minha emenda teve o 
destino que narrei ao Senado. 

Estou com vontade, de acôrdo com o 
Senador João Villasbôas de, em segunda 
discussão, renovar o meu sistema 
tecnicolor para ver se melhoramos a 
votação no próximo pleito. 

O SR. EUCLYDES VIEIRA: – O 
projeto está em segunda discussão. 

O SR. DOMINGOS VELASCO: – 
Julgava que estivesse em primeira 
discussão. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – V. 
Ex.ª poderá apresentar subemenda. 

O SR. DOMINGOS VELASCO: – 
Não apresentei emenda na primeira 
discussão porque V. Ex.ª me disse que 
poderia fazê-lo em 2ª discussão. 

O SR. EUCLYDES VIEIRA: – O 
projeto está em segunda discussão. 

O SR. DOMINGOS VELASCO: – A 
emenda tecnicolor por mim apresentada 
teve aquele destino. 

Na Comissão de Constituição e 
Justiça despendi trabalho exaustivo não só 
para redigir a emenda como também para 
justificá-la. Fiz preparo prévio na imprensa, 
dando entrevistas, além de proferir dois ou 
três discursos na Câmara dos Deputados, 
mostrando as vantagens da medida. 

Infelizmente, porém, ela não foi 
submetida ao plenário daquela Casa do 
Congresso. Parece-me que a idéia de 
reproduzi-la aqui talvez não tenha 
oportunidade. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 
Mas a discussão não está encerrada. 

O SR. JOÃO VIILASBÔAS: – Não 
dispõe V. Ex.ª de tempo para apresentar 
a emenda ainda hoje? 

O SR. DOMINGOS VELASCO: – 
Agradeço o interêsse manifestado pelos 
nobres colegas, que acabam de me 
distinguir com apartes. 

Sr. Presidente, se ainda me fôr 
possível reproduzir a emenda, apresenta-
Ia-ei ao Senado; caso contrário, quando o 
projeto seguir para a Câmara dos 
Deputados, solicitarei essa providência a 
algum colega daquela Casa. 

Sr. Presidente, eram estas as 
considerações que desejava expender sôbre 
a matéria. (Muito bem! Muito Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE: – Continua a 
discussão. 

O SR. ISMAR DE GÓES: – (Não foi 
revisto pelo orador): – Senhor 
Presidente, vou tratar de assunto 
diferente daqueles até agora ventilados 
na discussão do projeto. 

Fui surpreendido com a entrada, na 
ordem do dia, do Projeto nº 19, que teve a 
sua discussão adiada, surpresa essa 
decorrente de não estar eu presente 
quando o mesmo foi apresentado a 
debate no dia 9 do corrente. 

Eu que pretendia oferecer uma série 
de emendas, não tive tempo de prepará-Ias 
convenientemente. Assim, como se diz 
vulgarmente, formulo em cima da perna 
algumas emendas que dizem respeito à 
filiação do eleitor obrigatòriamente a um 
determinado partido. 

Ao art. 31, que trata da declaração 
para a inscrição, incluindo nome, data, 
estado civil, profissão, lugar de 
nascimento etc., acrescento ainda a 
declaração do partido a que pertence ou 
deseja ser filiado. Ligada a esta emenda, 
há outra, incluindo um parágrafo ao 
mesmo artigo 31, nos seguintes têrmos: 
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"O eleitor poderá mudar de 
filiação partidária mediante 
declaração escrita feita ao juiz, com 
firma reconhecida". 

Desta forma, Sr. Presidente, o 
eleitor fica obrigado a declarar a sua 
filiação, podendo, entretanto, mudar 
de partido, mediante declaração 
escrita feita ao juiz e com firma 
reconhecida. Em conseqüência, 
deverá constar do título que o eleitor 
receber, também, a filiação partidária. 

O SR. ALOYSIO DE 
CARVALHO: – Incluir no título do 
eleitor a filiação partidária. 

O SR. ISMAR DE GOIS: – 
Exatamente. 

O SR. ALOYSIO DE 
CARVALHO: – Como assegura V. 
Ex.ª o sigilo do voto? 

O SR. ISMAR DE GOIS: – Não 
quer dizer nada; o eleitor não vota 
com o título. 

O SR. ALOYSIO DE 
CARVALHO: – Mas apresenta à 
Mesa o título. Êle vota em quem 
quiser, mas no titulo está declarado 
que pertence a tal titulo. 

O SR. ISMAR DE GOIS: – Por 
exemplo: eu pertenço ao PSD. O 
meu voto é tão secreto como o de 
qualquer eleitor. 

O SR. ALOYSIO DE 
CARVALHO: – É claro, mas V. Ex.ª 
notoriamente, pertence a 
determinado partido. 

O SR. ISMAR DE GOIS: – Sim. 
Como qualquer eleitor devo 
pertencer a determinado partido. 

O SR. ALOYSIO DE 
CARVALHO: – Não confunda, 
porém, V. Ex.ª qualquer eleitor. 

O SR. ISMAR DE GOIS: – 
Nossos direitos, como eleitores, são 
iguais. Eu, como Senador pelo P. S. 
D. ou fazendo parte do Diretório 
dêsse partido em Alagoas tenho o 
mesmo direito ao sigilo de voto que 
qualquer eleitor. 

O SR. ALOYSIO DE 
CARVALHO: – Não há dúvida, a 
garantia do sigilo é a mesma. A 
situação pessoal de V. Ex.ª porém, 
em relação a êsse sigilo do voto, 
não é a de qualquer eleitor. 

O SR. ISMAR DE GOIS: – 
Pode ser que não seja, mas deveria 
ser e devemos caminhar para isto. 

O SR. ALOYSIO DE 
CARVALHO: – Devemos levar a 
garantia do sigilo do voto às suas 
últimas e melhores conseqüências. 

O SR ISMAR DE GOIS: – 
absolutamente, o sigilo de voto é na 
ocasião, da votação está na cabine 
secreta fora não. 

O SR. ALOYSIO DE 
CARVALHO: – Não há dúvida. 

O SR. ISMAR DE GOIS: – 
Continuando minhas considerações, 
Senhor Presidente, devo dizer que, 
ainda por último apresentei, em 
conseqüência – porque tôdas essas 
emendas se ligam umas as outras, 
no Capítulo I – Do Registro dos 
candidatos mais um artigo, 
ressurgido nos seguintes termos: 

"Somente pode alguém ser 
registrado candidato por partido a 
que estiver filiado, pelo menos um 
ano antes, ou por aliança de partidos, 
de que faça parte o mesmo". 

Pela minha emenda, ninguém 
pode ser registrado candidato por 
partido diferente daquele a que 
esteja filiado. 

O SR. ALOYSIO DE 
CARVALHO: – É o paraquedismo 
que V. Ex.ª procura evitar. Julgo 
interessante a idéia do nobre 
colega, mas e necessário que haja – 
nesse ponto – não conheço projeto 
– um processo normal permanente 
de registro de filiação partidária... 

O SR. ISMAR DE GOIS: – 
Perfeitamente. 

O SR. ALOYSIO DE 
CARVALHO: – ...previsto, também, 
na lei eleitoral. 

O SR. ISMAR DE GOIS: – É 
mister que, na ocasião em que for 
expedido o titulo, o eleitor declare 
que deseja ser filiado a determinado 
partido. Havera o registro próprio 
dos eleitores, onde se incluirá o 
partido a que pertença. 

O SR. ALOYSIO DE 
CARVALHO: – Sim. Mas, pela 
proposição de V. Ex.ª, o partido que 
não tiver um ano de existência legal 
não poderá pleitear eleição. 

O SR. ISMAR DE GOIS: – Esse 
caso será uma exceção. 

O SR. ALOYSIO DE 
CARVALHO: – É uma 
conseqüência que estou indicando a 
V. Ex.ª Se o nobre colega em sua 
emenda exige que o candidato seja 
registrado e tenha, pelo menos, um 
ano de filiação a um partido, V. Ex.ª 
chega á conclusão de que o partido 
não tiver um ano de existência legal 
antes da eleição, não poderá 
concorrer ao pleito. 

O SR. ISMAR DE GOIS: – Não 
estou em desacôrdo com êsse ponto. 

O SR. ALOYSIO DE 
CARVALHO: – Não digo que esteja 
em desacordo. Peço porem, a 
atenção de V. Ex.ª para esse 
requisito. 

O SR. ISMAR DE GOIS: – E 
essa conclusão é acertada. 

Sr. Presidente, tôdas estas 
emendas estão ligadas umas às 
outras e constituem, a meu ver, um 
passo para a moralização político-
partidária. 

Como todos sabem, nas 
vésperas das eleições, há um 
verdadeiro leilão em que tomam 
parte candidatos e partidos. 

Candidatos de bom contingente 
eleitoral se oferecem a quem dá 
mais. Por outro lado os partidos 
empreendem verdadeira corrida a 
determinado candidato. 

Veja V. Ex.ª Sr. Presidente, 
como a medida é moralizadora. 
Muitas vezes interesses contrários, 
divergências, fazem com que 
pessoas pertencentes notoriamente a 
um partido mudam para outro, sem a 
menor cerimônia, na última hora. 

Ainda há outro ponto que, para 
mim, merece toda a atenção: evitar 
que elementos comunistas – 
portanto fora da lei – sejam 
registrados por agremiações 
essencialmente democráticas, como 
se vem verificando em tôdas as 
eleições. 

A medida por mim pleiteada nas 
emendas evita essa 
desmoralização. Infelizmente não 
pude alongar-me no estudo da 
questão, que julgo de suma 
importância, mas quero crer que as 
Comissões que a irão examinar,  
por meio de subemendas, 
conseguirão tornar mais acertadas 
as diretrizes que consubstanciei nas 
emendas que tenho a honra de 
apresentar. 

O SR. ALOYSIO DE 
CARVALHO: – No caso da filiação 
partidária do eleitor é exigida 
comprovação ou basta simples 
declaração. 

O SR. ISMAR DE GOES: – 
Constará do titulo do eleitor a 
filiação partidária. 

O SR. ALOYSIO DE 
CARVALHO: – Quando o eleitor se 
vai inscrever faz a declaração, mas 
precisa comprová-la? 

O SR. ISMAR DE GOES: – 
Basta a simples declaração. Para 
mudar de filiação, só poderá fazer 
mediante requerimento escrito, com 
firma reconhecida. 

O SR. ALOYSIO DE 
CARVALHO: – Mediante a 
declaração far-se-á a inscrição no 
titulo isto é, independentemente de 
prova? 

O SR. ISMAR DE GOES: – 
Sim. Porque o eleitor tem o direito 
de escolher o candidato. Só 
poderá ser registrado como 
candidato ao partido a que 
pertencer. 

Sr. Presidente, era sómente 
este assunto que desejava trazer a 
plenário para estudo das comissões 
e daqueles que, afinal, modificarão 
a nossa Lei Eleitoral. (Muito  
bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Sôbre 
a Mesa duas emendas que  
vão ser lidas pelo Sr. 1º 
Secretário. 

São lidas e apoiadas as 
seguintes: 

 
EMENDAS 

 
O SR. PRESIDENTE: – 

Continua a discussão. 
O SR. EUCLYDES VIEIRA 

(pela ordem): – Sr. Presidente, 
parece-me que não há 16 senhores 
senadores na Casa para 
continuarmos a sessão. 

O SR. PRESIDENTE: – 
Observa-se, realmente, no recinto 
evidente falta de número para 
prosseguimento da sessão. O 
Regimento exige a presença de 16 
senhores Senadores e só se 
encontram no recinto 13. 

Assim, vou encerrar a sessão, 
designando para a de amanhã, na 
forma do artigo 87 do Regimento, a 
seguinte Ordem do Dia: 

 
TRABALHO DAS COMISSÕES 

 
Levanta-se a sessão às 21 

horas e 25 minutos. 
Republica-se por ter saído com 

incorreções. 
 

Comissão de Redação 
 

PARECER 
 

Nº 951, DE 1953 
 
Redação Final do Projeto de Lei 

da Câmara dos Deputados número 
154, de 1953. 

 
Relator: Sr. Velloso Borges. 
A Comissão apresenta a 

redação final (fl. anexa) do Projeto de 
Lei número 154, de 1953, de 
iniciativa da Câmara dos Deputados. 

Sala da Comissão de Redação, 
em 4 de setembro de 1953. – 
Joaquim Pires, Presidente. – Veloso 
Borges, Relator. – Aloysio de 
Carvalho. – Costa Pereira. 

 
ANEXO A PARECER Nº 951, DE 

1953 
 
Redação Final do Projeto de Lei 

da Câmara dos Deputados número 
154, de 1953, que autoriza o Poder 
Executivo a abrir, pelo Ministério da 
Viação e Obras Públicas – 
Departamento Nacional de Estradas 
de Ferro – o crédito especial, até a 
importância de Cr$ 4 836.450,00 
(quatro milhões, oitocentos e trinta e 
seis mil. quatrocentos e cinqüenta 
cruzeiros), para indenizar o Estado 
de Goiás pelo valor dos imóveis 
atingidos pelo traçado da Estrada de 
Ferro de Goiás. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º É o Poder Executivo 

autorizado a abrir, pelo Ministério da 
Viação e Obras Públicas – 
Departamento Nacional de Estradas 
de Ferro, Estrada de Ferro de Goiás 
– o crédito especial até a importância 
de Cr$ 4.836 450,00 (quatro milhões 
oitocentos e trinta e seis mil 
quatrocentos e cinqüenta cruzeiros). 

Art 2º O crédito especial, 
estipulado no artigo 1º é destinado a 
indenizar o Estado de Goiás pelo valor 
dos imóveis, sedes do Quartel General 
e dos Alojamentos, Hospital e 
Enfermaria, Almoxarifado instalações 
esportiva, e mais dependências da 
Polícia Militar daquele Estado 
atingidos em Goiânia, pelo traçado da 
Estrada de Ferro de Goiás. 

Parágrafo único. A indenização 
será feita mediante avaliação, 
processada na forma da lei. 

Art. 3º. Esta lei entrará em vigor 
na data de sua publicação, 
revogadas disposições em contrário. 
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PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: CR$ 0,40 



ESTADOS UNIDOS DO BRASIL 
 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
 

SEÇÃO II 
 
ANO VIII – Nº 180 CAPITAL FEDERAL SEXTA-FEIRA, 18 DE SETEMBRO DE 1953 
 

SENADO FEDERAL 
 

Relação das Comissões 
 

Diretora 
 
Presidente – Marcondes 

Filho. 
1º Secretário – Alfredo 

Neves. 
2º Secretário – 

Vespasiano Martins. 
3º Secretário – Francisco 

Gallotti. 
4º Secretário – Ezechias 

da Rocha. 
1º Suplente – Costa 

Pereira. 
2º Suplente – Prisco dos 

Santos. 
Secretario – Júlio Barbosa 

Diretor Geral da Secretaria do 
Senado. 

 
Comissões Permanentes 

Finanças 
 
1 – Ivo d'Aquino – 

Presidente. 
2 – Ismar de Gois – Vice-

Presidente. 
3 – Alberto Pasqualini. 
4 – Alvaro Adolfo. 
5 – Apolônio Sales. 
6 – Carlos Lindemberg. 
7 – Cesar Vergueiro. 
8 – Domingos Velasco. 
9 – Durval Cruz. 
10 – Ferreira de Souza. 
11 – Pinto Aleixo. 
12 – Plinio Pompeu. 
13 – Veloso Borges. 
14 – Vittorino Freire. 
15 – Walter Franco. 
Secretario – Evandro 

Vianna, Diretor de Orçamento. 
Reuniões as quartas  

e sextas-feiras as 16  
horas. 

 
Constituição e Justiça 

 
Dário Cardoso – 

Presidente. 
Aloysio de Carvalho – 

Vice-Presidente. 
Anisio Jobim. 
Attilio Vivacqua. 
Camilo Mércio. 
Ferreira de Sousa. 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta, nos têrmos 
do art. 77, da § 1º, da Constituição Federal, e eu promulgo o 
seguinte: 

 
DECRETO LEGISLATIVO 

 
Nº 69, de 1953 

 
Art. 1º É aprovado o termo do contrato celebrado, em 23 

de maio de 1950, entre o Departamento Nacional de Obras 
Contra as Secas e a companhia Brasileira de Material Elétrico, 
para fornecimento de um alternador elétrico e um 
transformador de força para a Usina hidroelétrica do Açude 
Curema, no Município de Pianco, Estado da Paraíba. 

Art. 2º Este decreto legislativo entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em contrario. 

Senado Federal, em 17 de setembro de 1953. 
João Café Filho  

Presidente do Senado Federal 
 

Transportes, Comunicações e 
Obras Públicas 

 
Euclides Vieira – 

Presidente. 
Onofre Gomes – Vice-

Presidente. 
Alencastro Guimarães. 
Othon Mãder. 
Antonio Hayma. 
Secretário – Francisco 

Soares Arruda. 
Reuniões as Quartas-

feiras, às 16 horas. 
 

Serviço Público Civil 
 

Prisco dos Santos – 
Presidente. 

Luis Tinoco – Vice-
Presidente. 

Vivaldo Lima. 
Mozart Lago. 
ilegível Pereira. 
Secretario – Franklin 

Palmeira. 
Reuniões, ás quartas-

feiras, às 16 horas. 
 

Economia 
 

Pereira Pinto – Presidente. 
ilegível – Vice-Presidente. 
Sá Tinoco. 
Assis Chateaubriand. 
Julio Leite. 
Euclydes Vieira. 
Plinio Pompeu. 
Secretário – Aroldo 

Moreira. 
Reuniões ás quartas-

feiras. 
 

Segurança Nacional 
 
Pinto Aleixo – Presidente. 
Onofre Gomes – Vice-

Presidente. 
Magalhães Barata. 
Ismar de Gois. 
Roberto Glasser. 
Walter Franco. 
Mario Motta. 
Secretário – Ary Kerner 

Veiga de Castro. 
Reuniões as segundas-

feiras. 

Joaquim Pires. 
Olavo Oliveira. (**) 
Walder Pedrosa 
(**) Substituido pelo 

Senador Carlos Saboya. 
Secretário – Luiz Carlos 

Ivan da Fonseca. 
Auxiliar – Marilia Pinto 

Amado. 
Reuniões as quintas-

feiras, às 9,11 horas. 
 

Educação e Cultura 
 
1 – Flavio Guimarães – 

Presidente. 
2 – Cícero de Vasconcelos 

– Vice-Presidente. 
3 – Aréa Leão Gomes de 

oliveira. 
4 – Hamilton Nogueira. 
5 – Levindo Coelho. 
     Secretario – João 

Alfredo Ravasco de Andrade. 
Auxiliares – Carmen Lúcia 

de Holanda Cavalcanti 
Reuniões às quartas-

feiras, as 16 horas. 
 

Redação 
 
1 – Joaquim Pires – 

Presidente. 
2 – Aloysio de Carvalho – 

Vice-Presidente. 
3 – Waldemar Pedrosa. 
4 – Velloso Borges. 
5 – Costa Pereira. 

Secretario – Glória 
Fernandina Quintela. 

Auxiliar – Nathercia Sá 
Leitão. 

Reuniões as sextas-feiras, 
as 16 horas. 

 
Relações Exteriores 

 
Mello Vianna – Presidente. 
Hamilton Nogueira – Vice-

Presidente. 
Bernardes Filho. 
Djair Brindeiro. 
Ferreira de Souza. 
Georgino Avelino. 
Novaes Filho. 
Secretário – Lauro 

Portella. 
Auxiliar – Enrico Jacy 

Auler. 
 

Saúde Pública 
 
Levindo Coelho – 

Presidente. 
ilegível – Vice-Presidente. 
Ferreira de Souza. 
Prisco Santos. 
Vieira Lima. 
ilegível 
Secretário – Áurea de 

Barros ilegível. 
Reuniões, as quartas-

feiras, às 16 horas. 
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Legislação Social 
 
1 – Carlos Gomes de Oliveira – 

Presidente. 
2 – Luiz Tinoco – Vice-Presidente. 

3 – Othon Mader. 

4 – Ruy Carneiro. 

5 – Cícero de Vasconcelos. 

6 – Hamilton Nogueira. 

7 – Kerginaldo Cavalcanti. 

Secretario – Pedro de Carvalho Muller. 

Auxiliar – Carmen Lúcia de Holanda 
Cavalcanti. 

Reuniões as segundas-feiras às 18 
horas. 

 

Comissões Especiais 

 

Especial para emitir parecer sobre o 
Projeto de Reforma Constitucional nº 2, de 
1949. 

 

Aloysio de Carvalho – Presidente. 

Dario Cardoso. 

Francisco Galotti. 

Anísio Jobim. 

Camilo Mercio. 
Carlos Lindemberg. 
Antonio Bayma. 
Bernardes Filho. 
Marcondes Filho. 
Olavo Oliveira. 
Domingos Velasco. 
João Villasboas. 
Secretario – Áurea de Barros Rêgo. 
 
Especial de Investigação sobre as 

condições materiais das instalações da 
Justiça do Distrito Federal e órgãos 
relacionados 

 
Mello Vianna – Presidente. 
Alencastro Guimarães – Relator. 
Atillio Vivacqua. 
Jobin Villasbôas. 
Camilo Mércio. 
Secretário – Ivan Palmeira. 
AuxiIiar – Elza G. Schroeder. 
 

Parlamentar de Inquérito sôbre o cimento 
 
Francisco Galoti – Presidente. 
Mozart Lago – Vice-Presidente. 

Júlio Leite. 

Landupho Alves. 
Mario Motta. 
Secretario – Lauro Portela. 

 
Especial de Reforma do Código de Processo 

Civil 

 
1 – João Vilasbôas – Presidente. 
2 – Attillio Vivacqua – Vice-Presidente. 

3 – Dario Cardoso – Relator. 

Secretário – José da Silva Lisboa. 
Auxiliar – Carmen Lúcia de Holanda 

Cavalcanti. 
Reuniões ás sextas-feiras às 16 horas. 

EXPEDIENTE 
 

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL 
 

DIRETOR GERAL 
 

ALBERTO DE BRITO PEREIRA 
 

CHEFE DO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES CHEFE DA SEÇÃO DE REDAÇÃO 
MURILO FERREIRA ALVES HELMUT HAMACHER 

 
DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

 
SEÇÃO II 

 
Impresso nas Oficinas do Departamento de Imprensa Nacional 

 
AVENIDA RODRIGUES ALVES, 1 

 

Sr. Senador Joaquim Pires, Presidente, reune-se 
a Comissão de Redação, achando-se presentes 
os Srs. Senadores Waldemar Pedrosa, Velloso 
Borges e Costa Pereira, deixando de 
comparecer, por motivo justificado, o Senhor 
Senador Aloysio de Carvalho. 

É lida a ata da reunião anterior, 
retificando-se, porem, erro datilográfico ao 
antes da aprovação. 

A Comissão aprova a redação final dos 
seguintes pareceres: 

– do Sr, Costa Pereira; Substitutivo do 
Senado ao Projeto de Decreto Legislativo da 
Câmara nº 3, de 1952, que mantem a 
decisão por que o Tribunal de Contas 
denegou registro ao contrato celebrado entre 
o Ministério da Educação e Cultura e Verneck 
Correia e Castro; 

– ao Projeto de Decreto Legislativo nº 
70, de 1952, que reforma a decisão por que o 
Tribunal de Contas negou registro ao 
contrato celebrado em 23 de setembro de 
1949, entre o Governo Federal e o Governo 
do Estado de Minas Gerais, para o 
aproveitamento progressivo da energia 
hidráulica da Cachoeira Pai Joaquim, situada 
no rio Araguari, no mesmo Estado e, 
conseqüentemente, aprovado e referido 
contrato; 

– ao Projeto de Lei da Câmara número 
93, de 1953, emendado pelo Senado, que 
concede isenção de todos os tributos aos 
materiais importados pela Secretaria da 
Fazenda do Governo do Estado de Goiás, 
para construção da usina hidrelétrica de 
Rochedo; 

– ao Projeto de Lei da Câmara número 
179, de 1953, que autoriza o poder Executivo 
a abrir, pelo Ministério da Educação e 
Cultura, o Crédito especial de Cr$ 
5.000.000,00 (cinco milhões de cruzeiros), 
para pagamento das subvenções devidas, 
respectivamente, ao Instituto Eletrônico de 
Itajubá, Estado de Minas Gerais, e à 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras do 
Instituto "Sedes Sapientiae", de São Paulo: 

– ao Preto de Lei de Câmara número 
160, de 1953, que autoriza o Poder Executivo 
a abrir, pelo ministério de Educação e 
Cultura, o crédito especial de Cr$ 27.890.00 
(vinte e sete mil oitocentos e noventa 
cruzeiros), para atender ao pagamento de 
honorários aos professores integrantes de 
comissões examinadoras; 

– do Sr. Velloso Borges, ao Projeto de 
Lei da Câmera nº 190, de 1953, que autoriza 
o Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da 
Agricultura o crédito especial de Cr$ 
2.300.000,00 (dois milhões e trezentos mil 
cruzeiros), para atender ao pagamento de 
despesas com a realização da Reunião 
Parcial da Conferência Mundial de Energia; 

– do Sr. Waldemar Pedrosa, ao Projeto 
de Decreto Legislativo nº 116, de 1952, com 
emendas do Senado mantém a decisão por 
que o Tribunal de Contas denegou registro 
ao termo de contrato celebrado entre o 
Ministério da Agricultura e a Escola 
Fluminense de Medicina Veterinária, para 
aplicação do auxilio de Cr$ 280.000,00 
(duzentos e oitenta mil cruzeiros) constante 
do orçamento do referido Ministério. 

Às dezesseis horas e trinta minutos, 
porque nada mais tem que tratar, a Comissão 
encerra os seus trabalhos e eu, Glória 
Fernandina Quintela, Redator de Anais e 
Documentos Parlamentares, Secretário, 
lavrei a presente ata que, uma vez aprovada, 
será assinada pelo Sr. Presidente. 

 
27ª REUNIÃO, EM 16 DE SETEMBRO DE 

1953 
 
Aos dezesseis dias de setembro de mil 

novecentos e cinqüenta e três, ás quinze 
horas, em uma das salas do Senado Federal, 
sob a presidência do Sr. Senador Joaquim 
Pires, Presidente, reune-se a Comissão de 
Redação, achando-se presentes os Srs. 
Senadores Waldemar Pedrosa, Costa Pereira 
e Aloysio de Carvalho, deixando de 
comparecer por motivo justificado, o Sr. 
Senador Velloso Borges. 

ASSINATURAS 
REPARTIÇÕES E PARTICULARES FUNCIONÁRIOS 

Capital e Interior Capital e Interior 
Semestre.................................. Cr$ 50,00 Semestre....................................... Cr$ 39,00 
Ano........................................... Cr$ 96,00 Ano................................................ Cr$ 76,00 

Exterior   Exterior   
Ano........................................... Cr$ 136,00 Ano................................................ Cr$ 108,00 
    

 

As assinaturas dos órgãos oficiais começam e terminam em qualquer dia do exercício 
em que forem registradas. 

O registro de assinaturas é feito à vista do comprovante do recebimento. 
Os cheques e vales postais deverão ser emitidos em favor do tesoureiro do 

Departamento de Imprensa Nacional. 
Os suplementos às edições dos órgãos oficiais serão fornecidos aos assinantes 

somente mediante solicitação. 
O custo do número atrasado será acrescido de Cr$ 0,10 e, por exercício decorrido, 

cobrar-se-ão mais Cr$ 0,50. 
 

 
Especial de Revisão do Código Comercial 

 
1 – Alexandre Marcondes Filho – 

Presidente. 
2 – .......................................................... 
3 – Ferreira de Souza – Relator. 
4 – Attillio Vivacqua. 
5 – Victorino Freire. 
Secretario – João Alfredo Ravasco de 

Andrade. 
 

Especial para Estudo da concessão dos 
Direitos Civis á Mulher Brasileira 

 
Mozart Lago – Presidente. 
Alvaro Adolfo – Vice-Presidente. 
João Vilasbôas. 
Gomes de Oliveira. 
Atilio Vivacqua. 
Domingos Velasco. 
Victorino Freire. 

 
Especial de Inquérito sôbre os Jogos de Azar 

 
1 – Ismar de Gois – Presidente. 
2 – Prisco dos Santos – Vice-

Presidente. 
3 – Kerginaldo Cavalcanti – Relator 

Geral. 
4 – Vivaldo Lima. 
5 – ilegível Filho. 
Secretário – Ninon Borges Seal. 
Secretário – J. A. Ravasco de ilegível 
 

Comissão Especial para emitir parecer sôbre 
o Projeto de Reforma Constitucional número 

1, de 1953 
 

Mello Vianna – Presidente.  
Joaquim Pires – Vice-Presidente. 
Attillio Vivacqua – Relator. 
Dario Cardoso. 
Aloysio de Carvalho. 

 
Anisio Jobim. 
Camilo Mércio. 
Luiz Tinoco. 
Waldemar Pedrosa. 
Carlos Saboya. 
Gomes de Oliveira. 
Ferreira de Souza. 
Mozart Lago. 
Hamilton Nogueira. 
Alencastro Guimarães. 
Secretario – Luiz Carlos Vieira da 

ilegível 
 

Atas das Comissões 
 

Comissão de Transportes, Comunicações e 
Obras Públicas 

 
10ª REUNIÃO, EM 15 DE SETEMBRO DE 

1953 
 

As 16 horas, reune-se, na sala de leitura 
do Senado Federal, a Comissão de 
Transportes, Comunicações e Obras 
Públicas, sob a presidência do Sr. Senador 
Euclydes Vieira, presentes todos os seus 
membros. 

E' lida e aprovada, sem observações, a 
ata da reunião anterior. 

Estando em regime de urgência o 
Projeto de Lei da Câmara nº 208, de 1953, 
que dispõe sobre a comemoração do 
primeiro centenário do nascimento de José 
do Patrocínio, e dá outras providencias, o Sr. 
Senador Onofre Gomes apresenta sobre o 
mesmo parecer favorável, que é aprovado. 

Nada mais havereis para tratar, encerra-
se a reunião da qual eu, Francisco Soares 
Arruda, Secretário, lavro a presente ata, que, 
uma vez aprovada, será assinada pelo Sr. 
Presidente. 

 
Comissão de Redação 

 
25ª REUNIÃO EM 15 DE SETEMBRO DE 

1953 
 
Aos quinze dias de setembro de  

mil novecentos e cinqüenta e três,  
às dezesseis horas, na Sala de Leitura  
do Senado Federal, sob a presidência do 
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E' lida e, sem alterações, aprovada a 

ata da reunião anterior. 
A Comissão aprova a redação final 

dos seguintes pareceres: 
– do Sr. Costa Pereira; Substitutivo 

ao Projeto de Lei do Senado nº 12, de 
1953, que autoriza o Poder Executivo a 
instalar uma usina termoelétrica em Santa 
Catarina, destinada, principalmente, ao 
abastecimento de energia elétrica ao 
Estado de São Paulo; 

– do Sr. Aloysio de Carvalho, ao 
Projeto de Lei da Câmara dos Deputados 
nº 331, de 1952, emendado pelo Senado 
Federal, que autoriza o Poder Executivo a 
emitir pelo Ministério da Viação e Obras 
Publicas – Departamento Geral dos 
Correios e Telégrafos – uma série de selos 
postais comemorativos do cinquentenário 
da fundação do Colégio Interno de São 
José e do vigésimo quinto aniversário da 
criação do Colégio Externo de São José; 

– ao Projeto de Decreto Legislativo 
da Câmara nº 32, de 1952, que aprova o 
texto da Convenção nº 92, relativa ao 
alojamento da tripulação a bordo, adotada 
em Genebra. 

As quinze horas e vinte minutos, 
quando nada mais tem que tratar, a 
Comissão encerra os seus trabalhos e, 
para constar o que houve, eu, Glória 
Fernandina Quintela, Redator de Anais e 
Documentos Parlamentares, Secretário, 
lavrei a presente ata que, uma vez 
aprovada, será assinada pelo Sr. 
Presidente. 

 
28ª REUNIÃO, EM 17 DE SETEMBRO 

DE 1953 
 
Aos dezessete dias do mês de 

setembro de mil novecentos e cinqüenta e 
três, às quinze horas, em uma das salas 
do Senado Federal, reune-se a Comissão 
de Redação, sob a presidência do Sr. 
Senador Joaquim Pires, Presidente, 
achando-se presentes os Srs. Senadores 
Costa Pereira e Aloysio de Carvalho, 
deixando de comparecer, por motivo 
justificado, os Srs. Senadores Waldemar 
Pedrosa e Velloso Borges. 

E' lida e aprovada, sem alterações, a 
ata da reunião anterior. 

A Comissão aprova a redação final 
dos seguintes pareceres: 

– do Sr. Costa Pereira, ao Projeto de 
Lei da Câmara nº 208, de 1953, que 
dispõe sôbre a comemoração do primeiro 
centenário do nascimento de José do 
Patrocínio e dá outras providências; 

– do Sr. Aloysio de Carvalho, ao 
Projeto de Lei da Câmara nº 193, de 
1953, que localiza a Usina Siderúrgica de 
que trata o nº IV do Anexo I da Lei nº 
1.886, de 11 de junho de 1953, na bacia 
carbonífera do Estado de Santa Catarina. 

Às quinze horas e vinte minutos, a 
Comissão encerra os seus trabalhos e, 
eu, Glória Fernandina Quintela, Redator 
de Anais e Documentos Parlamentares, 
Secretário, lavrei a presente ata que, 
depois de aprovada, será assinada pelo 
Sr. Presidente. 

 
ATA DA 125ª SESSÃO EM 17 DE 

SETEMBRO DE 1953 
 

PRESIDÊNCIA DOS SRS. 
MARCONDES FILHO, VESPASIANO 
MARTINS E CAFÉ FILHO. 

 
Às 14,30 horas comparecem os Srs. 

Senadores: 
Anísio Jobim. 
Prisco dos Santos. 
Álvaro Adolpho. 
Antônio Bayma. 
 
Victorino Freire. 
Joaquim Pires. 
Onofre Gomes. 
Plínio Pompeu. 
Kerginaldo Cavalcanti. 
Georgino Avelino. 
Ruy Carneiro. 
Velloso Borges. 
Assis Chateaubriand. 
Apolônio Sales. 

Novaes Filho. 
Djair Brindeiro. 
Ezechias da Rocha. 
Cícero de Vasconcelos. 
Ismar de Góes. 
Durval Cruz. 
Walter Franco. 
Landulpho Alves. 
Aloysio de Carvalho. 
Pinto Aleixo. 
Carlos Lindemberg. 
Sá Tinoco. 
Alfredo Neves. 
Alencastro Guimarães. 
Hamilton Nogueira. 
Mozart Lago. 
Bernardes Filho. 
Mello Vianna. 
Levindo Coelho. 
Marcondes Filho. 
Euclydes Vieira. 
Domingos Velasco. 
Dário Cardoso. 
Costa Pereira. 
Mário Motta. 
Vespasiano Martins. 
Othon Mäder. 
Gomes de Oliveira. 
Ivo d'Aquino. 
Alberto Pasqualini. 
Alfredo Simch. 
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. 1º 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 nº 186-53, do Sr. 

Presidente da República, devolvendo 
autógrafos do Projeto de Lei da Câmara 
nº 142-53, já sancionado. 

Ofícios: 
– Do Sr. Hélio Peres Braga, 

Presidente da COFAP, encaminhando 
dados referentes a sistema de Armazens 
Frigoríficos. 

A Comissão de Finanças. 
– Do Sr. Ministro da Justiça 

transmitindo as seguintes: 
 

INFORMAÇÕES 
 
Em 16 de setembro de 1953 
Senhor Secretário: 
Em resposta ao seu ofício nº 796 de 

16 de agôsto último, pelo qual Vossa 
Excelência encaminha cópia do 
requerimento nº 265-53, de autoria do 
Senador Mozart Lago, solicitando 
informações sôbre o "Grande Hotel 
Brasil", tenho a honra de transmitir-lhe, 
em anexo, cópia dos esclarecimentos 
prestados a respeito pelo Departamento 
Federal de Segurança Pública. 

Aproveito a oportunidade para 
renovar a Vossa Excelência os protestos 
de minha alta estima e mais distinta 
consideração. – Tancredo de Almeida 
Neves. 

A Sua Excelência o Senhor Senador 
Alfredo Neves. Primeiro Secretário do 
Senado Federal. 

Departamento Federal de Segurança 
Pública. 

Gabinete do Chefé de Polícia. 
Of. 1.035-G – Em 3 de setembro de 

1953. 
Do Chefe de Policia. 
Ao Exmo. Sr. Ministro da Justiça e 

Negócios Interiores. 
Assunto: restitui expediente, 

informando. 
Ref. prot. 3.869-G-53. 
Senhor Ministro: 
Ao restituir o expediente anexo 

oriundo do Senado Federal e relatar- 
vo ao Requerimento nº ilegível, do 
Senador Mozart Lago, tenho a honra de 
prestar a V. Ex.ª os seguintes 
esclarecimentos, baseados em informa- 
 

ções fornecidas pelas Delegacias 
Especializadas de Costumes e 
Vigilância: 

1 – O "Grande Brasil Hotel", 
situado na Avenida Presidente Vargas 
nº 1.471-1.753, está devidamente 
registrado no Cadastro Policial, da 
Delegacia de Vigilância, encontrando-
se perfeitamente em dia e na devida 
ordem seus livros e fichas de uso 
obrigatório. Conforme se pode verificar 
no livro competente, a fiscalização vem 
sendo feita, com regularidade, pelo 
fiscal do setor respectivo. 

2 – O número de pessoas ali 
hospedadas, nos três últimos meses, 
foi de 304 (trezentos e quatro), assim 
discriminado: junho – 92, sendo 26 
casais; julho – 86, sendo 25 casais; 
agôsto – 128, sendo 44 casais; 
presentemente existem 20 hóspedes. A 
permanência dos mesmos varia de 8  
a 24 horas ou 3 a 4 dias, não 
contando, aquele hotel, hóspedes 
permanentes. 

3 – Não consta registrada, na 
Delegacia de Costumes e Diversões e 
13º Distrito Policial, nenhuma queixa 
ou reclamação contra os hóspedes do 
"Grande Brasil Hotel". 

Aproveito a oportunidade para 
reiterar a V. Ex.ª. os meus protestos de 
elevada estima e distinta consideração. 
– Gen. Armando de Moraes Âncora, 
Chefe de Polícia. 

Ao Requerente. 
– Do Sr. Secretário da Presidência 

da República, encaminhando 
autógrafos do Projeto de Lei da 
Câmara nº 145-53, em vista de, sôbre 
os mesmos, não se haver manifestado 
o Sr. Presidente da República no prazo 
constitucional. 

A promulgação. 
– Do Sr. Ministro da Fazenda, 

comunicando estar envidando  
todos os esforços no sentido de  
serem ultimados os esclarecimentos  
a que se refere o requerimento  
nº 256, de 1953, da autoria do  
sr. Alencastro Guimarães, para 
imediato encaminhamento a esta  
Casa. 

– Três, da Câmara dos Deputados, 
nos seguintes têrmos: 

Rio de Janeiro, em 10 de 
setembro de 1953. 

Senhor Secretário: 
Tenho a honra de enviar a  

Vossa Excelência, a fim de que se 
digne submetê-lo à consideração do 
Senado Federal, o Projeto de Lei nº 
2.569-B, de 1952, da Câmara dos 
Deputados, que autoriza o Poder 
Executivo a abrir à Comissão do  
Vale do São Francisco o crédito 
especial de Cr$ 15.000,00. (quinze mil 
cruzeiros), para pagamento de salário-
família. 

Aproveito o ensejo para renovar a 
Vossa Excelência os protestos da 
minha distinta consideração. – Ruy 
Almeida, 1º Secretário. 

 
Projeto de Lei da Câmara nº 251, de 

1953 
 
Autoriza o Poder Executivo a abrir 

à Comissão do Vale do São Francisco 
o crédito especial de Cr$ 15.000,00, 
para pagamento de salário-família. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º É o Poder Executivo 

autorizado a abrir à Comissão  
do Vale do São Francisco o crédito 
especial de Cr$ 15.000,00 (quinze mil 
cruzeiros) para pagamento de salário-
família aos servidores daquela 
Comissão. 

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

 
A Comissão de Finanças 

 
Rio de Janeiro, em 10 de setembro 

de ilegível, a fim de que se digne 
 

submetê-lo à consideração do Senado 
Federal, o Projeto de Lei nº 2.033-B, 
de 1952, da Câmara dos Deputados, 
que dispõe sôbre a corrupção de 
menores. 

Aproveito o ensejo para renovar a 
Vossa Excelência os protestos da 
minha distinta consideração. – Ruy 
Almeida, 1º Secretário. 

 
Projeto de Lei da Câmara nº 252, de 

1953 
 
Dispõe sôbre a corrupção de 

menores. 
 
O Congresso Nacional decreta: 
 
Art. 1º Constitui crime, punido 

com a pena de reclusão de 1 (um) a 4 
(quatro) anos e multa de Cr$ 1.000,00 
(mil cruzeiros) a Cr$ 10.000,00 (dez 
mil cruzeiros), corromper ou facilitar a 
corrupção de pessoa menor de 18 
(dezoito) anos, com ela praticando 
infração penal ou induzindo-a a 
praticá-la. 

Art. 2º Esta lei entrará em vigor 
na data de sua publicação. 

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

A Comissão de Constituição e a 
Justiça. 

Rio de Janeiro, em 10 de 
setembro de 1953. 

Senhor Secretário: 
Tenho a honra de enviar a  

Vossa Excelência, a fim de que  
se digne submetê-lo à consideração 
do Senado Federal, o Projeto de  
Lei nº 3.116-B, de 1953, da Câmara 
dos Deputados, que revigora a lei  
nº 1.486, de 6 de dezembro de 1951, 
que autorizou o Poder Executivo a 
abrir, pelo Ministério da Viação e 
Obras Públicas, o crédito especial  
de Cr$ 17.190.000,00 (dezessete 
milhões cento e noventa mil  
cruzeiros) destinado ao pagamento 
dos servidores da Navegação da 
Amazônia e de Administração do 
Pôrto do Pará. 

Aproveito o ensejo para renovar a 
Vossa Excelência os protestos da 
minha distinta consideração. – Ruy 
AImeida, 1º Secretário. 

 
Projeto de Lei da Câmara nº 253, de 

1953 
 
Revigora a Lei nº 1.436, de 8 de 

dezembro de 1951, que autorizou o 
Poder Executivo a abrir, pelo 
Ministério da Viação e Obras 
Públicas, o crédito especial de Cr$ 
17.190.000,00, destinado ao 
pagamento dos servidores da 
Navegação da Amazônia e de 
Administração do Pôrto do Pará. 
 

O Congresso Nacional decreta: 
 
Art. 1º Fica revigorada a Lei 

número 1.486, de 6 de dezembro de 
1951, que autorizou o Poder 
Executivo a abrir, pelo Ministério da 
Viação e Obras Públicas, o crédito 
especial de Cr$ 17.190.000,00 
(dezessete milhões cento e noventa 
mil cruzeiros) para regularização do 
auxílio concedido pelo Ministério da 
Fazenda, de conformidade com o 
artigo 48 do Código de Contabilidade 
da União, combinado como os artigos 
240 e 241 do Regulamento Geral de 
Contabilidade Pública, destinado ao 
pagamento dos salários devidos aos 
servidores dos Serviços de 
Navegação de Amazônia e da 
Administração do Pôrto do Pará (S. N. 
A. P. P.) nos meses de abril a 
dezembro de 1950. 

Art. 2º Esta lei entrará em vigor 
na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. 

 
A Comissão de Finanças 
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São lidos e vão a imprimir os seguintes: 
 

PARECERES 
 

PARECERE S. 1.032, 1.033 
E 1.034, DE 1953 

 
Nº 1.032, de 1953 

 
Da Comissão de Constituição e 

Justiça, sôbre o Projeto de Lei da Câmara 
nº 190-51, que altera o artigo 475, e seus 
parágrafos do Decreto-lei nº 5.452, de 1 
de maio de 1943. 

 
Relator: Sr. Senador Gomes de 

Oliveira. 
1 – Volta êste projeto à Comissão de 

Justiça para que nos pronunciemos sôbre 
a emenda que Ihe foi oferecida em 
plenário, pelo Senador Camilo Mércio. 

2 – O projeto regula a situação do 
trabalhador recuperado, depois de ter 
sido aposentado por invalidez. 

No parágrafo 2º estabelece que uma 
vez impossibilitado de retornar à primitiva 
função por prescrição médica, do Instituto ou 
Caixa a que pertencer, ser-lhe-á assegurado 
direito a outra função na emprêsa, após novo 
ajuste salarial com o empregador. 

Êste parágrafo, foi, entretanto, rejeitado 
pela Comissão de Trabalho e previdência. A 
emenda procura suprir a deficiência legal 
que daí resultaria e propõe que nêsse caso, 
o da incapacidade do empregado para 
ocupar o primitivo lugar, ser-Ihe-á 
assegurado direito, como aposentado, à 
percepção da pensão devida, pelo Instituto 
ou Caixa a que pertencer. 

3 – Nada há, constitucionalmente o 
que opôr a uma proposição que vise 
melhorar a condição dos trabalhadores 
(Constituição artigo 157). 

Sala "Ruy Barbosa", em 4 de 
dezembro de 1952 – Dário Cardoso, 
Presidente. – Gomes de Oliveira, Relator. 
– Anísio Jobim, – Camilo Mércio, – Ivo 
d'Aquino, – Aloysio de Carvalho. 

 
PARECER 

 
Nº 1.033, de 1953 

 
Da Comissão de Legislação Social e 

sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 190, 
de 1951, que altera o art. 475, e seus 
parágrafos do Decreto-lei nº 5.452, de 1º 
de maio de 1913. 

 
Relator: Sr. Kerginaldo Cavalcanti. 
Aprovado o nosso voto, nesta 

Comissão de Legislação Social, ao 
Projeto nº 286-B, de 1951, da Câmara 
dos Deputados, que objetiva alterar o art. 
475 e seus parágrafos do Decreto lei nº 
5.452, de 1º de maio de 1943 
(Consolidação das Leis do Trabalho), 
tornou-se, assim, o parecer respectivo. 

Em plenário, o nobre Senador 
Camilo Mércio ofereceu-lhe, onde viesse 
a caber, a emenda seguinte: 

"§... Não sendo possível retornar o 
empregado à primitiva função, por 
prescrição médica do Instituto ou Caixa a 
que pertencer, ser-lhe-á assegurado o 
direito à percepção da pensão, como 
aposentado, pelo Instituto ou Caixa 
correspondente". 

Justificando o seu propósito, o 
ilustrado autor da emenda expressa: 

"E' mister esclarecer a situação do 
empregado que, embora não incapacitado 
para a sua função primitiva, bem poderia 
ser aproveitado noutra..." 

Com efeito,o § 2º do art. 1º do 
Projeto manda que, no caso de 
impossibilidade do empregador retornar à 
primitiva função, por prescrição médica do 
Instituto ou Caixa, "ser-lhe-á assegurado 
o direito a outra função na emprêsa". 

Mas esta Comissão preferiu rejeitar o 
parágrafo aludido, atendendo a 
competências superiores. 

Pelo exame do § 1º, em combinação 
com o § 3º do Projeto, constata- 
se que o empregado, ainda que apo- 
 

sentado por invalidez, desde que 
recupere a sua capacidade de trabalho, 
tem direito incontroverso a retornar a sua 
antiga função, cancelada, agora, a sua 
aposentadoria. 

O que o Projeto faz, e com a 
aprovação do nosso voto, é converter em 
obrigatório o aproveitamento na primitiva 
função, o que dantes não ocorria, pois, ao 
empregador era licito a dispensa com 
indenização ao empregado (Consolidação, 
art. 475, § 1º, última alínea). 

Desta forma, o que visa a ilegível do 
nobre Senador Camilo Mércio é 
assegurar ou esclarecer a situação dos 
que, recuperados embora, contudo, para 
a sua primitiva função, por prescrição 
médica não estão capacitados ao retôrno. 

Ora, a Consolidação, art. 475, 
manda suspender o contrato de trabalho 
durante o prazo fixado na Iei de 
previdência, quando o empregado fôr 
aposentado por invalidez. 

E no § 1º do citado artigo, fala em 
"recuperando o empregado a capacidade 
de trabalho", donde se conclui que essa 
capacidade não é para qualquer trabalho, 
porém, sim, para o trabalho que dantes 
êle exercitava. 

Daí porque não fala a Consolidação 
em recuperação parcial e nem cogita de 
aproveitamento noutra função que não a 
antecedente. 

Tanto que determina a prática de um 
ato da maior significação, como seja o do 
cancelamento da aposentadoria. 

Logo se o empregado aposentado por 
invalidez acaba por ser havido como 
recuperado, mas para outra função que não 
a primitiva, nesta hipótese o empregador não 
estará obrigado a readmiti-lo e nem a sua 
aposentadoria poderá ser cancelada. Isto 
porque o cancelamento sòmente se 
verificará com a recuperação integral ou seja 
para o exercício pleno da função anterior, 
isto é a que exercia e empregado quando 
veio a aposentar-se. 

A consequência, daí decorrente, é 
que a situação do empregado, 
impossibilitado de retornar à antiga 
função, por prescrição médica do Instituto 
ou Caixa, é a de incapacidade não sendo 
possível cancelar-lhe aposentadoria, que 
continuará para todos os efeitos. 

Não obstante, pelas razões expostas 
ilegível a emenda desnecessária 
entretanto, ainda que dispensável, para 
refôrço de argumentação, não lhe 
recusaremos o nosso apôio. 

Sala das Comissões, 4 de março de 
1953. – Carlos Gomes de Oliveira, 
Presidente. – Kerginaldo Cavalcanti, Relator. 
– Walter Franco, – Cícero de Vasconcelos, – 
Luiz Tinoco, – Ruy Carneiro. 

 
PARECER 

 
Nº 1.034, de 1953 

 
Da Comissão de Finanças, sôbre a 

emenda oferecida ao projeto de lei da 
Câmara dos Deputados de nº 190, de 
1951, que altera o artigo 475 e seus 
parágrafos do Decreto-lei nº 5.452; de 1º 
de maio de 1943. 

 
Relator: Sr. Ferreira de Souza. 
O presente projeto de Iei nº 190, de 

1951, originário da Câmara dos 
Deputados, e que altera o art. 475 e seus 
parágrafos da Consolidação das Leis do 
Trabalho, volta a esta Comissão em 
virtude de emenda apresentada quando 
da sua discussão em plenário. 

Coerente com o seu pronunciamento 
anterior (Parecer nº 1.116, de 1952) 
emitido nos têrmos regimentais, a 
Comissão de Finanças reconhece não 
envolver também a emenda em exame 
matéria sôbre a qual deva se pronunciar. 

Sala Joaquim Murtinho, 11 de 
setembro de 1953. – Ivo d'Aquino, 
Presidente. – Ferreira de Souza, Relator – 
Durval Cruz, – Álvaro Adolpho, – Plínio 
Rompeu, – Alberto Pasqualini, – Carlos 
Lindenberg, – Walter Franco. 

EMENDA AO PROJETO DE LEI DA 
CÂMARA Nº 190, DE 1953 

 
Onde couber: 
§ – Não sendo possível retornar o 

empregado á primitiva função, por prescrição 
médica do Instituto ou Caixa a que pertencer, 
ser-lhe-á assegurado o direito á percepção 
da pensão, como aposentado, pelo Instituto 
ou Caixa correspondente. 

 
Justificação 

 
E' mistér esclarecer a situação do 

empregado que, embora não incapacitado 
para a sua função primitiva, bem poderia ser 
aproveitado noutra, não podendo, todavia, 
sê-lo, porque tal obrigação, não logrou 
acolhida no seio da Comissão de Legislação 
do Trabalho e de Previdência Social. 

Daí justificar-se plenamente esta 
emenda. – Camilo Mércio. 

 
PARECERES NS. 1.035 E 1.036, 

DE 1953 
 
Da Comissão de Constituição e Justiça, 

sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 28, de 
1953, que institui gratificação de 
representação aos Presidentes dos Tribunais 
Regionais do Trabalho. 

 
Relator: Sr. Carlos Saboya. 
O Projeto nº 28-53 institui a gratificação 

de representação de Cr$ 1.000,00 (mil 
cruzeiros) mensais aos Presidentes dos 
Tribunais Regionais do Trabalho, ao mesmo 
tempo que autoriza o Poder Executivo a abrir 
pelo Poder Judiciário – Justiça do Trabalho – 
o crédito especial de Cr$ 48 000,00 
(quarenta e oito mil cruzeiros) para atender 
no exercício de 1952 às despesas dêle 
decorrentes. 

O Projeto é originário de mensagem 
encaminhada Câmara pelo Tribunal, 
Regional do Trabalho da 4º Região, não nos 
ilegível contrário à Constituição e às leis. 

Pela sua aprovação. 
Sala Ruy Barbosa, 20 de agôsto de 

1953. – Joaquim Pires, Presidente eventual. 
– Carlos Saboya, Relator – Anísio Jobim, 
Ferreira de Souza – Gomes de Oliveira. – 
Attílio Vivacqua. 

 
PARECER 

 
Nº 1.036, de 1953 

 
Da Comissão de Finanças, ao Projeto de 

Lei da Câmara nº 28, de 1953, que institui 
gratificação de representação aos Presidentes 
dos Tribunais Regionais do Trabalho. 

 
Relator: Sr. Alberto Pasqualini. 
Êste projeto de lei institui uma 

gratificação de representação de Cr$ 
1.000,00 mensais para os Presidentes dos 
Tribunais Regionais do Trabalho e autoriza a 
abertura, pelo Poder Executivo, do crédito 
especial de Cr$ e 48.000.00 para atender ao 
pagamento das gratificações referentes ao 
exercício de 1952. 

O projeto, por conseguinte, ao mesmo 
tempo que estabelece o direito à percepção 
da gratificação referida, ou parte dos 
Presidentes dos órgãos regionais de Justiça 
do Trabalho, autoriza a abertura de um 
crédito de Cr$ 48.000,00, para pagamento 
das gratificações correspondentes a um 
semestre de 1952, desde que o projeto é de 
meiados daquele ano. 

Curial é que o direito de perceber a 
gratificação se origina da data em que entre 
em vigor a lei que a estabelece. 

Nessas condições somos de parecer 
favorável ao projeto, mediante a aprovação 
da emenda abaixo formulada 

 
EMENDA Nº 1-0 

 
Ao art 2º: 
Suprima-se. 
Este é o nosso parecer. 
Sala Joaquim Murtinho, 11 de  

setembro de 1953, – Ivo d'Aguino, 
Presidente, – Alberto Pasqualini, Rela- 
 

tor – Plínio Pompeu, – Domingos Velasco 
– Álvaro Adolfo, – Carlos Lindenberg. – 
Durval Cruz. – Walter França. 

 
PARECERES NS 1.037, 1-038 

E 1.039 DE 1953 
 

Da Comissão de Constituição e 
Justiça, sôbre o Projeto de Lei do Senado 
nº 52 de 1952, autorizando a emissão, 
pelo Ministério da Viação e Obras 
Públicas, – Departamento dos Correios e 
Telégrafos – duas séries de sêlos postais 
de taxas comuns, variáveis, sôbre 
motivos de navegação marítima e  
fluvial. 

 
Relator: Sr. Anísio Jobim. 
1. O nobre Senador pela Bahia, Sr. 

Aloysio de Carvalho, justificou em 
plenário de maneira brilhante e 
persuasiva o Projeto de Lei, que recebeu 
o número de ordem 52, de 1952, em que 
autoriza a emissão pelo Ministério da 
Viação e Obras Públicas – Departamento 
dos Correios e Telégrafos – de duas 
séries de sêlos postais, de taxas comuns, 
variáveis, sôbre motivos de navegação 
marítimas e fluvial. 

A primeira série é constituída de oito 
peças, simbolizando os seguintes tipos de 
embarcação, caravela (do 
descobrimento); piroga; jangada; saveiro, 
navio gaiola, navio mercante, navio 
escola e navio de guerra. 

A segunda série, a sair 
alternadamente com a primeira, será 
composta de quatro peças, reproduzindo 
ilegível com passagens da vida de João 
das ilegível, Marcilio Dias e Almirante 
Tamandaré. 

A proposição dispõe sôbre o ilegível 
forma dos selos mediante concurso entre 
artistas nacionais, e fixa o prazo para 
completar-se a emissão – 13 de 
dezembro do corrente ano. 

2. O Projeto encerra uma 
mensagem á marinha Nacional, em sua 
essência, recordando tipos de 
embarcação, desde o descobrimento até 
hoje, e as grandes figuras gloriosas de 
marinheiros dignos do apreço da Pátria. 

Como símbolo o Projeto foi feliz, nos 
dá a imagem nítida das diversas espécies 
de embarcação que cortaram e cortam as 
águas dos nossos mares e dos nossos 
rios, desde as caravelas dos portugueses 
da descoberta até o navio de guerra da 
nossa marinha, sem esquecer os outros 
tipos. 

O selo reproduzindo os desenhos 
dessas unidades fluviais e marítimas, 
recorda, naturalmente, fase da nossa 
história política, social e econômica, do 
tráfego pelo oceano, que banha as 
nossas costas e pelos caudais e rios 
menores que sulcam o solo brasileiro, 
expressas nas caravelas; na piroga 
indígena; na jangada de tão grande 
importância na vida social e econômica 
praeira; no saveiro, no navio gaiola, uma 
das originalidades da navegação da 
Amazônia; no navio nacional que faz a 
grandeza do País; no navio-escola, no 
navio de guerra que nos assegura o 
poder naval e a defesa do Brasil. 

Temos nesta emissão de selos, do 
primeiro grupo, uma bela lição de 
patriotismo, uma invocação emotiva que 
nos desperta sentimentos de lutas da 
vitória no perpassar dos séculos. 

A segunda série dos selos tem como 
objetivo ilegível salientar, pôr em relêvo 
grandes figuras nacionais incorporadas 
ao nosso patrimônio cívico, às nossas 
virtudes de patriotismo, à nossa raça, à 
nossa perene admiração e estima. 

3. A proposição em apreço é uma 
contribuição valiosa para a nossa cultura 
cívica, através da filatelia. Merece todo 
apôio e consequente aprovação. 
Constitucionalmente nada a opôr. 

Sala Ruy Barbosa, 9 do abril de  
1953 – Dário Cardoso, Presidente – 
Anísio Jobim, Relator. – Joaquim  
Pires, – Waldemar Pedrosa, – Attílio 
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Vivacqua, – Aloysio de Carvalho, com 
ressalva sôbre conceitos do parecer. – 
Ferreira de Souza. – Camilo Mércio. – 
Luiz Tinoco. 

 
PARECER 

 
Nº 1.038, de 1953 

 
Da Comissão de Transportes, 

Comunicações e Obras Públicas, sôbre o 
Projeto de Lei do Senado nº 52, de 1952. 

 
Relator: Sr. Antônio Bayma. 
O ilustre Senador Aloysio de 

Carvalho justificou com firmeza e clareza 
que lhe são peculiares o presente projeto 
de sua autoria. 

Emitiu parecer favorável, em nome 
da Comissão de Constituição e Justiça, o 
nobre Senador Anísio Jobim através 
minucioso e bem fundamentado parecer 
que foi unânimemente aprovado pela 
referida Comissão. 

A Comissão de Transportes, 
Comunicações e Obras Públicas 
chamada a opinar sôbre o Projeto nada 
tem a opor, do ponto de vista técnico à 
sua aprovação, por isso que o mesmo 
consubstancia medidas de elevado 
alcance patriótico e cívico, que lhe 
recomenda a total aceitação. 

É o nosso parecer. 
S. das Comissões, em 18 de julho de 

1953. – Euclydes Vieira, Presidente. – 
Antônio Bayma, Relator. – Onofre Gomes. 
– Alencastro Guimarães. 

 
PARECER 

 
Nº 1.039, de 1953 

 
Da Comissão de Finanças, sôbre o 

Projeto de Lei do Senado nº 52, de 1952, 
que autoriza a emissão, pelo Ministério da 
Viação e Obras Públicas – Departamento 
dos Correios e Telégrafos – duas séries 
de sêlos postais, de taxas comuns, 
variáreis, sôbre motivos de navegação 
marítima e fluvial. 

 
Relator: Sr. Álvaro Adolfo. 
1. O projeto de autoria do eminente 

Senador Aloysio de Carvalho tem por fim 
autorizar o Poder Executivo a emitir, pelo 
Ministério da Viação e Obras Públicas e 
Departamento dos Correios e Telégrafos, 
duas séries de sêlos postais, de taxas 
comuns variáveis, sôbre motivos de 
navegação marítima e fluvial. Constituirão 
a primeira série oito símbolos, com 
motivos em caravela do descobrimento 
piroga, jangada, saveiro, navio-escola, 
navio-mercante, navio-gaiola e navio de 
guerra. 

A Segunda série será composta de 
quatro elementos, reproduzindo a efigie 
ou passagem da vida de João das Botas 
Lord Cochrane, Marcílio Dias e Almirante 
Tamandaré. O projeto dá outras 
providências sôbre instruções para a 
escolha dos desenhos dos novos sêlos, 
mediante cooperação do Ministério da 
Viação e Obras Públicas com o da 
Marinha e concurso entre artistas 
nacionais, devendo a emissão completar-
se em 1953. 

Em emenda que apresentou ao 
Projeto de Lei da Câmara nº 331, de 
1952, referente à comemoração do 
centenário da fundação do Colégio 
Interno de São José e do vigésimo quinto 
aniversário da criação do Externato do 
mesmo colégio e que foi aprovado pelo 
Senado, o eminente Senador Aloysio de 
Carvalho reproduziu em sua substância o 
projeto que ora examinamos. Parece-nos 
que fica assim, o projeto com a sua 
marcha prejudicada, em virtude do art. 
112 do Regimento do Senado. Os nobres 
e patrióticos intuitos do ilegível do projeto 
foram atendidos pela emenda de sua 
iniciativa. Já enviado a Câmara dos 
Deputados. 

Pelo parágrafo único do citado artigo 
112, deve ser ilegível. 

2. É a conclusão a que chegamos. 

Sala Joaquim Murtinho, em 11 de 
setembro de 1953. – Ivo d'Aquino, 
Presidente. – Álvaro Adolfo, Relator. – 
Ferreira de Souza, – Durval Cruz. – 
Plínio Pompeu, – Carlos Lindenberg, – 
WaIter Franco, – Alberto Pasqualini. 

 
PARECERES NS. 1-040 E 1-041, 

DE 1953 
 
Da Comissão de Constituição e 

Justiça, sôbre o Projeto de Lei da 
Câmara nº 54-52, que isenta de  
direitos de importação e mais taxas 
aduaneiras, os minérios de zinco e 
estanho. 

 
Relator: Sr. Clodomir Cardoso. 
O projeto nº 54-52 (1.183-B, de 

ilegível, da Câmara) declara isentos do 
pagamento dos direitos de importação e 
mais taxas aduaneiras, exclusive a de 
previdência social, os minérios de zinco 
e estanho, bem como os seus 
concentrados destinados à produção do 
metal em usinas estabelecidas no país, 
mediante as formalidades que o mesmo 
projeto estabelece. 

Nada há que arguir contra êle do 
ponto de vista constitucional. A 
Comissão de Finanças considera-lo-á 
pelo aspecto da conveniência. 

Sala Ruy Barbosa, em 2 de maio de 
1952. – Dário Cardoso, Presidente. – 
Clodomir Cardoso, Relator. – Joaquim 
Pires, – Aloysio de Carvalho, – João 
Villasbôas, – Attílio Vivacqua. 

 
PARECER 

 
Nº 1.041, de 1953 

 
Da Comissão de Finanças, sôbre o 

protelo de lei da Câmara dos Deputados 
nº 54, de 1952, que isenta de direitos de 
importação e mais taxas aduaneiras, os 
minérios de zinco e estanho. 

 
Relator: Sr. Ferreira de Souza. 
Nos países desenvolvidos 

industrialmente onde há preocupação de 
elevar o nível de emprêgo e poupar as 
matérias primas nacionais os impostos 
de importação são geralmente baixos 
para os minérios e elevados para os 
metais correspondentes. É o caso dos 
Estados Unidos da América em relação 
a ferro, manganês, cromo, etc. 

Mesmo tais países adiantados 
provavelmente levados pelo desejo  
de desenvolver suprimento dentro  
das suas fronteiras, em certos casos 
gravam fortemente a matéria prima – 
vejam-se por exemplo os Estados 
Unidos da América em relação à 
magnesita. 

No Brasil há muitas jazidas 
marginais de estanho (Rio Grande do 
Sul, Minas Gerais, Bahia, Paraíba, Rio 
Grande do Norte, Amapá e Guaporé), e 
são conhecidas ocorrências de zinco 
pelo menos em São Paulo, Minas e 
Bahia. 

A lavra de depósitos marginais em 
muitos casos conduz à descoberta de 
jazidas mais valiosas. 

Isentar tais minérios de direitos de 
importação seria diminuir o incentivo dos 
garimpeiros e pequenos mineradores 
brasileiros e aumentar os atrativos da 
importação, o que serviria para agravar 
a nossa situação cambial. 

Assim, a Comissão de Finanças 
opina pela rejeição do Projeto. 

Sala Joaquim, Murtinho, em 11 de 
setembro de 1953. – Ivo d’Aquino, 
Presidente – Ferreira de Sousa, Relator. 
– Durval Cruz, – Alberto Pasqualini – 
Carlos Lindenberg, Walter Franco. – 
Plínio Pompeu Álvaro Adolfo. 

 
PARECERES Nº. 1-042 E 1-043 

DE 1953 
 

Da Comissão de Constituição e 
Justiça, sôbre o Projeto de Lei da 
Câmara nº 322-52, que dispõe sô- 
 

bre a contagem do prazo previsto n Art, 
56 da Lei nº 830 de 23 de setembro de 
1949. 
 

Relator: Sr. Camilo Mércio. 
Pelo incluso projeto, oriundo da 

Câmara dos Deputados, o prazo previsto 
no artigo 56 da Lei n,º 830, de 23 de 
setembro de 1949 deve ser contado a 
partir da data em que o Presidente da 
República venha a tomar conhecimento 
da decisão denegatória do Tribunal de 
Contas, estabelecendo, ainda. em seu ar. 
2,º que os processos pendentes de 
registro, sob reserva já antecipados na 
forma do art. 77, III § 3.º da construção 
Federal, serão presentes ao Tribunal de 
Contas para cumprimento desse preceito 
constitucional. 

Entendemos, como aliás salientou o 
parecer da Comissão de Justiça da 
Câmara, suficientemente claro o 
dispositivo do art. 56, da Lei nº 830 de 23 
de setembro de 1949, para que selhe 
possa dar interpretação diversa da que 
ora pretende a medida proposta 
consolidar. 

Entretanto, como outras interpre-
tações existem, assegurando que o prazo 
começa adecorrer após a decisão 
denegatória do Tribunal, julgamos de todo 
conveniente a aprovação do projeto, nada 
opondo à sua constitucionalidade. 

Sala Ruy Barbosa, em 4 de dezemhro 
de 1952. – Daria Cardoso, Presidente.— 
Anísio Jobim.— Olavo Oliveira. 

 
PARECER 

 
Nº 1.043, de 1953 

 
Da Comissão de Finanças, sobre o 

Projeto de Lei da Câmara número 322, de 
1952, que dispõe sôbre a contagem do 
prazo previsto no Art. 56 da Lei nº 830, de 
23 de setembro de 1949. 

 
Relator: Sr. Ferreira de Souza. 
O projeto de Lei nº 322, de 1952, 

vindo da Câmara dos Deputados, 
pretendendo interpretar o art. 56 da Lei 
n.º 830, de 23 de setembro de 1949, 
dispõe que o prazo de que trata o referido 
artigo comece a ser contado do dia em 
que o Sr. Presidente da República toma 
conhecimento da decisão denegatória do 
registro pelo Tribunal de Contas, e não da 
data do Julgamento. Estabelece ainda 
outras regras para os processos 
pendentes do registro, sob reserva, ja 
autorizadas na forma do art. 77, III, § 3º 
da Constituição Federal. 

Os dispositivos visados da lei em 
aprêço se nos afiguram suficientemente 
claros para justificar a interpretação que o 
projeto lhes pretende dar. Por outro lado, 
não há no processo administrativo dia em 
que o Presidente, da República tome nota 
da decisão do Tribunal de Contas, 
convindo, ademais, não esquecer de que 
não se pode atingir a essa autoridade 
com o ato de intimação. 

Por todos esses motivos, a. 
Comissão de Finanças opina pela 
rejeição do projeto. 

Sala Joaquim Murtinho, em 11 de 
setembro de 1953. – Ivo d'Aquino, 
Presidente. – Ferreira de Souza, Relator. 
– Carlos Lindenberg, – Walter Franco, – 
Álvaro Adolfo. – Alberto Pasqualini, – 
PIínio Pompeu, – Durval Cruz. 

 
PARECERES NS 1.044 E 1-045, 

DE 1953 
 
Da Comissão de Constituição e 

Justiça, sôbre o Projeto de Lei da Câmara 
nº 61, de 1950, que isenta de parameto 
de impostos e importação e taxas 
aduaneiras 23 chatas e 2 rebocadores 
importados pela Cia. Moore Mac Cormack 
(ilegivel) S. A. 

 
Relator: Sr. Attílio Vivacqua. 
A isenção de que trata o presente 

projeto está amparada pela lei 1.118 de 
25 de maio de 1950. 

Acresce, ainda, a circunstância de 
ter sido requerida antes da elaboração do 
projeto do Congresso Nacional. 
Convertido depois na mencionada lei. 

Opinamos, assim, pela sua 
constitucionalidade. 

Sala Ruy Barbosa, em 29 de janeiro 
de 1951. – Waldemar Pedrosa, 
Presidente. – Attílio Vivacqua, Relator. – 
Augusto Meira. – Vergniaud Wanderley. – 
Ivo d’Aquino. – Luiz Tinoco. – Olavo 
Oliveira. 

 
PARECER 

 
Nº 1.045, de 1953 

 
Da Comissão de Finanças sôbre o 

projeto de lei da Câmara dos Deputados 
nº 361, de 1950, que concede isenção de 
direitos de importação e taxas aduaneiras 
para 23 chatas e 2 rebocadores 
importados pela Cia. Moore MAC 
Cormack (Navegação) S. A. 

 
Relator: Sr. Ferreira de Souza. 
Êste projeto de lei nº 361, de 1950, 

originário da Câmara dos Deputados, 
concede isenção de direitos de 
importação e taxas aduaneiras para o 
material importado pela Companhia 
Moore Mac Cormack (Navegação) S. A. 
nos têrmos da discriminação constante do 
processo nº 138.159, de 1947, do 
Ministério da Fazenda, assim feita: 

10 (dez) chatas, já montadas, para o 
pôrto do Rio de Janeiro; 

6 (seis) chatas, em 15 seções, para 
o pôrto de Santos; 

7 (sete) chatas, em 15 seções, para 
o pôrto do Pará; e 

2 (dois) rebocadores, já prontos e em 
condições de serem usados, sendo um 
para o pôrto do Rio de Janeiro e outro 
para o de Santos. 

O projeto originou-se de um Aviso 
(nº 281-47) do Ministro da Fazenda, no 
qual submete à consideração do 
Congresso Nacional o pedido formulado 
pela Moore Mac Cormack, no sentido de 
lhe ser concedida isenção de direitos de 
importação e demais taxas aduaneiras 
para o material que específica. 

Alegou a Companhia interessada 
necessitar dêsse material para aliviar a 
situação de congestionamento em que se 
encontram os principais portos do país 
em que ela opera. E, acrescenta que 
dada a sua longa experiência no assunto 
acredita que o emprêgo desse material 
nos serviços dos aludidos portos 
contribuirá de modo decisivo e eficiente 
para aliviar as condições atuais, 
especialmente no que diz respeito às 
‘’filas’’ de vapores, à espera de atracação 
e aos problemas a que está intimamente 
ligado o objeto de sua pretensão. 

Ocorre, porém, que ao mesmo tempo 
em que era estudado na Câmara êste 
projeto, por ali trâmitava um outro (projeto 
nº 752, de 1950) de caráter geral, versando 
a mesma matéria e que foi afinal convertido 
na lei nº 1.112, de 25 de maio de 1950, 
muitos meses antes de haver sido 
aprovada a matéria de que trata a 
proposição em causa, e que disciplina a 
matéria em todos os seus aspectos. 

Esta lei isenta dos direitos de 
importação para consumo e de taxas 
aduaneiras a que se refere o artigo 1.780 
da Tarifa das Alfândegas, mandada 
executar pelo Decreto-lei número 2.878, de 
18 de dezembro de 1940, as aquisições de 
navios com propulsão própria desde que 
não possuam mais de cinco anos de 
construção e os mandados construir por 
emprêsas de navegação, legalmente 
organizadas e que estejam funcionando no 
Brasil. A concessão em aprêço aplica-se 
também às embarcações, montadas ou 
desmontadas destinadas ao tráfego 
comercial das emprêsas que satisfaçam as 
condições da legislação em vigor. 

Tal Iei estabelece ainda as regras 
que devem observar as emprêsas 
interessadas, para obter autorização  
para fazer as suas aquisições e gozar, 
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consequentemente, dos favores nela 
previstos. 

Como se vê, qualquer emprêsa que 
se encontra nas condições estipuladas 
pela citada lei geral, poderá gozar da 
imunidade fiscal ali prevista, para a 
importação do material gravado pelo 
mencionado art. 1.780, da Tarifa das 
Alfândegas. 

Entretanto, como a lei em apreço 
não se refere às mercadorias importadas 
anteriormente, mandando isentá-las, não 
abrangendo, pois, o caso da Moore Mac 
Carmack, esta Comissão opina pela 
aprovação do projeto. 

Sala Joaquim Murtinho, 11 de 
setembro de 1953, – Ivo d'Aquino, 
Presidente. – Ferreira de Souza, Relator. 
– Durval Cruz, – Plínio Pompeu, – Álvaro 
Adolpho, – Alberto Pasqualini, – Carlos 
Lindenberg, – Walter Franco. 

 
PARECER Nº 1.046, DE 1953 

 
Da Comissão de Economia, sôbre o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 20, de 
1952, que autoriza o Tribunal de Contas a 
registrar contrato celebrado entre o 
Ministério da Agricultura e Geraldo Amaro 
da Silva e outros. 

 
Relator: Sr. Sá Tinoco. 
A Comissão de Constituição e 

Justiça do Senado em parecer nº 503 de 
1952, manifestou-se favorável a 
aprovação do presente Projeto, alegando, 
seu ilustre relator, com muita razão: 
"tratar-se de um contrato feito com  
passas simples, moradoras no interior do 
Ceará: alheias às formalidades 
burocráticas como esta" e, mais adiante 
conclui: "Não vemos por que não aprovar 
o contrato, o que seria mais acertado, ou 
autorizar o registro pelo Tribunal de 
Contas". 

Do ponto de vista jurídico não vemos 
como não concordar com a ilustre 
comissão, já que do ponto de vista da 
economia agrária, só podemos louvar a 
aprovação do registro do citado contrato 
entre a União, através do representante 
do Ministério da Agricultura, e vários 
lavradores, na cidade de Iguatu, no 
Estado do Ceará, contrato êste em que os 
citados lavradores concedem uma 
servidão em sua propriedade para que a 
União possa conservar e usar as obras, 
instalações e demais benfeitorias que 
formam o sistema de irrigação da 
propriedade agrícola, denominada Bugí. 

O Tribunal sòmente não registrou o 
citado contrato em virtude de os aludidos 
lavradores não terem apresentado a 
prova de quitação com o impôsto de 
rênda. 

Entretanto, a Comissão de 
Constituição e Justiça ao apreciar as 
razões, que motivaram a recusa do 
Tribunal de Contas, expressou-se da 
maneira por que já transcrevemos acima. 
E, esta Comissão, acompanha a douta 
Comissão de Constituição e Justiça, 
salientando ser do maior interêsse da 
agricultura, notadamente em épocas de 
sêca, como a que ora nos deparamos, o 
trabalho benéfico e altamente louvável da 
irrigação. 

A vista do expôsto e pelas razões 
aduzidas pelas doutas Comissões de 
Constituição e Justiça e de Finanças 
desta Casa, somos também pela 
aprovação do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 20, de 1952. 

Sala das Comissões, em 2 de 
setembro de 1953 – Pereira Pinto. 
Presidente. – Sá Tinoco, Relator. – 
Euclydes Vieira, – Plínio Pompeu. 

 
PARECERES NS. 1.047 E 1.048, 

DE 1953 
 
Da Comissão de Constituição e 

Justiça, sôbre o Projeto de Lei nº 130- 
53, que autoriza o Poder Executivo a 
abrir, pelo Ministério da Educação e 
Saúde, crédito especial de Cr$ 1 442,80 
para atender aos pagamentos de des- 
 

contos efetuados e de diferenças de 
salários a servidores daquêle Ministério. 

 
Relator: Sr. Carlos Saboya. 
O Projeto nº 130-53 autoriza o Poder 

Executivo a abrir, pelo Ministério da 
Educação e Saúde, o crédito especial de 
Cr$ 1.442,30 (mil quatrocentos e quarenta 
dois cruzeiros e trinta centavos), para 
atender aos pagamentos de descontos 
efetuados e de diferença de salários e 
servidores daquêle Ministério. 

O Projeto foi precedido de Mensagem 
Presidencial e de exposição de motivos do 
Departamento Administrativo do Serviço 
Público, que o justifica. 

Pela sua aprovação, sob o ponto de 
vista da sua constitucionalidade. 

Sala Ruy Barbosa, em 3 de 
setembro de 1953. – Aloysio de Carvalho, 
Presidente em exercício, – Carlos 
Saboya, Relator. – Anísio Jobim, – 
Joaquim Pires, – Camilo Mércio, – Attílio 
Vivacqua. 

 
PARECER 

 
Nº 1048, de 1953 

 
Da Comissão de Finanças, sôbre o 

Projeto de Lei da Câmara nº 130, de 
1953, que autoriza o Poder Executivo a 
abrir, pelo Ministério da Educação e 
Saúde, o crédito especial de Cr$ 
1.442,30, para atender aos pagamentos 
de desconto efetuados e de diferenças de 
salários a servidores daquele Ministério. 

 
Relator: Sr. Plínio Pompeu. 
O projeto nº 130, de 1953, é oriundo 

da mensagem do Executivo nº 36, de 30 
de janeiro do presente ano, acompanhada 
da exposição de motivos do 
Departamento Administrativo do Serviço 
Público, em que se solicita a autorização 
para abertura do crédito especial, para o 
pagamento devido a servidores do 
Ministério da Educação, de descontos 
indevidamente efetuados e de diferenças 
de salários decorrentes do disposto na lei 
nº 488, de 15 de novembro de 1948. 

O processo está devidamente 
instruído e, tratando-se de pagamento 
decorrente de lei, somos pela sua 
aprovação, com a seguinte: 

 
EMENDA Nº 1-C 

 
Ao art. 1º: 
Onde se diz: Ministério da Educação 

e Saúde. 
Diga-se: Ministério da Educação e 

Cultura. 
Sala Joaquim Murtinho, em 11 de 

setembro de 1953. – Ivo d'Aquino, 
Presidente, – Plínio Pompeu, Relator. – 
Walter Franco, – Carlos Lindenberg, – 
Durval Cruz, – Álvaro Adolpho, – Alberto 
Pasqualini, – Ferreira de Souza. 

 
PARECER Nº 1.049, DE 1953 

 
COMISSÃO DIRETORA 

 
Redação final do Projeto de 

Resolução nº 23, de 1953. 
 
Relator: Sr. Alfredo Neves. 
A Comissão apresenta a redação 

final (fl. anexa) do Projeto de Resolução 
nº 23, de 1953. 

Sala da Comissão Diretora, em 17 de 
setembro de 1953. – Alexandre Marcondes 
Filho. Presidente. – Alfredo Neves. Relator, – 
Vespasiano Martins, – Ezechias da Rocha, – 
Costa Pereira, – Prisco Santos. 

 
ANEXO AO PARECER Nº 1.049, 

DE 1953 
 
Redação Final do Projeto de Resolução 

nº 23, de 1953, que concede a Ninon  
Borges Seal, Oficial Legislativo classe  
"O" da Secretaria do Senado Federal, 
permissão para acertar designação do  
Poder Executivo ilegível como auxiliar  
da ilegível do Brasil à VIll Assembléia 
 

Geral da Organização das Nações 
Unidas, nos têrmos do art. 253 do 
Regulamento da Secretaria. 

Faço saber que o Senado Federal 
aprovou e, nos têrmos do art. 27, letra n, 
do Regimento Interno, eu promulgo a 
seguinte: 

 
RESOLUÇÃO 

 
Nº – 1953 

 
Artigo único – É concedida a Ninon 

Borges Seal, Oficial Legislativo, classe 
"O", da Secretaria do Senado Federal, 
permissão para aceitar designação do 
Poder Executivo, a fim de participar, como 
auxiliar, da Delegação do Brasil à VIII 
Assembléia Geral da Organização das 
Nações Unidas nos têrmos do art. 253, do 
Regulamento da secretaria. 

 
PARECER Nº 1.050, DE 1953 

 
O Projeto de Resolução nº 11, de 1952, 

determina que a Comissão Diretora fará 
distribuir, entre os jornalistas credenciados 
na Casa, a Sinopse dos trabalhos do 
Senado, a fim de ser divulgada no término 
de cada sessão legislativa. 

A sugestão é louvável, mas o Projeto 
de Resolução uma vez aprovado, criará 
para a Secretaria do Senado uma 
obrigação sem nenhum resultado prático: 
Tem o Senado credenciado mais de 60 
jornalistas, entretanto, a divulgação de 
seus trabalhos é a mais precária, 
chegando mesmo à omissão, já não se 
diga de oradores, mas até dos assuntos 
trazidos ao recinto. O noticiário sôbre os 
trabalhos nas Comissões leva-nos a 
repetir uma frase comumente encontrada 
no final de alguns acontecimentos 
trazidos à publicidade – "sem 
comentários...". 

Nas palestras mantidas com muitos, 
dos nossos ilustres cronistas parlamentares 
chega-se à conclusão que, geralmente, a 
deficiência na divulgação dos assuntos 
debatidos no recinto ou nas comissões 
resulta mais à conta da eterna falta de 
espaço que do desinterêsse da maioria dos 
jornalistas que conosco colaboram, pelos 
trabalho do Senado. Ademais, no ponto de 
vista econômico das emprêsas 
jornalísticas, é justo que reconheçamos ser 
mais interessante que se ocupem colunas 
e colunas, por exemplo, com o noticiário 
policial do que com um discurso sôbre a 
produção do açúcar, a importância do 
adubo no enriquecimento econômico do 
Nordeste. A verdade é que teses e debates 
em tôrno de assuntos que não firam e 
exaltem o que há de maldade na 
sensibilidade das multidões não lhes 
desperta interêsse. E os jornais precisam 
de leitores e os leitores são indispensáveis 
em número crescente para que os 
anunciantes os procurem. Essa a 
realidade. 

De modo que tornar obrigatória a 
distribuição de exemplares da Sinopse 
dos trabalhos do Senado, no término de 
cada sessão legislativa, é criarmos a 
responsabilidade de uma distribuição nem 
sempre possível. 

O serviço da publicidade oficial do 
Congresso é sabidamente precário, 
principalmente pelo desinterêsse da 
direção e deficiência do material humano 
da Imprensa Nacional. A publicação dos 
Anais do Senado está atrasada de anos, 
embora a respectiva seção tenha os seus 
originais em dia. 

A publicação da Sinopse dos trabalhos 
do Senado também não se faz na época 
própria. Entretanto, ao fim de cada mês o 
"Diário do Congresso", Seção II, publica, a 
relação dos trabalhos em andamento, o que 
torna relativamente possível o conhecimento 
dos assuntos pendentes do exame do 
Senado. A não ser que o Projeto de 
Resolução nº 11, de 1952, pretenda que 
essa divulgação passe a constituir matéria 
paga. Tal como está redigido, porém, essa 
possibilidade não nos parece viável, por isso 
que as atuais verbos da Secretaria não com- 
 

portariam despesa de tamanha  
monta. 

Diante do exposto, somos pela 
rejeição do projeto. 

Sala das Comissões, em 17 de 
setembro de 1953. – Alexandre 
Marcondes Filho, Presidente. – Alfredo 
Neves, Relator. – Vespasiano Martins. 
– Ezechias da Rocha. – Costa Pereira. 
– Prisco dos Santos. 

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

Tem a palavra o nobre Senador 
Assis Chateaubriand, primeiro orador 
inscrito. 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: 
– pronuncia discurso que será 
publicado depois. 

Durante o discurso do Sr. Assis 
Chateaubriand, o Sr. Marcondes  
Filho, deixa a cadeira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Vespasiano 
Martins. 

O SR. JOAQUIM PIRES (pela 
ordem) (não foi revisto peIo  
orador): – Sr. Presidente, não  
posso deixar de lançar o meu  
protesto a declaração do nobre 
Senador Assis Chateaubriand de que 
no Sul do Piauí não existe uma vaca 
leiteira. 

As fazendas pertencentes à  
União que, pela Constituição  
atual, passaram à propriedade do 
Estado que represento teriam a esse 
tempo, trinta mil cabeças de gado 
vacum. 

Ora, não é possível que nesse 
enorme rebanho não houvesse uma 
vaca. (Muito bem). 

Durante o discurso do Sr.  
Joaquim Pires, o Sr. Vespasiano 
Martins, deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. 
Café Filho. 

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

Tem a palavra o nobre Senador 
Attílio Vivacqua, segundo orador 
inscrito. (Pausa). 

Não está presente. 
Tem a palavra o nobre Senador 

Attílio Vivacqua, segundo orador 
inscrito. 

O SR. ISMAR DE GÓES: – Sr. 
Presidente, o problema da sucessão 
presidencial já está à vista com o  
seu cortejo de declarações 
conversações, entrevistas, peripécias e 
incidentes. 

Episódio marcante da maior 
significação e importância acaba de ser 
oferecido ao País, com o rompimento 
sensacional, já há algum tempo 
esperado, entre os Srs. Lucas Garcez, 
Governador do Estado de São Paulo,  
e Ademar de Barros, Presidente 
Nacional do Partido Social 
Progressista. 

Não quero entrar nas causas  
da ruptura; não interessam ao  
tema que irei abordar e, mesmo, 
desconheço-as ao certo. Não  
examino o aspecto pessoal da  
questão, nem de que lado está a  
razão; não desejo, por enquanto,  
saber se o Sr. Lucas Garcez é o 
estadista de escól, o administrador 
impecável apregoado pelos seus 
admiradores ou o amigo ingrato, triste 
personagem do drama que 
históricamente se repete, em que a 
criatura se volta contra o criador. Não 
conheço bem S. Ex.ª só uma vez tive 
oportunidade de privar de sua 
companhia, e, confesso, guardei a 
melhor das impressões. 

O SR. RUY CARNEIRO: – Permite 
V. Ex.ª um aparte? 

Com muito prazer. 
O SR. RUY CARNEIRO: – Não  

sei qual o fim das considerações de  
V. Ex.ª mas, de antemão declaro:  
no contato que tive com o Governador 
de São Paulo também guardei de S. 
Ex.ª a melhor das impressões. E 
avanço um pouco mais tenho a im- 
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pressão de que êle é um grande patriota, 
é um homem de bem. 

O SR. PRESIDENTE: – Pondero ao 
nobre orador de que dispõe, apenas, de 
um minuto para o término da hora do 
expediente. 

O SR. RUY CARNEIRO (pela 
ordem): – Sr. Presidente, peço a V. Ex.ª 
consulte ao Senado sôbre se consente na 
prorrogação regimental da hora do 
expediente a fim de que o nobre orador 
conclua sua oração. 

O plenário acaba de ouvir o 
requerimento formulado pelo Senador 
Ruy Carneiro, em que pede a prorrogação 
da hora do expediente, a fim de que o 
Senador Ismar de Góes termine seu 
discurso. 

Os Senhores Senadores que o 
aprovam queiram permanecer sentados. 
(Pausa). 

Está aprovado. 
Continua com a palavra o nobre 

Senador Ismar de Góes. 
O SR. ISMAR DE GÓES: – 

Agradeço a gentileza do meu nobre 
amigo Senador Ruy Carneiro e a 
deferência do Senado. 

Sr. Presidente, também por 
enquanto não desejo saber se o senhor 
Adhemar de Barros é o estabanado 
homem público, o ambicioso vulgar, o 
demagogo ou o chefe populista em quem 
residem as esperanças das massas 
sofredoras cansadas dos governantes da 
elite e desiludidas do senhor Getulio 
Vargas. Também dizem que o Sr. 
Eugenio Quadros é o maior dos 
demagogos. Recebeu, entretanto, a maior 
consagração eleitoral que um homem 
público pode desejar. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – Acontece sempre aos 
demagogos, aos poderosos, aos 
capitalistas, aos dominadores! 

O SR. ISMAR DE GÓES: – Não 
interessa, no momento, nem um nem 
outro em suas disputas presidenciais. 
Examino a questão sob ângulo diferente, 
sob aspecto puramente de respeito e  
de acatamento aos princípios 
democráticos. 

O Sr. Lucas Garcez é o governador 
de São Paulo. Tem sôbre seus ombros a 
responsabilidade de governar o maior 
Estado da federação, o Estado líder, em 
seus múltiplos aspectos, em seus prismas 
os mais diversos. Nessas condições, 
como homem público, as suas palavras, 
as suas declarações não podem deixar de 
calar fundo no espírito público brasileiro, 
nem podem fugir ao exame meticuloso 
dos demais homens do país. Foi por isso 
Sr. Presidente, que, com a maior das 
decepções, li nos jornais, as declarações 
de S. Ex.ª por ocasião do banquete que 
há dois ou três dias se realizou em 
Presidente Prudente. 

Diz S. Ex.ª que não admite 
neutralidade e determina que os prefeitos 
se definam em face da situação criada 
com o seu rompimento com o senhor 
Adhemar de Barros. Tenho em mãos "O 
Globo" do dia 15. Pode ser que não sejam 
fielmente exatas as palavras traduzidas 
pelo referido jornal, mas, pela quase 
identidade delas nas notícias veiculadas 
por outros jornais, verifico que nenhuma 
deturpação houve em substância, nas 
declarações de S. Ex.ª. 

Declara o Sr. Lucas Garcez: 
"Peço aos prefeitos, autoridades 

políticas e a todo o povo paulista que 
prestem atenção ao que está ocorrendo 
nos dias desta semana e peço também, a 
todos os dirigentes que tomem uma 
direção e escolham um caminho. Não 
importa qual seja o caminho escolhido, o 
importante é que o caminho seja 
escolhido. 

Por acreditar no patriotismo no 
civismo e no desassombro dos homens 
do interior, tenho a certeza de que 
escolherão o caminho. 

Agradeço a todos aquêles que se 
colocaram ao meu lado. Respeitarei 
aquêles que tiveram a coragem de se co- 
 

locar contra mim, mas desprezarei 
aquêles que tentarem ficar num terreno 
neutro, agora inadmissível". 

Evidentemente, S. Ex.ª perdeu a 
calma e o bom senso. Tal declaração 
encerra uma coação absurda, um 
atentado aos princípios democráticos. 

Foi contra êsses métodos peronistas, 
contra êsses processos de crê ou morre, que 
me bati, com energia, contra o Govêrno 
passado de Alagoas, processos e métodos 
que, hoje, se repetem no meu Estado, e 
contra os quais continuo a lutar 
desassombradamente. E é tão sòmente para 
condená-los que me encontro nesta tribuna. 

Muitos homens de Govêrno criaram 
a mentalidade política nova e condenável 
do "ser ou não ser", "ou é do contra mim, 
ou a meu favor", sem se lembrarem de 
que os outros muitas vêzes, nada têm a 
ver com seus problemas próprios, sôbre 
os quais jamais foram ouvidos. 

Diz o adágio: "Briga o mar com o 
rochedo, e quem sofre é o marisco". No 
caso, os mariscos são os Prefeitos, as 
administrações municipais, os habitantes 
do interior. Se os Prefeitos paulistas ficam 
ao lado do Governador, muito bem, têm 
seu agradecimento e o mais. Se não 
concordam com êle, no máximo terão seu 
respeito, – o que não é um favor mas uma 
obrigação, um dever. Todo mundo sabe a 
influência que o Executivo estadual exerce 
sôbre os municípios e o delegado de 
polícia adverso; são os favores 
administrativos suspensos etc., etc. E o 
Prefeito fica no dilema aderir, ou prejudicar 
sua administração e seu município. 

E ainda noto, Sr. Presidente, nas 
declarações de S. Ex.ª, um certo delírio 
de poder, de grandeza: é quando S. Ex.ª 
declara: "Respeitarei os que tiverem a 
coragem de se colocar contra mim". Os 
que não tiverem essa coragem merecerão 
a repulsa do Governador. 

Então acha que é preciso coragem, 
muita coragem para divergir de Sua 
Excelência? 

Mais ainda: se os prefeitos ficarem 
neutros, terão a repulsa do Governador. 
Triste mentalidade: Ou crê ou morre! E a 
coação aberta! De nada valem, para êsse 
governante, os compromissos assumidos 
perante o eleitorado, a disciplina partidária, 
e, na sua ferocidade, pouco importa que os 
outros possam ser levados ao desprêzo 
público. É com seus métodos, ébrios de 
poder, fazem a apologia da felonia da 
traição, da defecção. E êsse poder que o 
povo lhe deu, para elevação do Estado e 
de seus coestaduanos, em suas mãos 
torna-se a fôrça propulsora da máquina 
infernal, que procura transformar os 
homens em anões! 

Não compreendem que os Prefeitos 
foram também eleitos pela vontade livre 
de um eleitorado; que as relações e 
obrigações que deve existir entre os 
chefes dos Executivos estadual e 
municipal, são as normais entre os 
administradores. Esquecem-se de que a 
Constituição preceitua a autonomia 
municipal, e que essa autonomia é 
impossível com Prefeitos dependentes. 

O SR. RUI CARNEIRO: – Permite V. 
Ex.ª um aparte (Assentimento do orador) 
– Geralmente só costumo intrometer-me 
nos assuntos que dizem respeito à 
Paraíba. Tenho, porém grande admiração 
pelo Sr. Lucas Garcez, e pergunto a V. 
Ex.ª se tem certeza de que S. Ex.ª 
realmente fêz essas declarações. 

O SR. ISMAR DE GÓES: – Estão 
nos jornais e S. Ex.ª não as desmentiu. 
Desejo, porém, esclarecer a V. Ex.ª que 
não me estou intrometendo na política de 
São Paulo. 

O SR. RUY CARNEIRO: – Nem eu 
afirmaria tal cousa, mesmo porque cada 
um de nós, tem liberdade de criticar a 
política de qualquer dos Estados. 

O SR. ISMAR DE GÓES: – 
Perfeitamente, o homem público tem 
grandes responsabilidades. 

O SR. RUY CARNEIRO: – Pergunto 
apenas de V Ex.ª tem certeza de que o 
Sr. Lucas Garcez fez tais declarações. 

O SR. ISMAR DE GÓES: – Essas 
declarações estão em todos os jornais. 

O SR. RUY CARNEIRO: – Mas pode 
acontecer que não as tenha feito. 

O SR. JOAQUIM PIRES: – São 
declarações de quem deseja ser 
Presidente da República. 

O SR. ISMAR DE GÓES: – Li num 
jornal do Ceará essas mesmas 
declarações. 

O SR. RUY CARNEIRO: – Tenho o 
Sr. Lucas Garcez na mais alta conta. 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – 
Todo mundo o tem. 

O SR. NOVAES FILHO: – Também 
o tenho na mais alta conta e acho essas 
expressões passíveis de censura. Talvez, 
porém, resultem de alguma 
impropriedade de expressão; é o que 
penso, tanta é a confiança que deposito 
na serenidade e elevação moral ao 
Governador de São Paulo. 

O SR. ISMAR DE GÓES: – Até 
agora, S. Ex.ª não as desmentiu. Antes, 
repetiu essas declarações. 

Como político, tenho sofrido, na 
própria carne, as conseqüências dêsses 
desmandos governamentais. No Govêrno 
passado e no presente, em meu Estado 
os processos foram e são os mesmos. 

Diz-se por aí, que em São Paulo já 
aderiram ao Governador não sei quantos 
deputados estaduais e mais de 60% dos 
prefeitos. 

Conheço bem essas adesões 
espontâneas, esses telegramas de 
solidariedade, muitas vezes capitaneados 
até por delegados de polícia, na ânsia de 
se tornarem agradáveis aos mandões. 
Conheço êsses banquetes espontâneos 
em que as listas são levadas aos 
homenageantes para que, simplesmente, 
assinem e paguem. Tudo isso se tem feito 
e ainda se faz em Alagoas. 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – 
Permita o nobre colega mais um aparte: o 
governador de São Paulo um professor 
homem que jamais fez política. Recebeu 
uma herança inteiramente inesperada, 
recebeu São Paulo com perto de dez 
bilhões de bônus retroativos. Recebeu o 
Banco do Estado, que V. Ex.ª sabe ser de 
depósitos, com depósitos a 90, 120 e 140 
dias, empréstimos feitos, só a um grupo 
de industriais na importância de 360 mil 
cruzeiros, a juros de 2% e 1,5%, 
enquanto o banco paga 6,7 e 8% pelos 
seus depósitos. Êsse é o problema. O 
Govêrno procurou evitar o choque 
político. Como partidário, como jornalista 
e amigo de S. Ex.ª, compreendendo que 
o choque era inteiramente intempestivo, 
infeliz e inoperante na hora presente do 
Brasil, por todos os motivos. Enfim, 
procurei evitar o choque entre as nossas 
correntes democráticas. Mas, no espírito 
do meu prezado amigo, Senhor Adhemar 
de Barros, entrou uma idéia que tem sido 
totalmente impossível tirar-lhe da cabeça. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: 
– Isso acontece a muita gente boa. 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – 
Sabe V. Ex.ª qual seja? É a de que o 
grande negócio, atualmente, no Brasil, é 
pertencer à oposição. E o Senhor 
Adhemar de Barros quer capitalizar uma 
grande massa de prestígio caminhando 
para a oposição. Foi isso que levou o 
Governador de São Paulo e o seu partido 
a esta situação, a êste rompimento 
político, porque na sua cabeça só há uma 
idéia fazer oposição. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: 
– V. Ex.ª afirmou que o Sr. Adhemar de 
Barros levou o seu partido ao rompimento, 
mas não é exato, porque não há nenhum 
rompimento nosso do nosso partido com 
quem quer que seja. V. Ex.ª não exprime 
exatamente os fatos. 

O SR. ISMAR DE GÓES: – Também 
penso que o Sr. Adhemar de Barros foi 
levado à oposição. 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – 
Conhece nos jornais a linguagem  
do Sr. Adhemar de Barros. É de  
ilegível e violenta oposição não ao 
Governador Lucas Garcez e sim ao Go- 
 

vêrno da República. E sem o Govêrno da 
República São Paulo já não viveria. 

O SR. ISMAR DE GÓES: – Perdão. 
Todos os atos do Govêrno da República 
visavam a um único objetivo: incompatibilizar 
o Sr. Adhemar de Barros com a opinião 
pública. Todos os atos do Govêrno eram 
contrários à política aberta, franca e decidida, 
do Sr. Adhemar de Barros. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – V. Ex.ª está desviando a 
sua argumentação. 

O SR. ISMAR DE GÓES: – Não 
estou defendendo o Sr. Adhemar de 
Barros. Faço declarações em abono da 
verdade. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – Houve grande dissídio 
entre o Senhor Adhemar de Barros, o 
Presidente da República e o Sr. Lucas 
Garcez. Esta, a grande verdade. Sejamos 
sinceros. 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – 
Meu nobre colega, qual é o capital político 
e o capital moral que o Presidente do 
Partido Social Progressista estava e está 
no dever de preservar perante a opinião 
pública? É o Estado de São Paulo, suas 
finanças, suas economias, suas riquezas, 
sua estabilidade e sua ordem. Pois bem, 
jamais houve govêrno que tenha 
dispensado a São Paulo maior 
assistência que o atual. Jantando com o 
Dr. Adhemar de Barros, a seu convite, há 
cerca de oito meses, debatemos êsse 
problema e S. Ex.ª acabou concordando 
comigo em que o seu dever maior seria o 
de ao lado do governador, preservar a 
unidade da fôrça política que fez o 
Presidente da República. Não tenha V. 
Ex.ª a menor sombra de ilusão de que 
quem sentou o Sr. Getúlio Vargas no 
Palácio do Catete foi o Sr. Adhemar de 
Barros a grande base política com que 
contou o atual Presidente da República, 
para demarcar sua candidatura depois da 
oposição pelas Fôrças Armadas, foi o Dr. 
Adhemar de Barros, com o seu grande 
poder político em São Paulo. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – Nós o ajudamos e 
estamos muito satisfeitos em tê-lo feito. 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – 
Disse ainda ao Dr. Adhemar de Barros 
que êle tinha muito mais responsabilidade 
perante o Sr. Getúlio Vargas do que 
qualquer outro homem público do Brasil. 
E se encontrassem dificuldades, 
houvesse desentendimentos, atritos e 
conflitos com o govêrno federal, terminei 
eu com estas palavras, retirando-me da 
mesa: "Não esqueçam de que o homem 
que envereda pela vida pública tem de 
fazer no fundo de sua casa um barreiro 
com grande criação de sapos. São os 
bichos mais necessários aos que 
ingressam na política". O político que não 
constrói êsse barreiro com uns duzentos 
sapos, não terá o que comer até o fim do 
govêrno. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – Quem faz barreiros 
desta natureza não cria sòmente sapos; 
cria também minhocas e estas brocam a 
terra e são terríveis maléficas. 

O SR. ISMAR DE GÓES: – Vejam 
os nobres colegas que não estou 
acusando o Sr. Lucas Garcez como 
administrador nem defendendo o Sr. 
Adhemar de Barros. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – V. Ex.ª tem razão em 
formular essa ressalva, porque até parece 
que está sendo feita alguma acusação ao 
Senhor Lucas Garcez. 

O SR. ISMAR DE GÓES: – Claro. 
Estou acusando e continuarei acusando 
as declarações de S. Ex.ª, 
evidentemente, antidemocráticas. 

O SR. RUY CARNEIRO: – O nobre 
Senador Assis Chateaubriand, que  
é profundo conhecedor de São Paulo,  
há cerca de oito meses aconselhou  
o Sr. Adhemar de Barros a construir  
um barreiro para criar sapos. Note-se  
que não possuo nenhuma procuração 
para defender a política de São 
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Paulo ou seu governador, porque só me 
preocupo com a da Paraíba.  

Verifica-se que o Sr. Ademar de 
Barros pôs a faca ao peito do Senhor 
Lucas Garcez... 

O SR. ISMAR DE GÓES: – É preciso 
que V. Ex.ª saiba que não me estou 
intrometendo na política de São Paulo. 

O SR. RUY CARNEIRO: –... forçando-
o a romper, o que, aliás, só honra o espírito 
democrático do Governador de São Paulo. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: 
– É uma questão ainda a ser examinada. 
Não há nenhuma afirmação nêsse sentido. 

O SR. ISMAR DE GÓES: – Não 
estou autorizado a dar informações nem 
possuo elementos para isso, mas talvez 
os adeptos do Sr. Ademar de Barros 
digam justamente o contrário. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – Aliás, o Sr. Lucas 
Garcez acaba de declarar à imprensa, em 
Fortaleza, que se trata de uma questão 
doméstica da política de São paulo. 

O SR. RUY CARNEIRO: – Justamente 
por isso não devemos nela entrar. 

O SR. ISMAR DE GÓES: – Não 
devemos entrar na questão doméstica do 
rompimento do Sr. Ademar de Barros com 
o Sr. Lucas Garcez, Êste último já 
declarou que é questão doméstica. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: 
– Perfeitamente. 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – 
E por que não?! São Paulo não é Paraguai! 
fato mostra que há ainda um fundo de 
ternura para com o seu velho chefe. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: 
– Que Deus ilumine o seu caminho! 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – 
Desejo informar ao Senado o que se 
verificou em São Paulo, o rompimento 
resultou do seguinte fato: Houve acôrdo 
político com o Presidente da Câmara do 
Estado de São Paulo, pois que o Partido 
Progressista não dispunha de recursos 
próprios para eleger a Mesa. Foi escolhido o 
Deputado Lino de Mattos e êste lançou sua 
candidatura à revelia da coligação que 
apoiava o Governador na Câmara, para que 
pudesse ter as leis de meios. O Sr. Lino de 
Mattos, apoiado pelo Sr. Lucas Garcez, 
rompeu com a coligação e lançou sua 
candidatura, havendo sido por ele apoiado. 
O Governador, fiel a essa Coligação, foi 
obrigado a aceitar o rompimento. 

O SR EUCLYDES VIEIRA: – O 
Senhor Adhemar de Barros manteve-se 
fiel aos postulados do Partido. 

O SR. ISMAR DE GÓES: – Senhor 
Presidente, por mais que deseje afastar-
me do terreno polítco, meus ilustres 
apartantes não o permitem, o que é para 
mim muito ingrato. 

O SR. EUCLYDES VIEIRA: – A 
responsabilidade neste caso é dos 
diretórios de partido em São Paulo e não 
do Partido Social Progressista. 

O SR. RUY CARNEIRO: – O Senhor 
Victor ilegível Presidente da Câmara 
Estadual foi eleito por acôrdo. 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – 
O que foi um grande êrro político. O Senhor 
Adhemar de Barros é um trabalhador, mas 
muito personalista: nasceu para a ditadura 
e não para participar de compromissos. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – Não apoiado. 

O SR. EUCLYDES VIEIRA: – V. 
Excelência não ignora o trabalho da 
imprensa para que houvesse o 
rompimento. A pergunta constante que 
me faziam, sempre que chegava de São 
Paulo, era quando se verificaria o 
rompimento. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – Tudo fizemos para que 
o Governador do Estado de São Paulo, 
Sr. Lucas Garcez, continuasse dentro do 
nosso Partido. Esperavamos de seu 
espírito esclarecido que se colocasse à 
altura da responsabilidade que lhe foi 
confiada. Os fatos porém foram 
desvirtuados e encaminhados pelos 
nossos adversários, através de uma 
exploração solerte, criminos e miserável 
até culminarem na situação que aí está 
 

O SR. MOZART LAGO: – Os fatos 
estão ainda tão crús que o Diretório 
Nacional do Partido não teve 
conhecimento dêles. 

O SR. ISMAR DE GÓES: – Peço 
licença aos dignos colegas para passar 
uma esponja em seus apartes políticos, 
para que eu possa continuar nas minhas 
considerações, que são de outra ordem. 

O SR. RUY CARNEIRO: – pelo que 
vejo, o nobre Senador Mozart Lago está 
novamente nas fileiras do Partido Social 
Progressista. 

O SR. EUCLYDES VIEIRA: – O 
nobre Senador Mozart Lago nunca o 
abandonou. 

O SR. RUY CARNEIRO: – Mas fez 
declaração da tribuna que se havia 
desligado do P.S.P. 

O SR. EUCLYDES VIEIRA: – Não é 
exato, a prova é que continua sob a 
minha liderança, nesta Casa. 

O SR. ISMAR DE GÓES: – Desejo 
continuar meu discurso e disponho 
apenas de dois minutos. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: 
– Veja o nobre colega como são as coisas 
Proferi ontem um discurso sôbre petróleo e 
nenhum colega me honrou com seus 
apartes. Hoje V. Excelência trás à tribuna 
assunto que interessa apenas à triste e 
pobre politica local e há essa repercussão! 

O SR. ISMAR DE GÓES: – Não 
apoiado; não estou tratando de pobre 
política local; considero o assunto da mais 
alta relevância porque diz respeito aos 
princípios democráticos que todos 
defendemos. 

O SR. RUY CARNEIRO: – Muito 
bem! 

O SR. ISMAR DE GÓES: – Senhor 
Presidente, esquecem-se os governantes 
que os homens perdoam muitas coisas: 
maldades, injustiças, mas não perdoam 
humilhações e vingam-se um dia. Os 
alagoanos vingaram-se ontem e se 
vingarão amanhã, estou certo. Destroem-
se com as próprias armas que tão mal 
empregaram. 

Foi por tudo isto que me 
surpreenderam e decepcionaram as 
declarações do Sr. Lucas Garcez, Criarão 
elas um clima de apreensões e 
desconfianças, de fraquezas, no interior 
do Estado. Não faltarão os puxa-sacos, 
que, para serem agradáveis ao 
governador, cometam os maiores 
absurdos. Em Alagôas, ultimamente, um 
delegado de polícia impediu a construção 
de uma estrada pela Prefeitura no 
município de Pão de Açúcar e até foram 
suspensas as distribuições de leite às 
crianças, fornecido pelo F. I. S. I., no 
município de Rio Largo. 

Sr. Presidente, não defendo o 
Senhor Adhemar de Barros nessa 
questão; sou apenas dêle amigo pessoal. 
Mas já, se diz por ai que o P. S. P. está 
esfacelado, que o seu principal baluarte, 
que residia em São Paulo, se está 
desmoronando. Mal do Brasil em que os 
partidos políticos, que são o esteio do 
regime, ficam à mercê da vontade coatora 
ou da ferocidade de um governante 
eventual. 

O SR. MOZART LAGO: – V. 
Excelência dá licença para um aparte? 
(Assentimento do orador) – Nêsse ponto 
posso adiantar a V. Ex.ª que há equivoco; 
existem ainda no partido diversos nomes 
que podem perfeitamente unir todos os 
membros do P. S. P. em tôrno de uma 
candidatura única. 

O SR. ISMAR DE GÓES: – Senhor 
Presidente, as declarações do Senhor 
Lucas Garcez, no qual residem as 
esperanças de muitos e no qual se cria 
um grande espírito democrático, foram 
infelizes e as condeno. Transformadas 
em fatos serão execráveis. 

Deus queira que S. Ex.ª delas se 
arrependa. Pode ser que muitos julguem 
isso fazer política e que S. Excelência se 
integrou definitivamente na política. 

Se assim fôr para mim, o Brasil pode 
ter ganho um político mas deu um 
democrata. (Muito bem; muito bem!). 

O SR. PRESIDENTE: – Pela 
Comissão Diretora foi enviado à Mesa um 
Projeto de Resolução, que vai ser lido pelo 
Sr. 1º Secretário. 

É lido e enviado às Comissões de 
Constituição e Justiça, de Serviço Público 
Civil e de Finanças, o seguinte: 

 
Projeto de Resolução nº 28, de 1953 

 
O Sr. José Euvaldo Fontes Peixoto, 

Diretor de Serviço, padrão PL-2, pede sua 
aposentadoria, nos têrmos das disposições 
constitucionais e legais em vigor. 

O peticionário conta para os efeitos de 
aposentadoria, mais de 41 anos de serviço 
público, dos quais 38 de efetivo exercício 
na Secretaria do Senado Federal, para 
onde ingressou em 15 de Janeiro de 1915. 

Ora, a Constituição Federal, em seu 
art. 91, dispõe: 

Art. 91 O funcionário será aposentado: 
I – por invalidês; 
II – compulsoriamente, aos 70 anos 

de idade; 
§ 1º Será aposentado, se o requerer, 

o funcionário que contar 35 anos de 
serviço. 
 

Por sua vez, o Regulamento da 
Secretaria, no seu art. 237, repetindo o 
preceito constitucional, determina que o 
tempo de serviço, para êsse efeito, será 
contado na forma do disposto no art. 
235, que é normativo quanto à 
contagem do tempo de serviço para 
aposentadoria. 

De modo que nada há que se 
contraponha à pretensão do peticionário, 
que é dos mais dígnos e zelosos dos 
funcionários da Secretaria. O seu desejo 
de afastarse definitivamente das funções 
de Diretor da Taquigrafia é um direito que 
reconhecemos com pensar, tão eficiente 
é a sua atuação nesse setor da Secretaria 
do Senado Francolino Comeu, de 
saudosa memória, chefiou os serviços da 
taquigrafia por longos anos. Fêz escola e 
deixou discípulos que só têm honrado o 
mestre, exemplo de dedicação ao 
trabalho. Euvaldo Peixoto, que com êle 
colaborou e veiu galgando todos os 
postos de sua carreira, cada qual a seu 
tempo, até ser investido na chefia, em 
nada o desmereceu, tendo sempre sabido 
honrar e exaltar a memória do seu 
antecessor. 

Os Srs. Senadores, por certo, 
dispensam encomios e justificativas para 
o funcionário Euvaldo Peixoto. Todos nós 
que com êle temos convivido 
diuturnamente, na sua assiduidade 
exemplar, todos sentimos a sua 
colaboração prestimosas e incansável no 
desejo de bem servir-nos e melhor situar 
no nosso conceito a eficiência da equipe 
que comanda com tamanha galhardia. 
Trouxe do lar paterno primorosa 
educação e da Escola magnífico 
aproveitamento de sua inteligência, que 
se fêz culta e brilhante. Pessoa de fino 
trato, de caráter e nobreza de atitudes, 
Euvaldo Peixoto conquistou justamente 
entre os Senadores e seus colegas de 
Repartição uma generalidade de estima, 
de admiração e de aprêço, que muito o 
devem desvanecer e lhe servirão de 
compensação pela maneira esforçada e 
pela dedicação com que em tantos anos 
de atividades ilegível deixou de cumprir 
rigorosamente os seus deveres! Se 
trabalhou devotadamente, é certo que 
também soube fazer admiradores e 
amigos o que lhe deve dar o grande 
confôrto de consciência, que é o do dever 
cumprido. 

Atendendo, pois ao que requereu, a 
Comissão Diretora apresenta à 
consideração do Senado o seguinte: 

 
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 
 
Art. 1º Fica a Comissão Diretora 

autorizada a aposentar o Sr. José Euvaldo 
Fontes Peixoto Diretor de serviço padrão 
ilegível com vencimentos correspondentes ao 
padrão PL-1 por contar mais de 35 anos de 
 

serviço, inclusive a respectiva gratificação 
adicional. 

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

Sala das Comissões, em 17 de 
setembro de 1953. – Alexandre 
Marcondes Filho, Presidente. – Alfredo 
Neves. Relator. – Vespasiano Martins, – 
Ezechias da Rocha. – Costa Pereira. – 
Prisco dos Santos. 

Deixam de comparecer os Srs. 
Senadores: 

Vivaldo Lima. 
Waldemar Pedrosa. 
Magalhães Barata. 
Arêa Leão. 
Mathias Olympio. 
Carlos Saboya. 
Ferreira de Souza. 
Julio Leite. 
Luiz Tinoco. 
Attilio Vivacqua. 
Pereira Pinto. 
César Vergueiro. 
João Villasbôas. 
Flávio Guimarães. 
Roberto Glasser. 
Francisco ilegível. 
 
O SR. PRESIDENTE: – Na sessão de 

ontem, o Senado aprovou o Requerimento 
nº 321, no qual se solicitava a designação 
de uma comissão de sete membros para 
representar esta Casa no desembarque do 
Sr. Presidente da República da Nicaragua. 

Para integrá-la designo os Senhores 
Senadores Alvaro Adolpho, Mello Viana, 
Hamilton Nogueira, Bernardes Filho, 
Novais Filho, Vivaldo Lima e Euclydes 
Vieira. 

 
ORDEM DO DIA 

 
A ordem do Dia, consta de Trabalhos 

das Comissões. 
A sessão de amanhã, em virtude do 

voto do Senado, será especial e 
destinada à comemoração do transcurso 
de mais uma data do sétimo aniversário 
da nossa Constituição. 

Designo para a sessão do próximo 
dia 21 a seguinte: 

 
ORDEM DO DIA 

 
Continuação da segunda discussão 

do Projeto de Lei do Senado nº 19, de 
1952, que altera a Lei nº 1.164, de 24-6-
1950, que instituiu o Código Eleitoral, tendo 
pareceres (de 1.ª discussão), proferidos 
pela Comissão de Constituição e Justiça: 
nº 383, de 1953, pela constitucionalidade, 
salvo quanto aos arts. 184 e 185 (já 
rejeitados em discussão preliminar); nº 591 
de 1953, favorável. 

Discussão única do Projeto de 
Resolução nº 10, de 1952, que dispõe 
sôbre a aposentadoria de funcionários no 
Senado que conte 35 anos de serviço 
público. (Pareceres: da Comissão de 
Constituição e Justiça, sob número 1.405, 
de 1952, favorável ao projeto e à emenda 
nº 1; da Comissão Diretora, sob nº 877, de 
1953, favorável ao projeto e propondo 
subemenda à emenda nº 1; da Comissão 
de Finanças, sob nº 878, de 1953, 
favorável ao projeto, contrário à emenda 
número 1 e respectiva subemenda e 
oferecendo as emendas ns. 2 e 3; da 
Comissão de Serviço Público Civil, sob nº 
968, de 1959 favorável ao projeto, á 
subemenda nº 1 à emenda nº 2 e contrário 
a emenda nº 3. 

Primeira discussão do Projeto de Lei do 
Senado nº 34, de 1950, que dispõe sôbre a 
aplicação do Decreto-lei nº 8.264 de 1 de 
dezembro de 1945 (sôbre gabarito de 
construção nas proximidade do Pôrto Duque 
de Caxias nos bairros do Leme, 
Copacabana, Ipanema e Leblon). Pareceres, 
da Comissão de Constituição e Justiça pela 
constitucionalidade (ns. 959, 960 e 961, de 
1951) da Comissão de Segurança Nacional 
(nº 919, de 1953) pela rejeição. 

Segunda discussão do Projeto de 
Lei do Senado nº 51 de 1947 que 
determina que os oficiais e praças 
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graduados ou não, sobreviventes dos 
cercos de Bagé e da Lapa, promovidos ou 
comissionados por atos de bravura ou por 
serviços relevantes, passem a perceber, 
como se efetivos fossem, os seus 
vencimetnos na base de 30% da tabela 
atual (aprovado em 1.ª discussão, com 
emendas, em 27-8-53). Parecer nº 960, 
de 1953, da Comissão de Redação, 
oferecendo redação do vencido em 1.ª 
discussão. 

Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara dos Deputados nº 35, de 1950, 
que concede ao Estado de Minas Gerais 
isenção de direitos de importação e taxas 
aduaneiras, exclusive a de previdência 
social, para os materiais importados pela 
Rádio Inconfidência, que especifica. 
(Pareceres favorááveis: da Comissão de 
Constituição e Justiça, sob nº 945, de 
1953; da Comissão de Finanças, sob nº 
945, de 1953). 

Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara dos Deputados nº 325, de 1951, 
que concede isenção de tributos, 
exclusive de Previdência Social, a 
materiais importados ilegível Prefeitura 
Municipal de Formiga e outras. Pareceres 
favoráveis: da Comissão de Constituição 
e Justiça, sob nº 954, de 1953; da 
Comissão de Finanças, sob nº 955, de 
1953). 

Discussão única do Projeto de 
Decreto Legislativo nº 37, de 1953, 
originário do Senado, que concede anistia 
aos trabalhadores que hajam praticado 
falta grave ou delito de greve. Pareceres: 
da Comissão de Constituição e Justiça, 
favorável (nº 844 de 1953);  da Comissão 
de Legislação Social, favorável, com a 
emenda que oferece (nº 845, de 1953). 

Discussão única do Parecer nº 967, 
de 1953, da Comissão de Redação, 
oferecendo redação final à emenda do 
Senado ao Projeto de Lei da Câmara dos 
Deputados nº 46, de 1953, que autoriza o 
Poder Executivo a abrir, pelo Ministerio 
das Relações Exteriores, o crédito de Cr$ 
1 756.974,31, suplementar à Verba 1 – III 
– 13 – 04 – 06 – Anexo nº  26, do 
Orçamento Geral da União. 

Encerra-se a sessão às 16 horas. 
 
DISCURSO PRONUNCIADO PELO 

SR. SENADOR APOLONIO SALES NA 
SESSÃO DE 9 DE SETEMBRO DE 1953 

 
O SR. APOLÔNIO SALES: – Sr. 

Presidente, até agora se tem feito, com 
muita razão, propaganda da 
industrialização do nordeste em face da 
próxima chegada da energia da Paulo 
Afonso. 

Este tem sido, sem dúvida, o Ieit 
motiv de muitas e muitas informações 
patrióticas e de apelos que se fazem aos 
homens de iniciativas privada. 

Felizmente, o nordeste está se 
preocupando com tais problemas e está 
procurando industrializar-se. 

Da Bahia ao Ceará, dentro de tôdas 
as possibilidades do momento ou remotas 
da chegada dos fios da Paulo Afonso, se 
tem procurado fazer alguma coisa que 
demonstre atividade e bôa vontade no 
sentido industrial. 

Acontece, porém, que esta bôa 
vontade e êsse desejo dos nordestinos de 
levar para aquela região a prosperidade 
que a indústria condiciona, nem sempre 
tem sido compreendida porque, na 
verdade, não é possível e nem se deve 
julgar possível que a simples 
industrialização, sem o comércio, seja 
realizável. 

Sr. Presidente, digo isto sobretudo 
agora em referência a uma indústria que 
vem tomando certo vulto no Nordeste, 
qual é a do cimento. 

Até o ano de 1952, havia duas 
grandes fábricas de cimento no 
Nordeste. Uma, em Pernambuco e outra 
no Estado da Paraíba, com a produção 
total de 8 mil sacas por dia. Até o ano 
passado, o consumo de cimento  
no nordeste, orçava em torno de lá 
 

mil sacas por dia. A Bahia, por sua vez, 
chegou à liça com sua fábrica de Aratú, e 
uma produçao provável de 8 mil sacas, 
por dia. Digo provável, Sr. Presidente, 
porque sua capacidade é para 8 mil 
sacas, mas, de acôrdo com o que fui 
recentemente informado, um dos fornos, 
últimamente inaugurado, já não trabalha. 

Mesmo na Paraíba e em 
Pernambuco, onde as fábricas duplicaram 
sua capacidade para 16 mil sacas, estão 
com seus fornos parados, porque a 
produção supera o consumo. 

Sr. Presidente, não haveria nada de 
mais, fôsse essa uma decorrência da falta 
de consumo dentro do país. Êsse, porém, 
não o fenômeno econômico que se 
processa, porque no Brasil estamos 
importando cimento, até com favores de 
isenção de direitos e com licenças dadas 
pela Carteira de Exportação e 
Importação, numa hora em que a 
carência de divisas assoberba as 
preocupações dos nossos economistas. 

Onde buscar a razão por que as 
companhias de construção do sul do país 
preferem o cimento europeu ao do 
nordeste? Não se trata de qualidade 
inferior do produto, porque as fábricas 
recentemente montadas naquela parte do 
país, em número de quatro, são perfeitas, 
produzindo o melhor cimento que se 
possa exigir dentro da técnica da 
construção moderna. 

Há, todavia, um fator de suma 
importância; reside êle no ato de que o 
frete do cimento do Nordeste para o Sul é 
superior ao do cimento da praça de 
Hamburgo até Santos ou Rio de Janeiro! 
Enquanto se pagam 18 cruzeiros para 
transportar um saco de cimento de Recife 
para o Rio de Janeiro ou Santos, além 
dos incômodos de taxas e dificuldades de 
transporte, paga-se de Hamburgo para 
Santos, apenas 8 cruzeiros e fração! 

Assim, o produtor do cimento 
europeu sai com um handicap de 10 
cruzeiros por saco! Oxalá, fôsse êsse o 
lucro das emprêsas cimenteiras do 
Nordeste do Brasil! 

Sr. Presidente, não é possível que 
uma política econômica dirigida como a 
nossa – porque, nesta hora, está dirigida 
pela Carteira de Exposição e Importação 
– fique alheia a problemas como êste. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – Permite V. Ex.ª um 
aparte? 

O SR. APOLONIO SALES: – Com 
todo prazer. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – Julga V. Ex.ª que seria 
conveniente estabelecer a liberdade de 
concorrência entre a indústria nacional e 
a estrangeira ? 

O SR. APOLONIO SALES: – 
Quando digo agradecendo o aparte de V. 
que não é possivel que uma política 
económica dirigida como a nossa fique 
alheia a este fato, exprimo o desejo de 
que a política econômica intervenha no 
sentido de dar preferência nacional e só 
depois, à estrangeira. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – agradeço a bondade de 
V. Ex.ª. Sou partidário desse ponto de 
vista. Mas no Senado, existe corrente 
forte contra o intervencionismo do Estado, 
de modo a criar uma liberdade integral 
nessa disputa econômica. Se fôra 
permitido, pelo menos no caso em 
espécie, iriamos enterrar definitivamente 
a indústria de cimento no Brasil. 

O SR. APOLONIO SALES: – Desejo 
dar ao meu prezado colega minha opinião 
quanto ao intervencionismo do Estado. 
Sou intervencionista, mas com modus in 
rebus; entendo que o Estado deve intervir 
sómente quando a iniciativa particular não 
possa resolver o problema. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: 
– Estou de acôrdo com V. Ex.ª ilegível  
quando eu disse isso, muitas vezes 
pareceu que eu não tinha esse ilegível de 
vista. Mas é equivoco. O ilegível  
realmente deve  intervir naqueles ca- 
 

sos em que se imponha a intervenção. No 
do petróleo, por exemplo, defendi essa 
tese Aliás, foi o único, devo esclarecer a 
V. Ex.ª em que a defendi 
intransigentemente. Nos demais, não. 
Agradeço a fineza de me haver permitido 
que no seu brilhante discurso intercalasse 
esta minha digressão, mais de caráter 
pessoal que de outra natureza. 

O SR. APOLONIO SALES: – 
Estimo, sempre, os apartes do eminente 
companheiro, porque ilustram e dão calor 
às minhas palavras em casos que 
interessam à nossa região. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – V. Ex.ª pode contar, 
invariávelmente com meu apoio. 

O SR. APOLONIO SALES: – Sr. 
Presidente, o caso do transporte de 
cimento para o sul do país não é tão dificil 
de ser resolvido. 

Se os navios que transportam 
mercadorias  do estrangeiro para o Brasil 
podem cobrar tais fretes, evidentemente 
as empresas nacionais devem poder 
estipular fretes idênticos. Bastaria permitir 
que os navios que fazem o frete do 
estrangeiro para aqui – e muitos deles 
são nacionais – recebessem o cimento do 
Nordeste pelo mesmo preço de tonelada 
quilométrica do transporte da Alemanha 
para o Brasil. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – Muito bem. Não há 
razão alguma que justifique 
estabelecerem-se para navios nacionais 
preços diferentes. 

O SR. APOLONIO SALES: – Sr. 
Presidente, trata-se de imperativo em 
face da conveniência de que o Nordeste – 
que não dispõe de condições para manter 
uma agricultura segura e tranquila, em 
virtude das incertezas do clima – tenha, 
pelo menos, a possibilidade de possuir 
indústria que conte, preferencialmente, 
com o mercado nacional. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – Muito bem. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 
Permite o nobre orador um aparte? 

O SR. APOLONIO SALES: – Com 
todo o prazer 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 
Aliás é preciso verificar se, realmente, é o 
transporte caro que faz o preço elevado 
do cimento. A fábrica da Bahia fechada, 
no momento – está oferecendo cimento, 
na Bahia – portanto sem o preço do 
transporte marítimo a que V. Ex.ª se 
refere por preço superior ao do artigo 
estrangeiro. Devem ocorrer circunstâncias 
de orientação ou de direção 
desfavoráveis, que obriguem o cimento 
fabricado ao pé do cais a ter preço mais 
alto que o de origem estrangeira. 

O SR. APOLONIO SALES: – 
Esclareço o prezado companheiro que 
neste caso, e questão de fôro 
administrativo da propria companhia 
cimenteira baiana. 

Desejo frisar que os mercados do sul 
estão vedados às fábricas de cimento da 
Bahia, de Pernambuco da Paraíba e 
outras que se fundem no Nordeste 
enquanto houver diferença entre o frete 
da Europa ao Brasil e do Nordeste às 
várias regiões do país. 

Esta a função de economia interna. 
Acredito que quando seja possivel o 
transporte abundante do Nordeste para o 
Sul, cessarão os interesses de vendas de 
pequenas partidas a altos preços, 
preferindo os industriais vender grandes 
partidas aos preços justos, de competição. 

Sr Presidente, entendo que se torna 
indispensável proporcionar ao Nordeste 
condições identicas de competição. 
Nessa competição vencerão as ilegível 
melhor organizadas, as que ilegível de 
condições mais favoráveis à produção: 
vencerão, enfim, as ilegível dentro dos 
ilegível respeito aos direitos e aos 
interesses dos consumidor 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: 
– ilegível que V. Ex.ª técnico dos  
mais esclarecidos, me informasse se 
 

já temos, no Brasil indústria de cimento 
capaz de suprir nossas necessidades. 

O SR. APOLONIO SALES: – Deve 
esclarecer ao prezado companheiro que 
até 52 o consumo do Nordestes era 
superior à sua produção. 

 
PARECER 

 
Nº 1.031, de 1953 

 
Da Comissão de Transportes, 

Comunicações e Obras Públicas sobre o 
Projeto de Lei da Camara nº 268, de 
1953. 

Relator: Sr. Onofre Gomes. 
1 – Em vista da urgência e da alta 

significação do grande vulto, cujo 
centenário de nascimento se comemora – 
José do Patrocínio, a Comissão de 
Transportes, Comunicações e Obras 
Públicas, opina pela aprovação do 
Projeto. 

Sala das Comissões, em 15 de 
setembro de 1953. – Euclydes Vieira, 
Presidente. – Onofre Gomes, Relator. – 
Antônio Bayma. – Otton Mader. – 
Alencastro Guimarães. 

Republicado por ter saído com 
incorreções. 

 
COMISSÃO DE REDAÇÃO 

 
Redação final do Projeto de Lei da 

Câmara dos Deputados nº 172, de 
1953. 

Relator: Sr. Velloso Borges. 
A Comissão apresenta a redação 

final (fl. anexa) do Projeto de Lei nº 172, 
de 1953, de ilegível da Câmara dos 
Deputados, e uma emenda de redação 
que altera, apenas, o nome do 
Ministério: em vez de “Educação e 
Saúde” passará a ser “Educação e 
Cultura”. 

Sala da Comissão de Redação, em 
4 de setembro de 1953. – Joaquim 
Pires, Presidente. – Velloso Borges, 
Relator. – Costa Pereira. – Aloysio de 
Carvalho. 

 
ANEXO AO PARECER 

 
Redação Final do Projeto de Lei da 

Câmara dos Deputados nº 172, de 1953, 
que autoriza o Poder Executivo a abrir, 
ilegível Ministério da Educação e Cultura, 
o crédito especial de Cr$ 100.000.00, 
para atender ás despesas com a 
realização do Primeiro Congresso de 
História do Pará. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. ilegível E' o Poder Executivo 

autorizado a abrir, pelo Ministério da 
Educação e Cultura, o crédito especial de 
Cr$ 100.000 00 (cem mil cruzeiros), para 
atender às despesas com a realização do 
Primeiro Congresso de História do Pará 
ilegível da chegada à cidade de Belém, 
do Jesuita Padre Antonio Vieira. 

Art. 2 Esta lei entrará em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

Em 1952, as fábricas Poli e Zebu, 
que produziam 4.000 sacas por dia cada 
uma, passaram a produzir 8.000 Ao 
mesmo tempo a de Aratú, na Bahia, com 
8.000 sacas diárias. No próximo mês de 
dezembro será inaugurada a fábrica de 
Nassau, uma das melhores localidades 
no Nordeste brasileiro, à margem do 
Oceano, em Pernambuco, a pouco mais 
de uma hora do Recife. Essa fábrica que 
começara a produzir em dezembro tem 
diante de si, o fantasma da 
superprodução. 

O consumo atual do Nordeste inteiro 
é de 14.000 sacas por dia. Há,  

entretanto, provàvelmente, um deficit de 
cimento dentro do país. 

Julgo que êsse deficit, em vez de ser 
suprimido pela importação, à custa de 
nossas divisas o deveria ser a custa do 
cimento produzido no Nordeste, capaz de 
satisfazer às necessidades da expansão 
do mercado consumidor. 
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O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: 
– Estou inteiramente solidário com V. Ex.ª. 

O SR. APOLONIO SALES: – Indo 
mais adiante: mesmo na hipótese em que 
fôsse possível, no país alguem se 
conformar com as manobras ilegível 
seadoras do valor do cruzeiro fazendo 
que o cimento estrangeiro chegasse mais 
barato ao Brasil, não deveríamos importá-
lo, consumindo o que temos ainda que 
mais caro, desde que satisfazesse 
plenamente às exigências da técnica. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: 
– Estou de pleno acôrdo com V. Ex.ª Esse 
é o meu ponto de vista e o de todos os 
nacionalistas. 

O SR. APOLONIO SALES: – Nesta 
tribuna, defendo os interêsses dos Estados 
Nordestinos ao lado dos interêsses do país, 
e apelo para aqueles que dirigem a política 
dos fretes bem como para os dirigentes da 
política de importação, a fim de que se 
lembrem do seguinte: cada forno de 
cimento que se apagar em nossa terra são 
menos braços que trabalham e mais 
divisas que saem do Brasil. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: 
– Muito bem. 

O SR. APOLONIO SALES: – E, tôda 
vez que divisas se escoam sem 
necessidade, lança-se mais um motivo de 
inquietação, mais uma célula de rebeldia, 
mais um fermento de inquietação e 
insatisfação para o povo, que está 
olhando e não compreende – já que a 
tôda hora somos chamados ao tribunal 
Ida opinião pública – como uma nação 
muito rica como a nossa, está 
infelizmente devendo, conforme afirmou 
aqui o Ministro da Fazenda, a todos os 
paises do mundo com que comercia, 
exceto a Argentina e o Paraguai. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem. 
Muito bem). 

Publica-se por ter saído com omissão 
 
DISCURSO PRONUNCIADO PELO 

SR. SENADOR DARIO CARDOSO NA 
SESSÃO DE 15 DE SETEMBRO DE 1953. 

 
O SR. DARIO CARDOSO: – Sr. 

Presidente, não era intuito meu focalizar 
novamente desta tribuna os deploráveis 
acontecimentos de que foi teatro a 
Capital do meu Estado, no inicio do mês 
passado, e dos quais resultaram a morte 
de um jornalista e ferimentos em dois 
outros. 

Tratei desse assunto no meu último 
discurso, e só volto a ele, porque, 
tomando por pretexto as referidas 
ocorrências certos políticos, já repelidos 
pelo eleitorado goiano em pleitos 
anteriores, estão movendo impatriótica 
campanha contra o Govêrno e o Estado 
de Goiás, com a evidente intenção de 
preparar ambiente que lhe propicie o 
assalto às posições de mando. 

Infelizmente, tal campanha terá 
encontrado ilegível na imprensa carioca. 
Alguns ilegível desta Capital mal 
conhecendo os fatos, diariamente fazem 
referências ilegível à atual administração 
goiana dando-a como responsável pelo 
mesmos. 

Sendo um dos dirigentes da política 
dominante em Goiás, julgo de meu dever 
trazer esclarecimentos documentados ao 
Senado e à opinião pública brasileira, 
ilegível quando os interessados procuram 
ilegível os que respondem pela situação 
local com a mocidade do Brasil 
explorando, de maneira ilegível os seus 
generosos sentimentos de patriotismo e 
de solidariedade humana e incentivando-
a a do desencadear movimento de 
repulsa e de hostilidade contra as 
autoridades estaduais. 

Como goiano é natural que não 
me cale e venha a esta tribuna lançar 
meu protesto contra o procedimento 
dêsses políticos e, do mesmo passo 
alertar a moços contra a exploração de 
que estão sendo vítimas, através de 
certos jornais mal informados pelos 
que  pretendem preparar ambiente 
para o assalto às posições politicas do 
 

Estado, que não conseguirão conquistar 
pelas urnas. 

A exploração começou pela 
deturpação dos fatos ocorridos em 
Goiânia, no dia 8 do mês passado! 

Chegou-se a propalar, através da 
imprensa e do rádio, que os jornalistas de 
“O Momento” foram vítimas de verdadeira 
chacina, tendo o que faleceu sido 
alvejado por mais de cinqüenta tiros! 

Êsses fatos são deploráveis, e eu, já 
os comentei desta tribuna, verberando, de 
maneira enérgica, o procedimento dos 
autores do injustificado atentado. Meu 
partido também teve ocasião de condená-
los, de maneira formal, e as autoridades do 
Estado tomaram tôdas as providências 
tendentes à punição dos culpados, 
demonstrando, assim, sua repulsa aos 
mesmos. Pondo, porém, em prática a sua 
habitual má-fe, elementos pertencentes ao 
Partido Comunista procuraram, entretanto, 
como provarei dentro em pouco, agitar a 
opinião pública na Capital do Estado, 
deturpando, propositadamente, os fatos 
ocorridos e incentivando o povo, 
principalmente os estudantes, a tomar 
atitude agressiva contra as autoridades do 
Estado. Para demonstrar a má-fé com que 
agiram tais elementos, basta que se diga 
que o infortunado jornalista Haroldo Gurgel 
foi atingido não por cinqüenta projetis, 
conforme se propalou, mas apenas por 
três, recebendo dois ferimentos de 
natureza leve e um no tórax, que lhe 
ocasionou a morte por hemorragia interna. 

E’ o que comprova o auto de corpo 
de delito, que passo a ler ao Senado, na 
parte que interessa: 

“Em conseqüência passaram os 
peritos a proceder os exames e 
investigações ordenadas e as que julgaram 
necessarias, concluídas as quais, 
declararam o seguinte: que o cadáver 
apresentava abundante hemorragia pela 
cavidade bucal e nasal, – notava-se um 
orifício circular medindo cêrca de 0,5 (meio) 
centímetro de diâmetro, com as 
características dos produzidos por projetil 
de arma de fogo, bala, localizada no 2º 
(segundo) espaço intercostal esquerdo, a 
um dedo transverso do rebordo external, 
com o respectivo orifício de saída no 
hemitórax posterior esquerdo, na região 
escapular; um orifício com as caracteristicas 
dos produzidos por projetil de arma de fogo, 
bala, localizada na região posterior do 
antebraço esquerdo, com o respectivo orificio 
de saída: um outro orifício, de forma circular, 
com as características dos produzidos por 
arma de fogo, bala, localizado na nádega 
esquerda, com direção obliqua localizou-se 
um corpo estranho, duro, na nádega direita, 
dentro da massa muscular: praticada uma 
incisão cirúrgica, retirou-se um projetil (bala) 
que foi entregue à autoridade policial 
presente. – As vestes do cadáver 
apresentavam orificios correspondentes as 
lesões descritas. 

Vá, portanto, o Senado como o 
lamentável episódio foi deturpado pelos 
interessados em fazer propaganda contra 
as autoridades de Goiás. 

E não é só: para bem evidenciar que a 
versão trazida a público não corresponde à 
realidade, passarei a ler parte das 
declarações prestadas à autoridade policial 
pelo jornalista Antônio Carneiro Vaz, diretor 
de “O Momento”. Disse ele, entre outras 
coisas, o seguinte: “que, ao ter 
conhecimento da desavença havida entre 
os Srs. Pedro Arantes e Haroldo Gurgel, 
armou-se e animou o repóter vitimado, 
insistindo junto ao mesmo para 
enfrentarem o então diretor do 
Departamento de Energia Eletrica, a fim de 
tirarem a desforra do atentado que o 
primeiro sofrera”. Esta assertiva é tirada 
das próprias palavras do dirigente de “O 
Momento”, quando de seu depoimento feito 
às autoridades policiais. Disse mais “estava 
na redação do Jornal “O Momento” de 
minha propriedade, ilegível à Avenida 
Anhanguera nº 80, nesta capital, quando 
ouvi um grito estuparado de meu nome, 
pronunciado por meu empregado 
Haroldo Gurgel; saindo à porta da 
  

redação e não encontrando ninguém, fui 
informado pelo Dr. Francisco Ludovico de 
Almeida que o repórter Haroldo Gurgel 
passara por alí, correndo, com um 
revólver na mão; deduzi Iogo tratar-se de 
uma perseguição de Pedro Arantes e 
seus amigos, pois saira naquele dia uma 
reportagem em “O Momento”, sôbre 
aquêle senhor; sai ao encalço de Haroldo 
Gurgel, para saber do que se tratava, indo 
encontrá-lo na Rua 3, esquina com a Rua 
7, dêle sabendo que Pedro Arantes 
tentara assassiná-lo naquele instante, 
juntamente com o indivíduo Domingos 
Borrelli, só não conseguindo, porque êle, 
Haroldo Gurgel, embora armado, sentiu-
se em inferioridade númérica e saira em 
desabalada carreira; Haroldo dissera-me 
que Pedro Arantes lhe havia dado um 
sôco no resto; senti-me revoltado com a 
agressão sofrida pelo meu funcionário, 
que não tinha responsabilidade alguma, 
nem pelo jornal e nem pela reportagem 
referida; armei-me, também e, juntamente 
com Haroldo, voltei à redação do jormal, 
onde retornei ao meu trabalho, 
calmamente, como se nada tivesse 
acontecido; Haroldo mostrava-se inquieto 
aquilatando melhor o perigo que êle e eu 
corríamos; nesse momento, começaram a 
chegar amigos meus e de Haroldo, os 
quais começaram a relatar os detalhes da 
agresão sofrida por êle; antes, calmo, fui 
me deixando dominar pela revolta e, 
colocando o revólver no bolso, saí em 
companhia de meu irmão João Carneiro 
Vaz, rumo ao Bar Marabá (local da 
desavença havida), onde tomamos café e 
onde avistei o indivíduo Domingos 
Borrelh, o mesmo que momentos antes 
estava com Pedro Arantes, a esbofetear 
Haroldo e a intimidá-lo; esperei, ainda 
revoltado, que Domingos Borrelli ou 
Pedro Arantes, que lá já não estava mais, 
viessem tomar satisfações comigo; não 
havendo nada, voltei com meu irmão até 
a porta do edifício onde está instalada a 
redação do meu jornal, onde encontrei-
me com Haroldo e decidimos, ambos, 
irmos ao Forum, a fim de falarmos com o 
Dr. Promotor Público e o titular da Vara 
Criminal, desta capital, pedindo-lhes o 
necessário “mandado de segurança” 
assim combinado, eu e Haroldo puzemo-
nos a andar, movidos por aquela 
intenção, não conseguindo todavia, 
darmos mais que cinco ou seis passos; 
no terreno baldio, entre o Bar Marabá e o 
edifício do jornal, fomos surpreendidos 
pela voz de prisão de cinco ou seis 
elementos, os quais nos agarraram pelas 
costas, prendendo nossas armas ao 
corpo, impossibilitando-nos de qualquer 
movimento em nossa defesa”. 

Claro está, pelo que acabo de ler, que 
os fatos se passaram de maneira bem 
diferente da por que foram noticiados e que 
o atentado talvez não se tivesse 
consumado, não fôra a evidente 
imprudência do diretor do “O Momento”, 
segundo se depreende seu próprio 
depoimento. Se não se tivesse precipitado 
– armando-se com seus companheiros, e 
saido em busca de Pedro Arantes, com 
quem tivera Haroldo Gurgel uma 
“desavença” pouco antes – talvez não se 
tivesse de lamentar a morte do seu 
companheiro de trabalho e os ferimentos 
em sua pessoa e na de seu irmão. Que o 
Senhor Carneiro Vaz é um moço violento e 
imprudente, demonstra ainda a linguagem 
virulenta e insultuosa com que, no seu 
jornal se dirigiu ao governador do Estado e 
ao Sr. Pedro Arantes, a quem ameaçou 
abertamente morte. Eis como termina um 
recado que escreveu ao referido Pedro 
Arantes, intitulado “Recado ao Covarde”: 

“E você tão covarde que não vai 
mais ter coragem de sair à rua senão 
acompanhado dêsses mesmos jagunços. 

Isso porque você sabe que vai 
morrer mais dias, menos dias”. 

Pelo que acaba de ser lido, é bem 
ilegível que a imprudência dos jornalistas 
deve ter concorrido, em grande parte, 
para o sangrento e deplorável desfecho 
da questão surgida entre Haroldo Gur- 
 

gel e Pedro Arantes; questão que a 
próprio diretor do “O Momento” classificou 
em seu depoimento de “desavença”. 

Não são, portanto, tão inocentes 
quanto se alega, até porque fizeram 
ameaças positivas de morte ao Senhor 
Pedro Arantes, pretendendo fazer justiça 
pelas próprias mãos. 

Como quer que seja, em seguida ao 
acontecimento que abalou 
profundamente, como era natural, a 
sensibilidade da população local, as 
correntes oposicionistas, aliadas aos 
comunistas, explorando o choque sofrido 
pelo povo da cidade, desencadearam 
uma onda de botaos e de exploração, que 
visavam mais a objetivos políticos do que 
a qualquer manifestação de pesar pela 
morte do jornalista. 

A exploração, porém, não se 
circunscreveu ao caso do assassinato de 
Haroldo Gurgel. Foi além. 

Dias depois ocorreu em Goiânia, 
novo fato, de que me deu notícia o 
governador do Estado através de um 
telegrama urgente e de um radiograma, 
ambos concebidos nos seguintes têrmos: 

"Acabo de saber, nêste instante, que 
a redação da “Fôlha de Goiás” foi 
assaltada pelo cartomante Realino de 
Oliveira acompanhado de sua espôsa e 
mais um homem, tendo êstes espancado 
a palmatória o Senhor Teomaz Jones, 
diretor daquele diário. Ontem o referido 
jornal deu uma nota afirmando que 
Realino havia tentado contra a virgindade 
de uma moça que morava em sua 
companhia. A agressão se deve prender 
a esta notícia. Realino é membro do 
Partido Democrata Cristão. 

(Abro um parêntesis para chamar a 
atenção do Senado para a declaração do 
Governador de que Realino é membro do 
Partido Democrata Cristão, isto é, não 
pertence à agremiação que apóia o 
govêrno). 

“...recentemente fundado nesta 
capital. Faço-lhe êste telegrama para 
que dêle dê conhecimento ao ilustre 
patrício e amigo Senador Assis 
Chateaubriand. Os meus adversários, 
useiros e vezeiros em me atribuir tôdas 
as violências aqui praticadas, 
naturalmente irão me incriminar por 
mais êste acontecimento lamentável e 
reprovável. A polícia já ofereceu tôdas 
as garantias necessárias ao agredido e 
está no encalço dos atacantes. 
Saudações. – Pedro Ludovico – 
Governador do Estado”. 

Sr. Presidente, como previa o 
governador, os jornais, empenhados em 
fazer campanha contra o Estado e seus 
dirigentes, noticiaram, logo a seguir, a 
ocorrência, como “constituindo mais um 
atentado à liberdade de imprensa”, e 
atribuindo ao govêrno do Estado a 
responsabilidade pela mesma! 

Não foi só. Por infelicidade, em 
Catalão cidade do Sul do Estado, 
verificou-se, logo após, outro fato 
lamentável, de que resultaram duas 
mortes: a do delegado de policia local e 
a de um comunista, que se dizia 
jornalista. 

Voltaram os jornais a acusar o 
Governador do Estado, secundados pela 
Associação Brasileira de Imprensa, 
através de seu honrado Presidente, que 
mal informado, começou e formular 
protestos perante as autoridades, 
segundo foi ilegível divulgado. E tão mal 
informados estavam que noticiaram o 
ilegível sucesso como verificado em 
Goiânia! 

Embora deplorável o acontecimento 
ilegível nada depõe contra os dirigentes 
do Estado, nem, por qualquer modo, os 
afeta. 

O ilegível se verificou foi o seguinte: 
ilegível comunista, de nome Barbosa, 
começou a publicar um ilegível, sem 
registro para oficinas próprias. O ilegível 
comunista cobria suas páginas de 
ilegível insultos às autoridades 
constituídas. Em face disso, o delegado 
de Catalão, moço educado e de exem- 
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plar conduta, mandou chamá-lo e intimou-o 
a que se registrasse o jornal, a fim de que 
pudesse circular regularmente, fazendo-lhe 
ver que, enquanto não fôsse cumprida a 
formalidade, seriam as edições 
apreendidas. 

Não se conformando com a decisão 
da autoridade policial, voltou o comunista à 
presença do Delegado, que se encontrava 
no hotel, em pijama. Recebeu-o êste, 
calmamente, aconselhando-o a que 
registrasse o jornal. O jornalista, que se 
mostrava exaltado, mantinha sempre a 
mão direita metida no bolso. Estranhando 
essa atitude, o Delegado o interpelou. Em 
resposta, sacou o interpelado de um 
revólver e alvejou o Delegado inerme. Ao 
receber o primeiro tiro, chamou a 
autoridade alvejada pelo seu cabo 
ordenança, que igualmente desarmado, 
acorreu em defesa do seu superior. O 
agressor, antes que o policial pudesse 
intervir, alvejou pela segunda vez o 
Delegado, prostrando-o mortalmente ferido 
e, ato contínuo, voltou a arma contra o 
cabo atirando-o no crânio. O projetil 
atingindo-o apenas de raspão, permitiu-lhe 
que se atracasse com o agressor travando 
com êle luta corporal de que resultou a 
morte do mesmo com a sua própria arma. 

Ora, Sr. Presidente, como acusar-se, 
de boa fé, ao Govêrno do Estado por fato 
como êste? Pensarão, por acaso, os 
detratores das autoridades goianas que um 
indivíduo, só pelo fato de se dizer jornalista 
tem o direito de matar impunemente a 
quem quer que seja? Nenhuma censura se 
poderá irrogar nem mesmo contra o policial 
que agiu em Iegítima defesa própria e de 
terceiro. 

Apesar de tudo, certos jornais, tiveram 
a coragem de acusar o govêrno de Goiás 
de estar incentivando atentados contra a 
liberdade de imprensa, chegando mesmo 
alguns dêles a injuriar o Governador Pedro 
Ludovico E' com grande indignação que 
protesta contra essa injusta e torpe 
campanha prejudicial ao Estado a que 
pertenço com orgulho, campanha que 
depõe contra os nossos fóros de 
coletividade civilizada, e, do mesmo passo, 
alerto o povo, e principalmente a generosa 
mocidade estudiosa goiana e do Brasil a 
respeito da exploração de que estão sendo 
vítimas por parte de políticos 
inescrupulosos e daqueles que pretendem 
implantar, impatriòticamente, a desordem 
no País, através da desmoralização das 
autoridades constituintes contra as quais 
pretendem incentivar a ira das massas. 

Sr. Presidente, o Governador de Goiás 
fêz pública a sua repulsa contra o assassinio 
de Haroldo Gurgel e ordenou pessoalmente 
tôdas as providências tendentes à apuração 
da responsabilidade dos criminosos e à sua, 
punição. Tanto isto e verdade, que tendo o 
triste sucesso se verificado a 8 de agôsto, no 
dia 12, já havia o inquérito entrada em Juízo, 
acompanhado de representação da 
autoridade policial solicitando a prisão 
preventiva dos indiciados a qual foi 
decretada nêsse dia. Não é possível maior 
rapidez, nem mais clara demonstração por 
parte das autoridades goianas, do desejo de 
punir os criminosos. 

Tenho em mãos, Sr. Presidente, a 
representação da autoridade policial e, bem 
assim, a promoção do promotor da Capital, 
solicitando a prisão preventiva dos autores 
do atentado que foi, como disse, decretada 
imediatamente. Para não ser muito longo 
passo a ler apenas o parecer do Promotor 
que é o seguinte: 

“Examinando tôda a prova produzida 
no inquérito a esta altura entendo 
inteiramente procedeu e a representação 
elaborada pelo digno primeiro delegado 
auxiliar. Em verdade, os indigitados 
nominalmente mencionados na 
representação se encontram envolvidos 
pela prova testemunhal. 

Ilegível as palavras constantes  
da peça policial, de minha par- 
 

te encareço a conveniência de ser 
decretada a prisão em face da gravidade 
dos delitos e da extraordinária repercussão 
que os mesmos provocaram perante a 
sociedade da Capital do Estado. 

Além disso, a medida resguardará os 
possíveis delinqüentes de qualquer 
movimento de vindicta privada, que, por 
sua vez, se acontecer, abalará a justiça. 

E' o meu parecer. 
José Sócrates Gomes Pinto –  

Promotor”. 
Isto feito, a polícia se pôs em campo 

para prender os criminosos, apreendendo 
o veículo no qual fugiram, na cidade de 
Uberlândia, em Minas Gerais, o que prova 
que transpuseram êles as fronteiras do 
Estado, razão por que ainda não foram 
capturados. 

Nem se diga que houve qualquer 
descuido das autoridades em não os 
prender, porquanto a fuga se verificou 
imediatamente após a prática do crime; 
demais as agitações provocadas, no 
momento, pelos adversários do govêrno 
mancomunados com os comunistas, 
facilitaram essa fuga, mesmo porque 
absorveram elas as atenções das referidas 
autoridades. A presteza, porém, com que 
agiu o Govêrno na formação do inquérito 
policial e no tomar as medidas tendentes à 
declaração da prisão preventiva dos 
implicados no crime, excluem, de logo, 
qualquer suspeita de frouxidão no 
cumprimento de seus deveres. 

Caberia aqui perguntar aos acusadores 
e detratores do Govêrno atual de Goiás por 
que não foram presos, no governo passado, 
os criminosos de Nova Aurora, que 
chacinaram, êstes sim, com mais de 20 tiros 
em praça pública, o Deputado Getulino 
ilegível vice-líder à Assembléia Legislativa 
do Estado, e mais ilegível correligionários 
nesses? Êsse fim, foi um crime político 
praticado em praça pública, quando se 
realizava um comício em que tomavam parte 
os candidatos a governador do Estado, 
deputados e senadores. Por que, repito, não 
foram eles presos? Porque também fugiram 
para Minas Gerais. Não se diga que por ser 
jornalista o Sr. Haroldo Gurgel, menos grave 
do que a sua morte foi a chacina do 
Deputado Getulino Artiaga. Considero êste 
crime muito mais grave visto como foi de 
ilegível nitidamente político, ao passo que o 
assassínio de Haroldo Gurgel resultou de 
questão de caráter puramente pessoal, isto 
é de uma “desavença”, na expressão do 
próprio jornalista Carneiro Vaz, havida entre 
êle e o Sr. Pedro Arantes. 

O SR. DOMINGOS VELASCO: – 
Permite V. Ex.ª um aparte? 

O SR DARIO CARDOSO: – Com 
prazer. 

O SR. DOMINGOS VELASCO: – Na 
chacina de Nova Aurora morreu o 
Deputado Getulino ilegível e foram 
feridos quatro companheiros nossos. 

O SR. DARIO CARDOSO: – V. Ex.ª 
tem razão, foram quatro companheiros 
feridos em plena via pública, num comício 
político ao qual compareceram centenas 
de pessoas. Além da morte do Deputado 
Getulino, que foi crivado de balas, 
acresce que durante mais de uma hora 
os criminosos guardaram o cadáver, não 
permitindo a aproximação dos que 
pretendiam socorrer as vítimas. Apesar 
disso, não se fêz estardalhaço nacional 
contra o govêrno de Goiás na ocasião 
como agora está acontecendo por fato de 
muito menor significação e que não teve 
nenhum caráter político. 

O SR. DOMINGOS VELASCO: – 
Informo ainda mais a V. Ex.ª que o autor 
ilegível de Nova Aurora foi o Presidente do 
Diretório da União Democrática Nacional 
em ilegível como V. Ex.ª sabe. Citando o 
fato não quero ilegível os dirigentes da 
U.D.N em Goiás. A chacina resultou, como 
V. Ex.ª sabe, de uma tocaia preparada 
contra o Governador Pedro Ludovico, 
contra minha pessoa e dos meus 
 

companheiros da campanha. Foi o que 
ficou claramente provado. 

O SR. DARIO CARDOSO: – O 
Senado acaba de ouvir depoimento mais 
valioso do que o meu, pois foi prestado por 
uma testemunha ocular dos 
acontecimentos e que seria uma das  
vítimas da tocaia adrede preparada por 
políticos que oficialmente apoiavam o 
govêrno de então. Na ocasião a imprensa 
não moveu campanha contra Goiás, não 
disse que o Estado estava entregue à 
barbaria, nem que não vigorassem ali as 
garantias constitucionais, como se está 
fazendo agora, com intuitos claros de 
exploração política. Atualmente, onde quer 
que haja uma oportunidade, uma reunião 
de jornalistas ou de estudantes, 
imediatamente aparece um interessado em 
reviver os fatos de Goiânia, deturpando-os 
e procurando levantar a opinião pública e a 
mocidade estudiosa contra as autoridades 
goianas e ate mesmo procurando provovar 
o desrespeito à autonomia do Estado, em 
razão de um crime de natureza puramente 
paesoal, por um deplorável que resultou de 
briga entre duas pessoas, motivada por 
uma reportagem. 

E' um absurdo êste, que provoca a 
indignação de todos es filhos de Goiás 
que é, sem favor, um dos Estados, de 
ponta de vista da sua evolução 
intelectual, mais civilizados da Federação 
Brasileira. 

Nem por se encontrarem, pelas 
contigências geográficas tão distanciados 
dos grandes centros do País, sem vias de 
transporte, deixam os goianos de ser dos 
mais operosos, cultos e civilizados 
brasileiros. 

Os ataques feitos ao Sr. Pedro 
Ludovico são injustos e absurdos. S. Ex.ª 
foi o homem que realizou uma das 
maiores obras civilizadoras do País e da 
qual devem orgulhar-se não apenas os 
goianos, mas os brasileiros, que foi a 
construção de Goiânia, cidade milagre 
como a classificam as que a conhecem e 
sabem em que condições foi plantada na 
nossa hinter lândia. 

Tendo sido o idealizador e realizador 
da Goiânia, à qual dedica o maior carinho, 
Pedro Ludovico não tem interêsse em 
transforma-la numa cidade sem garantias, 
nem em ilegível de criminosos. Ao 
contrário, o seu desejo e interêsse é 
torná-la cada vez mais acolhedora e mais 
civilizada ilegível a sua inauguração 
denominada “batismo cultural”, foi bem 
uma demonstração dêsse desejo de 
torná-la um centro de civilização e de 
intelectualidade. 

S. Ex.ª não haveria, depois dêsse 
batismo cultural – que constituiu 
verdadeiro acontecimento nacional de 
permitir que alí ímperasse a desordem e a 
falta de garantia. 

Sr. Presidente, estou sendo mais 
longo do que deveria, não posso 
entretanto, concluir minhas considerações 
sem antes demonstrar que impatriotismo 
da campanha que se esta movendo conta 
o meu Estado e de tal monta, que contra 
ela estão se levantando os próprios 
oposicionistas. Aliás, no seio do povo do 
Estado seu resultado tem sido 
contraproducente. 

A príncipio houve realmente ilegível e 
reação desfavorável às autoridades 
policiais. Logo depois ilegível providências 
do Governador principalmente como 
reação as explorações políticas em tôrno 
ilegível a opinião pública em ilegível das 
autoridades apoiadas pelo povo do Estado. 
O Sr. Ilegível Sampaio Deputado Estadual 
pela U.D.N, ex-Presidente da Assembéia 
Legislativa, ilegível ex-líder de seu Partido 
na Assembléia Legislativa ilegível em 
termos enérgicos a campanha de 
descrédito e de escândalo contra o Estado. 

Eis como se manifestou o ilustre 
parlamentar ilegível no jornal “O 
Popular”, que se edita em Goiânia: 

"O Deputado Diogenes Sampaio 
condena o noticiário sensacionalista. 
Verbera o parlamentar oposicionista a 
propaganda escandaIosa de Goiás feita 
pela imprensa do Pais. Informações 
desse jaez prejudicam a marcha do 
Estado;;. 

Esta é a emenda da entrevista. 
Sr. Presidente, não obstante o 

adiantamento da hora, não posso deixar 
de lê-la na íntegra: 

"A reportagem de "O Popular'' teve, 
ontém, um encontro casual com o 
Deputado Diogenes Sampaio, ex-líder da 
União Democrática Nacional na 
Assembléia e uma das vozes mais 
autorizadas daquele Partido. 

O referido parlamentar, na 
oportunidade, desaprovou a propaganda 
que hoje se faz de Goiás, atraves da 
imprensa do país, com a exploração de 
crimes. Interrogado pelo reporter, o 
Deputado oposicionista afirmou 
textualmente: 

“Fui o primeiro a condenar os 
acontecimentos do dia 8 de agôsto 
nesta capital em que perdeu a vida o 
jornalista Haroldo Gurgel e ficaram 
feridos os irmãos Vaz, dando 
conhecimento desta minha atitude à 
Assembléia Legislativa. No entanto, 
hoje, desaprovo e considero prejudicial 
ao nosso Estado e aos seus fôros de 
civilização a propaganda escandalosa e 
sensacionalista que se faz lá fora, dando 
a impressão de que Goiás é um Estado 
onde impera o barbarismo. O noticiário 
dessa ordem prejudica o Estado, pois 
vem entravar a marcha evolutiva de sua 
vida econômica. 

"O nosso desejo é que o Govêrno, 
calmamente, saiba encetar umos seguros 
para a tranquilidade da família goiana, 
pondo têrmo às explorações hoje feitas 
em tôrno daqueles lutuosos 
acontecimentos, pois somos, 
inegàvelmente, uma coletividade ordeira 
e trabalhadora. 

”Colocado no campo da oposição, 
tenho procurado sempre agir com isenção 
de ânimo, sem ilegível, criticando o 
Govêrno quando se faz necesário, porém 
dentro de um plano elevado, do modo a 
que minha crítica possa ilegível os 
poderes públicos, chamando a sua 
atenção para os erros porventura 
existentes. 

“Considero essa minha atitude uma 
colaboração, embora indireta ao meu 
Estado, ilegível interêsses partidários 
ilegível de Goiás”. 

“Dentro dessa orientação e que, 
muitas vêzes, posso não ser 
compreendido por meus próprios 
companheiros. No entanto, ilegível 
sempre a sua agindo porque isso, antes 
de tudo estar tranquilo com a minha 
consciência e com a convicção do dever 
cumprido”. 

Sr. Presidente, e o Sr Diogenes 
ilegível um dos maiores responsáveis 
pelo principal Partido de oposição 
ilegível a União Democrática Nacional, 
que, de público, condena a 
propaganda sensacionalista contra o 
Estado de Goiás, propaganda que não 
ilegível senão criar ali um ambiente 
que possibilite talvez, aos ilegível. 
Estão sendo porém infelizes êsses 
maus políticos, pois como disse, o 
resultado está sendo contra producente 
ilegível, usado do dito popular, o 
“feitiço esta-se voltando contra o 
feiticeiro”. 

Conforme o governador Pedro 
Ludovico, desde as primeiras horas, 
acentuou nos seus comunicados, foram 
elementos comunistas os orientadores e 
iniciadores das agitações verificadas em 
Goiânia, por ocasião do lutuoso 
acontecimento de que resultou a morte 
do jornalista Haroldo Gurgel. Êsses 
elementos foram logo apoiados pelos 
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aproveitadores, pelos políticos que 
queriam tirar partido da situação; para 
tanto, procuraram aliciar os estudantes, 
sempre generosos e descuidados nas 
suas atitudes, sendo, assim, colhidos nas 
redes dos exploradores e servindo a seus 
intuitos impatrióticos. 

Êstes elementos se identificaram 
depois através de boletim distribuido em 
Goiânia. Lerei os seus principais tópicos, 
revelando os autores dos insultos atirados 
ao Governador, no dia da morte de Haroldo 
Gurgel. Nesse boletim os que pretenderam 
tirar partido das agitações são acusados 
pelos autores do movimento de desordem 
tentada em Goiânia. Como todo documento 
comunista, é êsse boletim irreverentíssimo 
em relação ao Governador e a tôdas as 
autoridades. Vejamos o que diz o referido 
documento: 

"Uma onda de indignação percorre 
todo o nosso Estado. Já nenhum 
democrata, já nenhum cidadão digno e 
honrado pode mais conter um gesto de 
revolta ante o banditismo implantado no 
Estado de Goiás por Pedro Ludovico e 
seus jagunços. O covarde e bestial 
trucidamento do jornalista Haroldo Gurgel 
é mais um trágico e doloroso marco na 
sinistra sucessão de arbitrariedades e 
crimes que caracteriza o govêrno 
desonesto e inepto de Pedro Ludovico e 
Jonas Duarte". 

Ainda estão bem vivos na memória 
do povo os crimes hediondos – e que 
ainda clamam por justiça – praticados por 
Jonas e Ludovico contra homens e 
mulheres indefesos nas escadarias da 
Prefeitura de Goiânia e contra pobres 
trabalhadores, que tiveram seus casebres 
incendiados e foram brutalmente jogados 
ao relento. 

Incapaz de resolver os problemas 
que apligem o povo goiano, de deter a 
revoltante e insuportável carestia de vida, 
imprestável até mesmo para solucionar 
casos tão simples como o fornecimento 
de água e energia elétrica a uma cidade 
como Goiânia, descamba o govêrno pelo 
caminho da violência e do terror. 

Intimidar os patriotas e calar a voz do 
povo – tal é o objetivo do govêrno ao 
implantar em Goiás o regime do 
jaguncismo. - - - -"" 

Mas as vigorosas manifestações 
populares, iniciadas no local e no 
momento onde os jornalistas foram 
chacinados e que, durante dois dias, 
abalaram tôda a nossa Capital e fizeram 
os bandidos tremer de medo por detrás 
de suas metralhas assassinas – 
mostraram de modo categórico que os 
defensores da liberdade jamais se 
intimidarão, nem a voz do povo jamais se 
calará! 

Esta política criminosa de intimidar o 
povo e de assassinar os patriotas não é 
um fenômeno exclusivamente local, nem 
pode ser atribuído sòmente aos furores 
sanguinários do Sr. Pedro Ludovico e de 
seus jagunços. 

Sr. Presidente, é bom que o Senado 
tome conhecimento das injúrias que os 
comunistas assacam contra o Governador 
do Estado, porque alguns órgãos da 
imprensa do Rio de Janeiro já noticiaram 
que o Sr. Pedro Ludovico é protetor dos 
comunistas. E' interessante, pois, que o 
Senado saiba como S. Ex.ª é visto por 
êles. 

Prossigo na leitura: 
“A história do Brasil, há muitos 

anos, vem se caracterizando por uma 
série interminável de lutas cada vez, 
mais enérgicas e decididas entre o povo, 
que ama e quer a liberdade, e os 
tiranos, que rasgam as Constituições e 
procuram reduzir as massas à 
impotência, para mais facilmente 
entregar o país à colonização dos 
patrões americanos e à exploração dos 
latifundiários e grandes capitaIistas 
ligados ao imperalismo. 

Ontem era Dutra assassinando Zélia 
Magalhães e Jaime Calado, era Ademar 
fuzilando Marma, Godói e Rossi, era 
Milton Campos chacinando os líderes 
queridos dos mineiros de Morro 
 

Velho, William Dias Gomes e Lambari, 
era Moisés Lupion, no Paraná, 
metralhando os bravos camponêses de 
Paracatu e Válter Jobim dissolvendo à 
bala a pacífica manifestação de 1º de 
Maio dos trabalhadores do Rio Grande, 
prostrando sem vida a heróica tecelã 
Angelina Gonçalves. 

Ontem era Coimbra Bueno e Hosana 
Guimarães, expulsando de seus lares, à 
custa de sabres e casse-tetes, os moradores 
da fazenda Tiririca, espancando no Marabá 
os jovens estudantes que lutavam contra a 
lei de segurança, dissolvendo a bala 
comícios patrióticos em defesa do petróleo. 

Hoje os carrascos são outros, mas o 
terror é o mesmo! 

E' Getúlio banhando em sangue os 
tecelões grevistas do Distrito Federal, 
matando friamente o jovem Altair Rosa, é 
Lucas Garcez metralhando têxteis, 
metlúrgicos e gráficos nas ruas da Paulicéia, 
é Régis Pacheco empastelando "O 
Momento", bravo diário popular do povo 
baiano, é Jonas Duarte atacando à bala a 
redação de "O Estado de Goiás", são os 
jagunços de Ludovico assassinando Arnaud 
Faria em Anápolis, é finalmente o facínora 
Pedro Arantes, jagunço de Ludovico, 
comandando o massacre de jornalistas em 
pleno coração de nossa capital. 

Tudo isso mostra ao povo que a 
liberdade náo é um presente dos 
politiqueiros. Só o povo, unido e 
organizado, pode conquistar a liberdade..." 

"Dai a repulsa com que os democratas 
goianos acompanharam as sórdidas 
maquinações dos politiqueiros, que levantam 
agora a bandeira da intervenção federal e 
procuram substituir Ludovico por um general 
fascista e cínico lacaio dos americanos. 
Caíado de Castro – que viria beneficiar 
sòmente o pequeno grupo de chefetes da 
"oposição", trazendo mais terror e opressão 
para o povo". 

A partir dêste ponto, passa o boletim 
a citar nominalmente os politicos de 
oposição de Goiás. 

"Enquanto os estudantes e o povo 
protestavam nas ruas contra o 
trucidamento de Haroldo Gurgel, os 
wilmar guimarães, hélio de brito, nasser, 
jales machado e outros demagogos, 
longe de praça pública, escondidos em 
suas casas, tripudiavam sôbre o cadaver 
ainda quente do jornalista assassinado, 
faziam cálculos eleitoreiros e sorriam 
felizes ante a prespectiva de substituir 
nas eleicões de 54 o bando terrorista de 
Ludovico pelo seu próprio bando, 
igualmente terrorista e anti-popular. 

O Comitê Estadual de Goiás do 
Partido Comunista do Brasil se congratula 
com o povo de Goiânia pelas 
manifestações de protesto contra o 
fuzilamento dos jornalistas. Bastou que o 
povo, mesmo desarmado, manifestasse 
nas ruas a sua revolta, para que tremesse 
até os alicerces o sanguinário govêrno de 
Ludovico e o pânico medrasse nas hordas 
governistas. 

Bastou que o povo erguesse o seu 
protesto para que os jagunços fossem 
escorraçados das ruas e ficassem 
acuados no Palácio das Esmeraldas. 

Todos êstes fatos mostram a justeza 
das palavras do grande Cavaleiro da 
Esperança, Luiz Carlos Prestes, quando 
diz que o "o povo unido e organizado é o 
mais forte do que os canhões e as 
metralhadoras da reação." 

O P. C. B. concita todos os 
democratas cratas a intensificar agora os 
seus protestos contra o jaguncismo. Os 
comunistas estendem fraternalmente a 
mão aos democratas e patriotas de todos 
os partidos, que desejam sinceramente a 
liberdade e os convidam a formar uma 
grande frente única, acima das diferenças 
partidárias, visando impôr pela fôrça do 
povo unido o respeito à liberdade e à 
Constituição. 

Aliberdade tem que ser conquistada 
e garantida já, através da ação, das 
massas, e não daqui a um ano, por  
meio de desmoralizadas farsas 
 

eleItorais, que visam simplesmente a 
troca de um tiranete por outro. 

O Partido Comunista do Brasil 
concita o povo goiano a intensificar os 
seus protestos. Que êstes protestos se 
estendam e se avolumem, até que os 
bandidos sejam justiçados e o 
sanguinário govêrno de Ludovico seja 
substituido por um Govêrno saído do 
povo, disposto a cumprir a Constituição e 
a respeita ras liberdades democráticas. 

Goiânia, Agôsto de 1953, – O Comitê 
Estadual de Goiás do P.C.B.” 

Vê-se da leitura feita que os 
incitadores de desordem em Goiana, se 
identificaram através do boletim: são os 
comunistas. Não se limitaram a insultar 
apenas as autoridades goianas, atacaram, 
as de outros Estados e as federais, 
inclusive o General Caíado de Castro, 
homem digno por todos os títulos, e u 
mdos mais brilhantes oficiais do Exército 
Brasileiro, desempenhando atualmente, 
com inexcedivel brilho, as funções de 
Chefe da Casa Militar da Presidência da 
República. Trata-se de um goiano que tem 
honrado a nossa terra, dignificando todos 
os postos por que tem passado. 

Por aí vê V. Ex.ª Sr. Presidente, que 
o Sr. Pedro Ludovíco está em boa 
Companhia no tocante aos ataques e 
insultos de que vem sendo alvo. 

O Senado e a opinião pública ficam 
assim conhecendo a verdade sôbre os 
fatos ocorridos em Goiás e os instigadores 
do reboliço que vai pelo país, em 
consequência da morte de Haroldo Gurgel. 

O que se quer é desmoralizar o 
Estado de Goiás e suas autoridades, 
pretende-se, porém, ir adiante e 
desmoralizar as próprias autoridades da 
República. 

Há uma campanha aberta contra as 
autoridades constituidas, um desejo 
incontido de subversão. 

Os brasileiros precisam atentar para 
isto, porque, no dia em que se romperem 
os diques da legalidade, em que as 
instituições forem desrespeitadas, a 
ninguém mais, nem mesmos os 
instigadores da desordem, conseguirá 
deter a massa inconformada e enfurecida, 
e tudo será subvertido. 

O de que precisamos, Sr. 
Presidente, é de orientadores da opinião 
pública, de indivíduos patriotas que 
preguem a união de todos em tôrno das 
nossas autoridades, para que possamos 
conjurar a crise tão grave que ameaça o 
país. 

Não é pregando o ódio ou 
procurando desmoralizar as autoridades 
constituídas que construiremos um Brasil 
maior e melhor. 

Alerto, portanto, os bons brasileiros e 
a mocidade generosa da minha terra, 
contra êsses forgicadores de desordens 
que desejam ver a subversão 
desencadeada no Brasil. (Muito bem/ 
Muito bem!) 
 
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. 

SENADOR MOZART LAGO NA 
SESSÃO DE 14 DE SETEMBRO DE 

1953 
 
Que se reproduz por ter sido 

publicado com incorreções. 
O SR. MOZART LAGO (para 

encaminhar a votação): –  
Sr. Presidente, o Senado, por  
certo, não extranhará, venha eu,  
neste momento, quando vamos  
votar resolução concedendo licença 
para a funcionária desta casa, D. Ninon 
Borges Seal, aceitar designação de 
auxiliar na Representação do Brasil na 
O. N. U., em sua reunião dêste anos 
nos Estados Unidos – congratular-me 
com essa funcionária, pelo honroso 
connvite que lhe foi formulado.  
Trata-se, em verdade, de uma  
das mais distintas funcionárias  
do Senado, em cujos serviços se  
vem distinguindo tanto que,  
sem favor, já é por todos consi- 
 

derada ornamento de nossa secretaria, 
modêlo para o nosso funcionalismo 
feminino, para mim, particularmente, que 
não me canso de exaltar a aptidão da 
mulher brasileira para quaisquer 
atividades nacionais, documento vivo do 
que tantas vêzes tenho afirmado e 
reafirmado desta tribuna, isto é, que 
nossas gentis patrícias possuem 
inteligência e mais predicados inatos para 
ocupar, os mais altos postos dos 
encargos da Nação. 

A propósito, Sr. Presidente, não 
quero perder a oportunidade desta 
merecida exaltação à nossa funcionária 
mencionada, para transmitir ao Senado 
uma notícia, embora rápida, da 
verdadeira "para de beleza" que tive a 
ventura de assistir, sábado último no 
estádio do "Fluminense Futebol-Clube". 

Realizaram-se alí, naquela tarde, os 
jogos iniciais da "III Olimpiada Feminina", 
organizada pelo "Jornal dos Sports". 
Nada menos de dez mil moças e meninas 
brasileiras desfilaram lindamente, ante os 
olhos do Sr. Presidente Getúlio Vargas, 
do Sr. Prefeito Dulcídio Cardoso e da 
imensa multidão que super-lotava o 
estádio, sob calorosos aplausos, 
representando os principais educandários 
e clubes desportivos do país, numa 
demonstração eloquente e encantadora, 
do muito que a nossa pátria já avançou 
nos domínios da educação física de 
nossa juventude. Quem assistiu aquêle 
formoso desfile, por certo constatou que a 
mocidade feminina de nossa terra está 
levando tão a sério os problemas de seu 
aperfeiçoamento corporal, quanto tem 
demonstrado que também cuida 
entusiàsticamente, em nossos colégios e 
em nossas escolas, da cultura de seu 
espírito. Quero mesmo, para a 
demonstração referida, muito 
especialmente, chamar a atencão dos 
nossos moços a fim de que êles se 
estimulem e também não se descurem de 
aperfeiçoarem a própria educação em 
nossas praças desportivas. A mulher 
brasileira já lhes invadiu, brilhantemente, 
os domínios da educação física. A 
competição não tardará. Uma 
circunstância ocasional serviu para 
demonstrar a disciplina e o preparo físico 
das jovens que tinhamos diante dos olhos 
maravilhados. Foi que começou a chover 
copiosamente, e em tôda aquela imensa 
massa de meninas e de moças, não se 
verificou o menor sinal de fugir da chuva e 
de resguardo contra possíveis resfriados. 
Tôdas permaneceram firmes, 
impassíveis, imóveis, como as rosas de 
nossos jardins sob os aguaceiros 
intempestivos. 

O Sr. Getúlio Vargas e quantos 
assistiram o desfile não pouparam as 
expressões mais elogiosas ao seu 
desenvolvimento. Congratulo-me, 
Senhor Presidente, prazeirosamente, 
com o "Jornal dos Sports", e em 
especial com os seus notáveis diretores 
Srs. Mário Filho e Henrique Gigante, 
pelo belíssimo espetáculo que souberam 
organizar com tamanha mestria, 
esperando que nestas minhas palavras 
que são, por certo, também, a de 
quantos alí estiveram presentes, 
encontrem algum estimulo para que 
prossigam. sem desfalecimento, em tão 
impressionantes e eloquentes 
demonstrações da cultura de nossa 
gente. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – Muito bem. 

O SR. MOZART LAGO: – Era o que 
tinha a dizer. (Muito bem! Muito bem!). 

 
SENADO FEDERAL 

 
ATOS DO DIRETOR GERAL 

 
O Sr. Diretor Geral, no uso de suas 

atribuições, resolveu: 
Conceder o salário família ao Oficial 

Legislativo, classe M, Aderbal Távora de 
Albuquerque, em relação ao seu 
dependente Luís Fernando, nascido em 
29 de agôsto último. PRÊÇO DO NÚMERO DE HOJE. Cr$ 0,10 
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O SR. PRESIDENTE: – Festejamos 
nesta data mais um aniversário da 
Constituição Brasileira. 

E preciso reconhecer que ela 
representa uma obra de inteligência, 
constituinte. 

Patriotismo e sabedoria do legislador . 
 

Elaborada ainda durante o rescaldo da 
segunda conflagração, numa época de 
confusas perspectivas para o destino dos 
povos, a nossa lei institucional soube garantir 
a ordem nacional, as liberdades públicas, o 
desenvolvimento econômico e social e o 
progresso do país, além de proporcionar ao 
Brasil um grande prestígio na vida 
Internacional das democracias. 

Era justo, portanto, que o Senado 
Federal resolvesse realizar a presente 
sessão comemorativa, na qual se farão ouvir 
os representantes dos partidos nacionais 
criados e garantidos pela nossa magna lei e 
que fazem parte integrante do próprio 
sistema político que ela nos outorgou. 

Saudamos muito cordialmente os 
ilustres deputados Srs. Eurico Salles, 
Ernani Sátiro, Hildebrando Bisaglia, 
Carmelo d'Agostino, Daniel de carvalho, 
Elpidio de Almeida e Arruda Câmara, que 
honram com a sua presença a nossa 
solenidade, como representantes da 
Câmara dos Deputados (Pausa). 

Tem a palavra o nobre Senador Ivo 
d'Aquino. 

O SR. IVO D'AQINO: – Sr. 
Presidente, a Câmara dos Deputados e o 
Senado Federal comemoram nesta data o 
sétimo aniversário da Constituição que 
nos rege. 

Com o perpassar dos anos, que não 
são longos, desde a feitura da Carta 
Magna até o dia de hoje, aflora a nossa 
menta a pergunta: tem o Brasil a regular-
lhe a estrutura de Nação e a traduzir seus 
problemas quer políticos, quer sociais, 
quer econômicos, um estatuto se não 
perfeito pelo menos que atenda às suas 
necessidades atuais? 

Sr. Presidente, antes de responder a 
essa indagação, cumpre-nos fazer um 
exame retrospectivo das constituições 
que nos têm regido desde a proclamação 
da nossa independência. 

Quando, sob o govêrno do Imperador 
Pedro I, se reuniu a primeira Assembléia 
Constituinte, e os legisladores de então se 
preocuparam em dar ao Brasil o seu primeiro 
estatuto constitucional, os ânimos de tal 
forma se aqueceram e as divergências tanto 
se assenderam que houve um dissídio 
irremovível entre o Imperador e a 
Assembléia Constituinte. Resultou dai a 
dissolução dessa Assembléia, dentro da qual 
os Andrada se altearam de tal modo que 
revelaram desde logo as qualidades 
eminentes que transmitiriam em espírito 
atravês de tôdas as gerações vindouras. 
O governante brasileiro não teve outra 
solução senão a de outorgar à Nação uma 
Carta que, embora não havendo sido votada 
pelos representantes do povo, fosse, 
entretanto, ao encontro de aspirações 
irreprimíveis que, mesmo antes da 
Independência brasileira, já exigiam normas 
constitucionais para a Nação nascente. 

Conforme estudos e Investigações a 
que se procederam, chegou-se à conclusão 
de que o autor do projeto, convertido na 
Constituição Imperial de 24 de março de 
1824, fôra Martim Francisco, um dos 
Andrada, que, senhor dos segredos político 
que deveriam constituir uma base para o 
progresso do Brasil era, ao mesmo tempo, 
eminente cultor das letras jurídicas. Desta 
forma poude elaborar um projeto que se 
aproximava das necessidades, e sobretudo, 
das aspirações brasileiras. 

A Carta Imperial de 1824, embora não 
chegasse a ser aprovada pela Assembléia 
Constituinte, foi submetida à aprovação das 
Câmaras Municipais e entrou em vigor, 
regendo os ilegível políticos do Brasil  
de 1824 a 1889. Neste largo transcurso 
sofreu apenas uma modificação por  

Ato Adicional, feliz iniciativa do Parlamento,  
o que procurou atender aos anseios fe- 
 

derativos que emergiam das províncias, 
fazendo pressão sôbre o Govêrno 
Imperial, a fim de obterem autonomia 
mais ilegível com sua importância política 
e desenvolvimento. Em virtude do Ato 
Adicional, os Conselhos Provinciais 
converteram-se em Assembléias. 

A revogação da Constituição Imperial 
de 1824 resultou, do advento da 
República. Jamais lhes foram negados, 
entretanto, a substância democrática e o 
reconhecimento de normas políticas das 
mais avançadas naquela época. 

Não há cultor de Direito que ignore 
haver sido Ruy Barbosa o autor do projeto 
apresentado ao Govêrno provisório e que 
serviu de base fundamental à elaboração 
da Constituinte de 24 de fevereiro de 
1931 ilegível nas melhores fontes das 
liberdades públicas e do regime 
democrático as ilegível  mais 
aconselháveis á época, trouxe para o 
Brasil um Estatuto que lhe regeu os 
destinos desde a data da promulgação 
até 1930. 

Modelada à ilegível das Constituições 
clássicas do século passada; inspirada na 
Carta Magna dos Estados Unidos da América 
do Norte; colhendo as melhores sementes das 
fontes européias, a Constituição de 1891 
honrou o saber, a inteligência e as altas 
qualidades políticas dos homens que a 
honraram. 

Não obstante, já o próprio Ruy Barbosa 
em discurso nesta Casa, comentando a 
Constituição de 1891, declarava que cada vez 
mais as nações não podiam deixar de atender 
às solicitações de ordem social que se vinham 
processando nas sociedades políticas e que o 
Brasil – embora com uma Constituição 
moderada nas fontes da mais legítima 
democracia – talvez em breve fôsse obrigado 
a atender a essas solicitações. 

As palavras de Ruy Barbosa foram 
proféticas. A guerra deflagrada em 1914, após 
o seu término, trouxe à tona das sociedades 
políticas problemas de ilegível novos que as 
próprias Constituições se viram forçadas a 
acolhê-los e a traduzir, em formas políticas, 
normas de Direito que até então se situavam 
apenas no campo do Direito Privado.  

Assim foi votada a Constituição de 16 de 
junho de 1934, que não podia deixar de 
atender aos novos rumos e do Direito Político, 
do qual as nações se vinham imbuindo. 

Interpretando êsses problemas, as 
Constituições européias de após o Tratado 
de Versailles procuraram amoldar-se à 
Constituição de Weimar, dentro da qual 
estes postulados foram acolhidos, dando 
nova feição às garantias dos direitos 
individuais e fazendo com que o Estado 
ficasse no dever de dar a assistência não 
prevista nos Estatutos do Século XIX, mas 
que não mais podia ser recusada diante dos 
novos problemas que surgiram entre os 
povos e nas organizações estatais. 

Quando recordamos, Sr. 
Presidente, o serviço magnífico que os 
juristas e filósofos do Século XVIII 
prestaram à humanidade, como 
arquitetos do direito natural – não o 
dos teólogos, nem aquele concebido 
pelos romanos e traduzido nas 
Institutas, de Justiniano, mas, aquele 
através, do qual se outorgavam não 
apenas ao cidadão, senão à pessoa 
humana, garantias fundamentais, 
preeminentes e superiores ao próprio 
Estado – não podemos deixar de 
reconhecer que, dêsse postulado, 
nasceram as Constituições escritas. 

Os filósofos e juristas do século 
XVIII resolveram êsse teorema político, 
criando uma linha auxiliar, que era  
o direito natural, a fim de que o Estado 
ficasse no dever, na contingência,  
na obrigação de respeitar di- 
 

reitos que pertenciam á pessoa humana, por 
ser pessoa humana. 

Daí as constituições com a feição de 
um pacto celebrado entre os cidadãos e o 
Estado, para que, precipuamente, ficassem 
respeitados direitos que, êles entendiam, não 
eram outorgados pelo govêrno ou pelo poder 
publico, mas eram inerentes à pessoa 
humana. 

As constituições modernas tomaram 
por base as doutrinas dêsses filósofos e 
juristas do século XVIII, principalmente as de 
Rousseau, que influiram na Constituição 
americana de I737 e  na francesa de 1891. 
Tornou-se, assim, postulado pacífico que os 
direito fundamentais do homem seriam 
sempre, a cúpula de todos os estatutos 
políticos; e essa declaração era preeminente 
ate em relação á Própria estrutura política do 
Estado, conforme o externou Duguit. 

Mas como disse, Sr. Presidente, os 
problemas políticos, sociais econômicos, 
surgidos após o Tratado de Versailles, 
exigiram a elaboração de novos Estatutos 
em que ficassem traduzidos, não apenas os 
direitos políticos dos indivíduos, mas também 
os sociais e econômicos. 

Essa diferenciação tornou-se cada 
vez mais necessária porque a 
consagração dos direitos sociais exige a 
invenção do Estado, a fim de que possam 
ficar resguardados, protegidos e possam, 
sobretudo, ter uma realidade dentro das 
sociedades. 

Como disse Mirkine, as 
Constituições européias que foram sendo 
elaboradas após o Tratado de Versailhes, 
procuraram traduzir os problemas 
políticos nacionais em fórmulas 
democráticas, desembaraçadas, não 
obstante, do preconceito individualista 
que norteara as constituições do século 
XIX. Houve dessa forma a preocupação 
de socializar os direitos e garantias 
individuais, não se limitando estes a uma 
simples relação recíproca de interesses 
pessoais em face do Estado, mas 
exprimindo uma coordenação coletiva em 
que o individuo "político" não se distingue 
mais do individuo "social". 

"O Estado não pode limitar-se a 
reconhecer a independência jurídica do 
individuo; deve criar um minimum de 
condições necessária para assegurar a sua 
independênci social. Dai dois processos 
simultâneos: de um lado, entre os direitos 
individuais fundamentais figura pouco a 
pouco a defesa da pessoa social; e de outro 
lado, em nome de um princípio objetivo de 
solidariedade e de ordem pública (não 
queremos indicar a verificação do fato a 
nenhuma doutrina determinada) em nome 
dêste princípio social superior, dá-se uma 
limitação de certos direitos fundamentais, 
particularmente a direito de propriedade que 
evolui sob nossos olhos. Quer dizer que há 
ao mesmo tempo extensão dos direitos 
individuais e certas limitações dêsses direitos 
fundamentais, anteriormente proclamados". 

Realmente, Sr. Presidente, se 
estudarmos a Constituição brasileira de 
1934, verificaremos as tendências que 
Mirkine acentua nas Constituições européias 
elaboradas após o Tratado Versailhes, 
Constituições que, como declarei, tiveram 
sua fonte de inspiração na Constituição de 
Weimar. Nossa Constituição de 1946 – 
pode-se dizer – procurou recolher da 
Constituição de 1891, bem como da de 
1934, elementos que pudessem dar ao 
Brasil um estatuto que, sem desmentir as 
tradições republicanas, ao mesmo tempo se 
Compadecesse dos problemas que surgem 
diante dos nossos passos e que é mister 
resolver dentro das fórmulas políticas 
constitucionais. 

Perguntar-me-ão: é a Constituição de 
1946 superior a de 1934? 
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Penso que sim, Sr. Presidente, por 
que, embora ambas inspiradas na mesma 
fonte de idéias, na mesma preocupação 
de reconduzir o Brasil a um regime 
democrático atualizado de acôrdo com as 
novas exigências sociais, não só do Brasil 
como do mundo; embora ambas tivessem 
essa preocupação, não se nota, na 
Constituição de 1946, mau grado os 
defeitos que possa ter uma certa timidez 
que os constituintes de 1934 tiveram, 
para disciplinar, não só a estrutura política 
da Nação, como também para solucionar 
certos problemas de ordem social e 
econômica. 

Cito o exemplo da organização do 
Senado, na Constituição de 1934 e na 
atual. A primeira foi transigente; temeu 
ressucitar o Senado tal como existia na 
organização da Constituição de 1891. O 
Senado não ficou compendiado no Poder 
Legislativo, mas, apenas, como 
colaborador dêsse poder, ou melhor da 
Câmara dos Deputados. 

O SR ALOYSIO DE CARVALHO: – 
Permite-me V. Ex.ª um aparte? 

O SR. IVO D AQUINO: – Com 
prazer. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 
Talvez a distinção possa ser levada a 
conta de uma corrente maior pelo 
unicameralismo na Constituinte de 1934, 
onde só se representaram, pode-se dizer, 
constituintes. A eleição não distinguiu, 
naquela oportunidade, deputados e 
senadores. O Senado ficou como simples 
órgão, de coordenação de poderes. 
Representou, apenas, uma transigência, 
uma satisfação à corrente unicameralìsta 
que talvez, fôsse mais predominante na 
Constituinte de 1934. Esta corrente Veio 
também muito forte na Constituinte de 
1946. E V. Ex.ª sabe que dentro ou fora 
do Parlamento, ha no Brasil, uma corrente 
muito viva e muito presente qual a de ser 
dispensável o Senado, porque já êle 
ilegível representado o seu papel de 
encarnar o espírito federativo, e êsse 
papel seria hoje histórico. Mas na 
Constituição de 1946, a verdade é que 
ilegível fato psicológico que pode ser 
apresenciado – havendo deputados e 
senadores, era natural, humano 
procurássemos sustentar os direitos da 
instituição de que se tinham feito 
representantes nas eleições. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Agradeço o 
aparte esclarecedor de V. Ex.ª que aliás 
tem autoridade para dá-lo, porque foi 
constituinte de 1934. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 
Apreciei as duas constituintes. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Na 
realidade, V. Ex.ª tem razão, mas não 
destrói o fato... 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 
Ao contrário; estou de acôrdo com o 
pensamento de V. Ex.ª. 

O SR. IVO 'AQUINO: – ... que aleguei, 
da timidez, que resultou, como bem explicou 
V. Ex.ª, de uma transigência necessária. 
Porque, em face da eliminação do Senado 
Federal, da construção constitucional 
preferiu-se, então coloca-lo como órgão de 
colaboração ou, como diz a Constituição de 
1934, órgão coordenador, contido no mesmo 
capítulo que regula o Ministério Público. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 
Ainda há a acrescentar que a Constituinte 
de 1934, logo após a revolução de 1930, 
teve como objetivo imediato a eliminação 
do Parlamento, a que se atribuíam todos 
os males da república que desaparecia. 
Na Constituinte de 1946 talvez se possa 
mesmo afirmar, o espírito era outro: – 
restabelecer as prerrogativas do 
Parlamento depois do grande desastre de 
ausência total do Parlamento no Brasil. 

O SR. IVO D'AQUINO: – 
Realmente, neste ponto V. Ex.ª tem 
razão. O Constituinte de 1946 ilegível 
 

imbuído do espírito de reação contra a 
situação que acabava de se extinguir e 
que, na opinião geral, devia ser não só 
remediada, mas cauterizada através de 
um estatuto que revelasse 
preocupação democrática ainda mais 
ardente. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: 
– Quando os parlamentares tinham 
vencido no mundo inteiro a fase da 
guerra. 

O SR. IVO D'AQUINO: – 
Exatamente V. Ex.ª conclui bem: 
quando êsse espírito em tôda parte 
fortemente se elevava, sobretudo 
depois da proclamação em que 
Franklin Roosevelt alertava as nações 
no sentido da defesa cerrada do 
princípio democrático. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 
Muito bem. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Assim, Sr. 
Presidente, o constituinte de 46 
restituiu ao Senado o antigo prestígio 
dentro da organização constitucional 
brasileira. Não obstante serem muitos 
os partidários do regime unicameral, 
venceu o sistema atual E – a prática 
está demonstrando – foi o constituinte 
de 46 feliz. O Senado da República 
tem procurado, se não pelas próprias 
forças, pelo menos pela tradição e pelo 
valor dos homens que por aqui 
passaram, não deixar se desmintam 
nesta Casa convicções que tornaram o 
Senado Federal ilegível inexpugnável, 
com a defesa em todos os tempos do 
regime democrático vale dizer, da 
Constituição que o instituiu. 

Esta digressão Sr. Presidente ilegível 
por deixar patente já temos tido no Brasil 
só no regime republicano, quatro 
Constituições: três votadas por 
assembléias constituintes: uma, 
resultante de carta outorgada. 

Talvez determine certo alarme tenha 
sido o Brasil regido, em menos de um 
século por cinco Constituições quando os 
Estados Unidos, a Suíça e outros povos 
europeu, se tenham valido nesse mesmo 
período, de uma só Carta Política, apenas 
reformada à feição das exigências 
políticas e sociais. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – A 
França teve doze constituições num 
século. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Exatamente. 
A França, de 1791 a 1875 teve as 
constituições de 1793, do Ano Terceiro, 
do Ano Oitavo, as Cartas de 1814, de 
1830 de 1848 e de 1852. A de 1875, por 
mais tempo em vigor, decorreu da 
elaboração de várias leis e, mesmo 
assim, talvez não tenha sido a mais 
perfeita. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 
Foi a que assegurou maior paz e 
progresso e maior respeito aos ideais 
democráticos. 

O SR. IVO D´AQUINO: – 
Exatamente, Talvez, por maior 
elasticidade, regesse, por largo tempo, 
os destinos franceses. 

Justamente êsse fato me levou 
perguntar a mim mesmo, a respeito da 
nossa Constituição: se é um Estatuto, se 
não perfeito pelos menos corresponde por 
muito tempo as exigências da estrutura 
política brasileira? 

Esta pergunta fez-me reler um trecho 
de Jean Cruet, autor da "Vida do Direito" 
e da "Inutilidade das Leis" que, com 
sabedoria e finura, diz: 

"A simetria das formas constitucionais 
dissimula muitas vezes mais do que 
revela o equilíbrio real das fôrças políticas 
e para conhecer o regime constitucional 
de um país, não basta ler a sua 
Constituição. Os textos. com efeito nunca 
formam uma ,rêde, bastante cerrada nem 
bastante firme para impedir os costumes 
 

parlamentares e governamentais de 
fazerem prevalecer tácitamente uma 
constituição oculta que a excede e pode 
desnaturá-Ia: quer dizer, que todos os 
países têm uma constituição costumária, 
mesmo aqueles que parecem viver sob o 
regime de uma constituição escrita". 

Pode concluir-se destas palavras 
que a virtude de uma Constituição não 
está, principalmente, nos seus têrmos, 
nos seus textos, mas na sua prática 
sincera e honesta, na sua interpretação 
construtiva e consentânea com as 
exigências políticas da nação. A 
constituição do império não acolheu o 
regime parlamentar. Não obstante, pouco 
a pouco instituiu-se êsse regime, não 
previsto na letra constitucional. 
Desnaturou-se a constituição? Não! Nem 
houve necessidade de reformá-la para 
êsse fim. O que ocorreu foi uma 
solicitação ampliada pelo tempo no 
sentido dessa prática, que tomou corpo 
ao lado da Constituição, e com ela se 
conciliou. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 
Permita V. Ex.ª um aparte. Chegando-se 
até, por lei ordinária, a criar a figura do 
Primeiro Ministro Chefe do Gabinete, de 
que a Constituição não cogitava. 

O SR. IVO D'AQUINO: – V. Exª tem 
razão; mas nessa prática e nessa 
interpretação constitucional, o perigo está 
em se a desenvolver a ponto de 
desnaturar, negar ou desvirtuar o Estatuto 
elaborado com a preocupação de atender 
aos interesses políticos da Nação. 

Sr. Presidente, a Constituição de 1946 
poderá ter, terá e tem defeitos. Não é fácil 
conciliar princípios tradicionais de Direito 
Público com normas exigidas por um 
mundo em constante evolução, de mais a 
mais considerando-se que o regime 
democrático resulta da inter-comunicação 
dos povos e não apenas da prática de só 
um povo. 

E' natural. portanto, que os povos se 
saturem das ideais e dos Institutos, uns 
dos outros. Assim, as Constituições 
escritas, diplomas rígidos, sofrem 
choques constantes dessas solicitações: 
e se, ao seu lado, são criados problemas 
que muitas vezes não podem ser 
resolvida com a interpretação ao pé da 
letra dos textos constitucionais, cumpre aí 
exatamente ao Poder Legislativo procurar 
uma interpretação que sem desmerecer o 
espírito do Estatuto, concorra para o seu 
fortalecimento. Uma interpretação 
construtiva da Constituição torna-se, 
muitas vezes, mais útil que uma emenda 
constitucional, a qual, poder abalar o 
Estatuto ou, pelo menos abrir-lhe a porta 
á acolhida de normas deletéria à sua 
resistência jurídica. 

Sr. Presidente, neste discurso, em 
nome do meu Partido um dos maiores 
colaboradores do Estatuto atual, 
preocupa-me, não o elogio da 
Constituição de 1946, mas solicitar dos 
homens públicas brasileiros, sobretudo 
doe investidos em funções legislativas, 
terem em atenção e prática da 
Constituição, não só dentro doa seus 
moldes formais, como procurando 
honestamente sentir-lhe o espírito e 
traduzi-lo, a fim de que se não 
desnaturem normas que salutares muitas 
vezes deixam de ter eficácia. Porque as 
paixões humanas muitas vezes se 
colocam acima dos Interesses coletivos. 

Sr. Presidente, no dia de hoje os votos 
que faço em nome de meu Partido – creio 
que são os de todos quantos vivem em 
nosso país à sombra de um Estatuto, 
redigido, elaborado e votado com 
preocupação superior – são no sentido de 
que o Brasil permanece dentro do  
concerto democrático das nações e que no 
continente sempre possa, resguardado  
por êsses Estatuto fazer prevalecer 
 

normas que pertençam a todos os 
povos civilizados e resguardem a 
liberdade humana! (Muito bem! Muito 
bem! Palmas. O orador é 
cumprimentado). 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a 
palavra o nobre Senador Hamilton 
Nogueira. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA (não 
foi revisto pelo orador): – Sr. 
Presidente, se há uma fonte de riqueza 
inesgotável de ordem espiritual – porque 
dela jorram torrentes de luz, porque dela 
emanam os frutos das diversas 
modalidades e atividades do pensamento 
humano – essa fonte é a Constituição 
política de um país. E fontes preciosas 
são as diversas Constituições que 
ocorreram durante a vida política de um 
povo. 

Tivemos oportunidade de ouvir a 
magnífica conferência do nobre 
colega Senador Ivo d'Aquino, 
comparando as diversas 
Constituições brasileiras, desde a do 
Império até a de 1946. 

Nessa fonte, o sociólogo, o 
Pesquisador de antropologia cultural, o 
historiador aquele que se dedica á 
filosofia política, vai encontrara a 
expressão real da vida do Brasil. 

Dizia Maurice Barrés que cada povo 
tem suas verdades. E ele amava as 
verdades francesas. 

As verdades de uma nação se 
encontra principalmente na sua Carta 
Magna, na sua Lei Básica, na sua 
Constituição. 

Quantas vezes repetimos definições 
conceitos, sem atentarmos para a 
profundezas e a significação dos têrmos! 
Exemplifico: 

Montesquieu definiu a Lei como a 
relação necessária que deriva da 
natureza das coisa. Repetimos a 
definição como autômatos: 
entretanto, ela é de uma profundidade 
extraordinária. Quando se diz que a 
lei e a relação necessária das coisas, 
ilegível natureza na concepção 
aristotélica do têrmo do princípio de 
atividades dos seres, daquilo que êles 
têm de mais nobre daquilo que é 
imanente à sua própria organização  

Ora, em nossa Constituição, como 
na de cada povo encontramos a 
expressão dessa constante que resulta 
da natureza das coisas. 

Por essa razão, considero a Carta 
Magna a síntese da verdade de 
ilegível novo, no que êle tem de mais 
nobre nas suas tradições. 

Quantas vezes apelamos para  
a tradição e todos dizemos: "E  
uma verdade porque é tradicional." 
Como o Visconde De Bonalde, 
inverterei o tema: As coisas não são 
verdadeiras porque sejam tradicionais; 
são tradicionais porque são 
verdadeiras. 

E' por êste motivo que, na 
Constituição brasileira temos as 
verdades brasileiras. 

Um dos espíritos mais Lúcidos do 
Brasil, o professor Hermes Lima, 
deputado à Constituinte, disse certa 
feita, numa fase pragmática da  
sua vida em que se colocava a  
igual distância de tôdas as ilegível  
que a constituição deveria refletir  
– e empregava quase a linguaguem  
de Barrés – as verdades brasileiras:  
e, entre essas verdades, colocava,  
por exemplo, a Igreja Católica do 
Brasil. 

Encontramos na Constituição de 
1948, os postulados fundamentais do 
ordem religiosa, não somente no 
sentido dogmático em que coloca as 
bênçãos de Deus, mas também no 
sentido real, vivido, humano e social. 
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Sr. Presidente, o nobre Senador 

Aloysio de Carvalho, cuja palavra tantas 
vêzes tem sido um roteiro para as 
decisões do Senado, afirmou, há poucos 
dias, e endosso as palavras de S. Ex.ª, 
que a maior comemoração da 
Constituição de 1946 seria o seu 
cumprimento. Estou de acôrdo com S. 
Ex.ª nessa parte, discordando, entretanto, 
da sua declaração no que diz respeito a 
esta manifestação, porquanto, também 
oferece um sentido que S. Ex.ª há de 
reconhecer verdadeiro a que se impõe 
nêste momento: a comemoração de uma 
Carta Magna tem, igualmente, caráter 
pedagógico. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 
Permite um aparte? 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – 
Com todo o prazer. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 
Aliás, brilhante discurso que o Senador 
Ivo d'Aquino acaba de proferir e a oração 
que V. Ex.ª está pronunciando revelam 
que, realmente, tenho razão num ponto 
da minha declaração de voto, contrária à 
sessão especial: quando eu queria que 
fôsse alguma coisa de mais expressivo e 
sintomático do que uma sessão de 
simples discursos encomiásticos à 
Constituição. O nobre Senador Ivo 
d'Aquino frisou que não estava proferindo 
discurso de louvor à Carta Magna. Assim, 
declaro a V. Ex.ª desde que me chamou 
pessoalmente à sua brilhante oração... 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – 
Porque eu sabia que o Senado desejaria 
ouvir a palavra clara e brilhante de V. 
Ex.ª. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 
... que estou satisfeito e desvanecido. 
Realmente, o Senado imprime à sessão 
especial de hoje o cunho que deve ter... 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – 
Perfeitamente. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 
... de profissão de fé nos destinos 
democráticos do país. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – V 
Ex.ª tem tôda a razão. Por isso mesmo, 
afirmo que esta comemoração tem 
importância pedagógica. 

Considero que a democracia só se 
faz com a prática da democracia. Ora, a 
prática da democracia resulta da 
educação que forma o hábito e faz com 
que as pessoas atuem paradoxalmente, 
de acôrdo com aquelas idéias cegas de 
Taine. Este afirmava que as idéias só são 
ativas, quando se tornam cegas, quando 
resultam da evolução lenta, do respeito à 
lei, como se verifica na Inglaterra e na 
Suíça. Nêsses países, o respeito à lei é 
fundamental, tem o verdadeiro sentido. 
Quando chegamos à Suíça, encontramos 
algo profundamente acolhedor: ilegível 
est. E a legenda não só está escrita, 
como é vivida e realizada. 

Nêste sentido, tem razão o nobre 
Senador Aloysio de Carvalho. 
Precisamos viver o que está na 
Constituição. E' mister que nós, 
constituintes remanescentes 
trabalhemos pelas leis 
complementares. Nem se pode 
compreender que leis da mais alta 
importância, como essas, não tenham 
sido ainda votadas. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: 
– Vossa Ex.ª tem razão. Há o exemplo 
da lei de diretrizes e bases da 
educação...  

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – 
Perfeitamente.  

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: 
– ... lei fundamental que, dentro dêstes 
sete anos, não foi votada pelo 
Congresso. A Constituição não tem 
sido executadas, nem mesmo por nós, 
remanescentes da Constituinte de 
1946! 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – 
Claro. Estou de pleno acôrdo com V. Ex.ª. 

 

Dizia eu, Sr. Presidente, que esta 
comemoração tem caráter pedagógico e 
deve ser dirigida, não semente aos 
adolescentes, aos jovens, mas também 
às pessoas de idade provecta, que 
continuam a baixar decretos-leis, a 
legislar, esquecida de que existe um 
Poder Legislativo. 

Temos visto portarias de Ministros, 
revogando leis. Diàriamente se verifica a 
substituição de Presidentes de Caixas e 
Institutos de Aposentadoria, ato da 
competência absoluta do Presidente da 
República; decretos expedidos sôbre 
regulamentação do rádio, hoje, uma fôrça 
em mãos do Govêrno e que se esta 
fazendo sentir contra aquêles que o 
criticam – tudo como se não existisse 
uma Constituição. 

Assim, no sentido pedagógico, a 
comemoração de hoje dirige-se não 
somente aos jovens, mas a todos os que, 
em idade provecta, ocupam cargos 
executivos. 

Ainda há, poucos dias, observei o 
fato: o Prefeito desta cidade, na mesma 
hora em que vetou dispositivo de Projeto 
de Lei, onde se estabelecia prêço para as 
passagens de bondes, baixou decreto 
fixando outro prêço, vale dizer, legislando 
sôbre a disposição vetada, sem ao menos 
aguardar a deliberação do Senado. 

Sr. Presidente, desejo exprimir – e é 
êste o pensamento da União Democrática 
Nacional – sinceros votos no sentido de 
que a nossa Constituição seja 
considerada como norma a seguir, como 
representando, de fato, o pensamento 
democrático do Brasil. Além de todos os 
sentidos já aqui analisados, ela marca 
uma era de luta, o repúdio da mentalidade 
liberal democrática do Brasil às formas 
arbitrárias de govêrno, às ditaduras, 
quaisquer que sejam os nomes por que 
se apresentem. 

Sr. Presidente, a União Democrática 
Nacional tem o seu lema, tantas vezes 
criticado pelos seus adversários. Muito 
nos honramos, aliás em que com ela se 
preocupem constantemente. Nosso lema 
se expressa: "o prêço da liberdade é a 
eterna vigilância". E a liberdade no Brasil 
só será realidade mediante a vigilância 
contínua que o Poder Legislativo exerça 
sôbre o cumprimento da Carta Magna do 
Brasil. (Muito Bem! Muito Bem! Palmas. O 
orador é cumprimentado). 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a 
palavra o nobre Senador Gomes de 
Oliveira. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Sr. 
Presidente, Senhores Senadores, 
Senhores Deputados, que tanto nos 
honram com a sua presença. 

As constituições são, sem dúvida, 
expressões de uma época na vida dos 
povos. 

Entre nós, tivemos a Constituição 
de 1824, que consubstanciou os 
princípios firmados pela revolução da 
Independência. 

A Constituição de 91 configurou os 
princípios republicanos vitoriosos na 
sublevação de 89. 

A Constituição de 34, assentou as 
aspirações renovadas do movimento 
revolucionário de 30. 

Tivemos a Constituição de 37, 
mas ela não foi mais do que um 
incidente na história do nosso 
constitucionalismo, fruto de uma época 
de desvios políticos e de inquietação 
no mundo. 

Ainda assim sofreu a influência 
benéfica de diploma democráticamente 
elaborado três anos antes. 

E a Constituição de 46 não foi 
senão uma retomada da posição em 
que a Constituição de 34 deixará a 
nossa vida constitucional, e isso 
porque, nas linhas gerais, como nas 
disposições do seu teto, a Constituição 
de 46 se justapõe à de 34. 

 

Nem poderia ser de outra maneira, 
se as condições sociais, políticas e 
econômicas, ainda eram as mesmas. 

E quem foi parte nos trabalhos da 
elaboração constitucional daquele ano, é 
levado a rememorar o que foram eles, 
para que bem possamos penetrar o 
espírito da época nova que o diploma de 
34 iniciou na vida do país e que, sob as 
mesmas bases, e no mesmo estilo, aí 
temos vigorando na Constituição de 46. 

Quem viveu aqueles dias de 1934, 
no Palácio Tiradentes, sentindo no 
borborinho de uma assembléia numerosa, 
o entrechoque de tantas opiniões 
diversas, a confusão, por vezes na ordem 
dos trabalhos parlamentares, o tumultuar 
das paixões, das ameaças em torno a 
casa onde essa assembléia funcionava, 
os aplausos e as invectivas quem se 
deixou envolver no vórtice dessas 
agitações, poude sentir bem o vulcão de 
ilegível, de vibrações, de exigências e e 
contradições, mesmo, que é nossa alma 
coletiva. 

Porque, naquele conclave onde se 
representava uma população de origens 
as mais diversas, classes sociais de todos 
os matizes, credos políticos os mais 
opostos, palpitava com toda a força bravia 
de um povo estuante a alma de Brasil. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 
Até a representação proporcional. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – 
Sem dúvida. 

Durante oito meses, que tanto durou 
a discussão dos projetos, a Assembléia 
Nacional Constituinte e agitou em debates 
que vasculharam a vida brasileira em 
todos os seus aspectos, em esplanações 
eruditas, que constituem nos anais, o 
inquérito naquele momento. 

O ante projeto de Constituição, que 
mais completo sobre a vida brasileira já 
era um subsídio valioso pelos debates 
que suscitara e pela autoridade dos 
membros que a compunham foi 
submetido ao crivo do mais 
acuradexame e ali foram-lhe 
apresentadas 1.231 emendas que, 
aproveitadas pela comissão dos 26, 
deram em resultados redação de um 
projeto novo. 

Este, por sua vez, submetido a 
discussão, e mesa, para ser emendado, 
recebeu 1.932 emendas, de que resultou, 
pode-se dizer, projeto novo mas ilegível 
dos pareceres elaborados peIas 
comissões parciais da Comissão dos 26. 

Postos em votação estes pareceres, 
ainda assim, quando não foram 
totalmente desprezados, para serem 
substituídos por ilegível grandes 
bancadas" tiveram o seu texto melhorado 
por emendas que lhes foram opostas. 

Em redação final, ainda 717 
emendas procuraram corrigí-lo. 

Em todo esse movimento trajeto o 
longo trabalho da Constituinte de 3 (que 
se descreveu em 5.115 páginas do Diário 
da Assembléia), no mundo de idéias, e 
aspirações vazadas nos milhares de 
discursos e de emendas, sentia-se bem o 
Brasil, na estensão das suas linhas 
geográficas, no abandono da sua 
população rural, no agitado da sua 
ilegível, fôrças econômicas num 
comemorava em que, com ânsia 
buscavamos divisar as linhas da realidade 
nacional. 

Nos longos meses de elaboração 
constitucional a que não faltaram nem as 
apreensões da desordem, contingência 
dessas fases de transição, agravada 
pelas circunstâncias daquela hora 
mundial, buscáramos sentir o Brasil em 
toda a sua realidade, nesses fatores reais 
do poder, de que fala Ferdinad Lassalle. 

Em verdade, como no mundo físico, 
há, na sociedade, forças dispersas que é 
preciso pesquisar para as ilegível, 
disciplinar e orientar no sentido das 
conveniências individuais e sociais. 

 

Mas, na complexidade dos 
fenômenos sociais que Comte, já nos 
referia, essas forças não se positivam 
com a precisão matemática do mundo 
físico. E, afora uma ou outra lei que a 
sociologia poude formular, as normas 
políticas se fiam como expressões mais 
de tendências, sem caráter estável 
definido. 

E isso porque o ciclo de 
aperfeiçoamento social é uma cadeia 
longa de sucessões evolutivas, que ainda 
não alcançaram o seu fim último. 

E essas tendências, na sua 
variedade, é que determinam o estado 
social num determinado momento 
histórico, e de que resultam os textos de 
uma Constituição. 

Assim que, uma lei dessa não pode 
ser um aglomerado de textos rigidos, 
inspirados num espírito sectarista, porque 
então, te-la-íamos ao gôsto de uma parte 
apenas da nação, de um grupo, 
descontentando, em regra, a maioria. 

Eis porque uma Constituição não há 
de ser trabalho de um domem, por mais 
sábio que seja, nem de poucos, mas a 
cristalização de um esfôrço generalizado, 
num texto que tende a ser o denominador 
comum das exigências coletivas. 

Na impossibilidade, porém, de atingir 
a precisões matemáticas, as 
Constituições resultam de compromissos 
parlamentares, como refere ilegível os 
quais arejam os textos constitucionais, 
abrindo janelas mais ou menos amplas, 
às aspirações coletivas, ilegível assegura 
a ordem nos movimentos evolutivos da 
sociedade. 

E podemos dizer, embora 
contrariando a opinião de Castão Géze, 
que a Constituição Brasileira de 34 foi 
uma afirmação da vontade geral e não 
apenas de certas pessoas determinadas, 
porque ela foi o fruto do completo 
processo de elaboração num corpo 
coletivo. 

Comunistas e integralistas, 
socialistas e burgueses, comerciantes e 
intelectuais, operários e patrões, no mais 
vivo empenho, no mais ingente esfôrço, 
agitam tôdas as questões do nosso 
interesse debateram tôdas as idéias do 
nosso tempo, revisaram todos os temas 
da nossa história. 

E, mau grado as incertezas do 
momento político no mundo, pudemos 
fazer uma Constituição que só não foi 
a melhor, porque a perfeição é 
impossível na complexidade dos 
problemas sociais. 

E fizemo-Ia brasileira no seu 
nacionalismo, no seu regionalismo, no 
seu centralismo, na consideração das 
condições mentais do nosso povo, e da 
extensão territorial do país; e fizemo-la 
humana, na aceitação das existências 
físicas e materiais dos brasileiros. 

A reação aos excessos do 
federalismo, instituído na carta de 91, era, 
sem dúvida, um dos traços da Assembléia 
Constituinte de 1934, sobretudo entre os 
representantes dos pequenos Estados, a 
que a representação classista dava 
refôrço apreciável. 

O sentimento de unidade nacional se 
acentuou ali, nos momentos mais 
agitados das nossas deliberações e era 
bem de ver como os representantes das 
mais longíquas regiões do país, do norte 
e do sul, do interior e do litoral, nêle se 
identificavam. 

Não se modificaram as linhas gerais 
do federalismo da Constituição de 91, 
mas, em favor da unidade nacional, se 
corrigiu muito elasticidade que se lhes 
estava dando ilegível aqui se avivaram 
traços das tendências centralistas da 
Assembléia. 

A União foi cometida, quanto  
a educação, o poder de tarçar-lhe as 
diretrizes e de exercer ação supletiva 
onde se fizesse necessário, por 
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deficiência de iniciativa ou de recursos: de 
1 ilegível sôbre direito processual, sôbre 
organização, instrução e justiça das 
polícias estaduais, finanças, de autorizar 
o aproveitamento industrial das minas e 
das jazidas industriais, das águas e da 
energia hidráulica, bem como à 
concessão de terras de superfície 
superior a 10.000 hectares: de organizar 
o serviço nacional das grandes endemias 
do país. 

E a Constituição fixou, desde logo 
condições de organização e de garantias 
da justiça, como a de ilegível nos 
primeiros gráus, mediante ilegível da 
organização judiciária, durante cinco anos 
saivo por proposta da Cârie de ilegível 
determinou que os vencimentos de 
desembargadores não serão inferiores a 
quantia que percebam os Secretários de 
Estado e que os dos ilegível de categoria 
melhor retribuída, não sejam inferiores a 
dos têrços da dos desembargadores, 
sendo que não poderá ser de mais de 
300% a diferença entre categorias 
diferentes, reservou nos tribunais 
superiores um quinto do número de 
logares, para advogados. 

Por outro lado, se vedou aos 
Estados contrair empréstimo externo sem 
prévia autorização do Senado. 

Verifica-se dai que os assuntos que 
favoressam à unidade espiritual 
(ilegível), material (policial), judiciária 
(processo) do Brasil, como a garantia dos 
direitos, foram avocados à competência 
federal, cortando-se as dúvidas e as 
prorrogações que iam levando os 
Estados a autonomias desagregadoras. 

Êsse sentimento de unidade nacional 
que é um índice de renascimento 
determinou na Assembléia, vivo espírito 
nacionalista, que não é impulso da 
hostilidade ao estrangeiro, mas instinto de 
defesa. Os povos novos, e em rudimentar 
grau de progresso precisam de proteger-
se contra a concorrência estrangeira 
desigual peIas condições de 
adiantamento do alienígena e proteção 
dos seus respectivos governos. 

E assim foi que se estabeleceu a 
nacionalização progressiva dos ilegível 
de depósito e das emprêsas de seguro; 
assegurou-se ao trabalhador nacional a 
preferência na colonização e 
aproveitamento das terras públicas, assim 
como a brasileiros natos, tão sòmente, se 
permitiu a praticagem das barras, portos, 
rios e canais, a propriedade, a exploração 
e o comando de navios nacionais e a 
respectiva aquipagem na proporção de 
2/3 pelo menos; determinou-se o 
aproveitamento de brasileiros em 
percentagens que a lei determinasse, nas 
emprêsas que explorem serviços públicos 
e nos estabelecimentos de certos ramos 
de comércio e indústria: fixou-se a 
obrigatoriedade de as emprêsas 
concessionárias ou contratantes de 
serviços públicos constituírem a maioria 
dos seus diretores com brasileiros 
residentes no Brasil, ou delegarem 
poderes de gerência exclusivamente a 
brasileiros, e conferirem, quando 
estrangeiras, poderes de representação a 
brasileiros em maioria: vedou-se a 
estrangeiro a propriedade de emprêsas 
jornalísticas e só a brasileiros natos se 
permitiu a orientação da imprensa política 
ou noticiosa. 

E para maior garantia de assimilação 
dos estrangeiros e seus filhos, proibiu-se 
o funcionamento de escolas estrangeiras. 

E se em face do estrangeiro, o 
liberalismo da Constituição de ilegível 
sofreu golpes profundos, não menores 
foram as restrições do liberalismo 
econômico. 

Se no ponto de vista político, os 
princípios liberais democráticos,  
mau trado a crise que também os 
envolvia, se mantiveram, talvez até 
ampliados na nova Carta, sob o ponto 
 

de vista econômico, o laissez faire, o 
laissez passer da escola clássica sofreu 
profundas adaptações. 

Na esfera política, o problema da 
ordem, que o entrechoque de  
ideais contraditórias sobre a  
concepção da vida social há criado, não 
era mais do que um fenômeno 
passageiro, determinado mesmo pelo 
fenômenos sociais e econômicos e que, 
apenas aqui e ali, exigiram o remédio 
violento da ilegível ditatoriais – desvio  
de um curso de idéias que buscavam 
equilíbrio e estabilidade no rio-mar da 
democracia. 

O regime democrático liberal  
evolui, transforma-se, adapta-se,  
apenas, porque os seus princípios 
ilegível; podem ser mal compreendidos, 
mal praticados e, aqui ou ali,  
sem oportunidade, ainda, mas são 
qualquer coisa de fundamental, de 
ilegível, de ilegível – o povo escolhe e 
dirige o seu destino. 

Na esfera econômica, porém, o 
liberalismo haveria de adaptar-se às 
novas condições de vida social. 

O individualismo econômico 
determinou a acumulação de lucros 
ilegível de uns poucos em detrimento da 
grande maioria, criando, assim, chocante 
desequilíbrio social. 

E as massas populares, na confusão 
das horas ilegível após a guerra, ilegível 
decididas, a bandeira das suas 
reivindicações. 

Assim é que a crise social 
preexistente ilegível da riqueza, e a crise 
econômica decorrente do desequilíbrio 
entre a produção e o consumo, puseram 
em ilegível o liberalismo de Leroy 
Deaulieu. 

A intervenção do Estado impõe-se, 
então, para, nesse desequilíbrio geral, 
organizar a ordem social e econômica, 
socorrendo o endividou em penúria e 
orientando a produção e o consumo em 
crise. 

A Revolução francesa pôs os têrmos 
do problema tão só entre o Estado e o 
indivíduo; assim que as Constituições de 
então para cá, até a primeira Grande 
Guerra tiveram por fim organizar o Estado 
e garantir a liberdade individual. 

A guerra de 14, porém, que se pode 
chamar a Revolução mundial, 
acrescentou, definindo, mais um termo ao 
cinômio de 1789 – a sociedade, – meio 
necessário á existência do homem, cujo 
ambiente se turvara, dificultando essa 
existência. 

Mas a reação ao individualismo 
levara, às vêzes, ao extremo de se 
considerar, apenas, a sociedade, 
esquecendo a sua célula, como o fizeram 
o comunismo e o fascismo. 

O refluxo, porém, dessas tendências 
foi colocando a questão no seu 
verdadeiro nível e assenta-se, então, que 
a liberdade de um indivíduo limita-se não 
só pelo direito igual do outro individuo, 
mas também pelo interêsse geral da 
sociedade. 

Daí um novo aspecto do direito 
público, desdobrando os direitos do 
homem da Declaração de 1789, em 
direitos sociais e criando para aquêles, 
limitações indispensáveis à coexistência 
dêstes. E o Estado, feito mediador entre 
um e outro, na frase de Moitinho Doria, 
junto aos seus deveres negativos – de 
não intervenção na esfera dos interêsses 
individuais, – a vida, a propriedade, a 
liberdade de locomoção; de culto, de 
expressão de pensamento – deveres 
positivos, de intervenção em favor do bem 
estar geral que redunda afinal em 
benefício do indivíduo – a saúde, a 
resistência, a instrução, o salário, o 
descanso no trabalho ou na velhice, a 
previdência social enfim. 

O sofrimento individual, 
generalizado, criou a crise social, e com ela  
 

uma nova concepção de direito, que a 
Constituição de Weimar, em 1918, 
consagrou nos seus textos e que entre 
nós, Alberto Torres, anos atraz, definia no 
seu programa de ação pública em favor 
do nosso homem. 

E a maior originalidade da nova 
Constituição estava precisamente no 
modo porque encarou êsse aspecto da 
vida coletiva. 

Não se contentaram os Constituintes 
de 34, dentro, aliás, de uma tendência 
que se generalizava, em atender apenas 
ao aspecto político da vida brasileira, nem 
se arrepelaram de alongar a Constituição, 
até que fôsse mesmo, se preciso, a maior 
do mundo, na advertência que a extensão 
do projeto provocara. 

E já no preâmbulo, vimos a nova 
diretriz do direito público entre nós. 

Foram além, tomando em conta que 
o Estado, na observação de Mirkine, não 
pode mais limitar-se a reconhecer a 
liberdade do indivíduo, mas deve criar um 
mínimo de condições necessárias para 
assegurar a efetivação dessa liberdade, 
não para uns poucos, mas para todos os 
indivíduos. 

E, em todo um capítulo, as 
condições reais da subsistência 
individual, com os aspectos próprios do 
Brasil, foram encarados com sabedoria. 

E, afastando-nos, como era preciso, 
dos extremismos dissolventes, 
consagramos os mais adiantados 
princípios sociais, facilitando uma ação 
governamental revolucionária, frente à 
antiga posição negativa do Estado, 
afirmando o pensamento de organizar um 
regime que, além de liberdade e justiça, 
assegurasse também ao povo brasileiro 
bem estar material. 

Na ordem social, pois, consignaram-
se limitações ao conceito antigo de 
propriedade: esta não poderia contrariar 
ao interêsse social e coletivo. 

E uma nova concepção de direito, 
ilegível delineada ainda no mundo, 
afirmava-se. E' o direito social que, ali, 
.condiciona a ordem econômica aos 
princípios de justiça e às necessidades do 
homem, de modo a lhe possibilitar 
existência digna; que proibe a usura, que 
fixa condições de trabalho, proibindo a 
diferença de salário para um mesmo 
serviço, por motivo de idade, sexo e 
nacionalidade; que impõe fixação de um 
salário mínimo, conforme o padrão de 
vida em cada região; que limita em oito, 
as horas de trabalho diário; que obriga ao 
repouso hebdomadário e às férias anuais 
remuneradas; que concede a 
indenização ao trabalhador dispensado 
sem justa causa, assistência médica e 
sanitária ao trabalhador e à gestante, e 
determina a instituição de previdência a 
favor da velhice, da maternidade, e nos 
casos de acidente no trabalho ou de 
morte; que cria a Justiça do Trabalho. 

E' êsse direito ainda que estabelece 
para os poderes públicos deveres de 
assistência, aos desvalidos, aos 
indigentes, à maternidade, à infância, às 
famílias de prole numerosa, à juventude 
contra o abandono físico, moral e 
intelectual: que confere ao brasileiro 
propriedade sôbre o pedaço de terra 
que esteja sob a sua posse 
incontestada: que sujeita à contribuição 
de melhoria os beneficiários com a 
valorização dos seus bens por obras 
públicas. 

Na esfera propriamente econômica, 
foram igualmente, notáveis as inovações 
do novo texto constitucional, que se 
enquadrou na exigência do tempo, 
distanciando-se do liberalismo antigo. 

A liberdade econômica foi 
condicionada à satisfação dos princípios 
de justiça e necessidades da  
vida nacional, de modo que se possibilite 
a todos, existência digna, conforme  
o padrão de vida nas várias regiões do 
 

país. A União poderia monopolizar 
determinado ramo de indústria. As 
minas e jazidas minerais e as águas e 
a energia hidráulica, ainda que de 
propriedade privada, só poderiam ser 
industrialmente aproveitadas, mediante 
autorização e concessão federal, e 
deveriam ser progressivamente 
nacionalizadas. 

E mais que tudo, como traço 
decisivo de uma nova concepção da 
vida econômica, a Constituição 
admitiu que a União traçasse normas 
gerais sôbre o consumo e a produção, 
com as limitações que o bem público 
exigisse. 

As tendências religiosas foram das 
mais generalizadas, na Assembléia 
Constituinte. 

Mantendo, embora, a liberdade de 
cultos, e eqüidistantes o Estado e a 
Igreja, pode-se afirmar o caráter 
profundamente religioso da Constituição 
que, aliás, não fêz mais do que sufragar 
um sentimento, às vezes disciplinado, 
mas sem dúvida e, felizmente, 
generalizado entre o povo brasileiro. 

E já no seu pórtico, o nome de 
Deus afirma a inspiração que ilumine 
os textos da nova lei. 

Mais adiante, o casamento  
religioso, embora sujeito às  
condições complementares da lei  
civil, o reconhecimento das organizações 
religiosas como associações civis  
e o ensino de religião nas escolas, 
reafirmam o pensamento de educar o 
povo sob a influência de um sentimento 
religioso. 

Ficamos nesta síntese dos 
aspectos que parecem caracterizar 
um sentido novo do nosso Direito 
Constitucional. 

E sentimos, aí, que a Lei Básica 
de 18 de julho, atendeu a isso que 
Lessale chamaria fatôres reais do poder e 
que, fazendo distinções, preferimos chamar 
fatôres espirituais. 

Em verdade, aquela Carta, 
elaborada, embora, num momento de 
inquietação mundial, em que se 
convulsionavam idéias e princípios, 
fixou, nos seus textos, as fôrças 
espirituais que, então, solicitavam a 
alma coletiva. 

No seu centralismo, reforçou o 
sentimento de unidade política que, 
face à fragmentação, em tôrno, da 
América Espanhola, foi um milagre 
de sabedoria dos antepassados. 

No seu religiosismo reafirmou 
uma crença em que se alongam 
esperanças para além da vida. 

No conceito de ordem social e 
econômica, acentuou o espírito de 
solidariedade humana que é um traço 
forte no coração dos brasileiros, e 
expressou a ânsia de 
aperfeiçoamento social em que nos 
debatemos. 

O seu nacionalismo é o desvêlo e 
a preferência por tudo o que é nosso, 
é uma eclosão de solidariedade 
nacional, é o transbordamento dos 
nossos corações pelo Brasil. 

Existe diferença entre êsse 
panorama que a Constituição de 34 
delineava e o que hoje ai está, traçado 
pela Constituição de 46? 

De certo, não. 
O que daí ressalta, porém, é a 

constância das aspirações brasileiras. 
Uma nova Constituição, 12 anos 
depois, reafirma os têrmos daquela 
que a fúria dos acontecimentos havia 
cancelado. 

E aí está imposta a nossa linha 
de conduta diante da Constituição que 
temos. 

Poderemos modificá-la, aqui e ali e, 
de certo o faremos, nos têrmos em  
que ela própria o permite, mas  
havemos de respeitá-la no seu todo, de 
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estimá-la como uma unidade tão 
sagrada como a unidade da Pátria. 
(Muito bem! Muito bem! Palmas. O 
orador é cumprimentado.) 

 
O SR. PRESIDENTE: – Tem a 

palavra o nobre Senador Kerginaldo 
Cavalcanti. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: 
– Sr. Presidente, eminentes Senadores e 
Deputados. 

Não vou recapitular as orações 
brilhantissimas que acabamos de abrir. 
Pela perfeição pelo enunciado aos 
aspectos e pela ilegível, revestiram-se 
elas de tal magnitude que não e mister 
examina-las para uma asseveração de 
caráter doutrinário ou, mesmo, de caráter 
prático. 

Desejo falar da Constituição atual 
como instrumento de realizações, e 
indagar, já nesta altura, que trouxe 
ela de beneficio para o povo 
brasileiro. 

É possível que o 
encaminhamento do meu raciocínio 
não consiga com as finalidades desta 
resta; entretanto, pela analise, ainda 
que ilegível a, que pretende fazer, 
não deixa de ser interessante 
perpassar os pontos de vista aos 
constituintes e os resultados do seu 
labor. 

Sr. Presidente, a Constituição 
Brasileira de 1891 e, 
incontestavelmente, obra lapidar, 
influenciada, não na dúvida, pelo 
liberalismo político e econômico, ela 
resumiu o pensamento e a vontade 
culta dos brasileiros. 

Os anos passaram, rolaram uns 
sôbre os outros, e enigmas a 1934. Já o 
mundo recebia o iniluxo salutar das 
idéias renovadoras; as idéias sociais 
galopavam, inquietando os govêrnos 
e obrigando os homens públicos a 
atitudes novas, que se 
consubstanciavam, através das 
constituições escritas. 

Alis, se quisermos evocar, um 
pouco, a passado, poderemos dizer 
que, já nos Lins do século ido, na 
Alemanha, um grande movimento de 
restauração se processava, no sentido de 
dar às idéias sociais e ao trabalhismo 
uma direção que corporificasse os 
melhores anseios da humanidade. 

Ésse espírito salutar, transpondo 
fronteiras, chegou, também, ate nós, 
como sempre, povo eminentemente 
receptivo. Dai por que, ao elaborarem, os 
constituintes de 1933-1934 a Carta 
Magna dêste país, não puderam fugir às 
realidades palpitantes e extravasaram, 
através do pensamento e da atuação, um 
modelo de constituição que muito os 
dignificou, Vazado estava o novo espírito, 
o espírito socializante dos tempos. O 
trabalhismo infiltrava-se de maneira 
evidente; as idéias sociais adquiriam 
tonalidades mais viva, e do embate, do 
entrechoque das opiniões, resultou uma 
edificação de que ainda nos orgulhemos. 

É bem certo, Sr. Presidente, que, já 
naquela época, feita a obra, sentíamos 
que vacilava sôbre os alicerces, porque 
ainda recente era a instabilidade da 
política nacional: mas, de qualquer modo, 
ela exprimia as nossas tendências, era 
uma forma evolutiva do nosso 
pensamento como Nação e, 
conseqüentemente, o marco de onde 
partiríamos para melhores etapas da vida 
social, política e econômica. 

Quando examino uma 
constituição, penetro, um pouco, 
ainda sem o querer, na mentalidade 
dos homens que a fizeram, nas suas 
idéias, na sua cultura e na sua 
orientação. Dai, pelo substrato, pelo que 
dela dimana, minha razão critica, 
analisando de fatos, acaba por  um 
pronunciamento de síntese, que é realmente o 
 

remate dêsse processo de observação e 
de experiência. 

Sr. Presidente, a Carta de 1934, 
que veio aparecer em 1937, sofreu 
apenas um hiato constitucional – 
poderíamos assim dizer – e, em 1916, 
pela mão e pelo espírito de outros 
legisladores transformou-se na Lei 
Magna vigente. 

Se a Constituição de 1891 era 
uma peça que se inspirava, sobretudo, 
nas idéias da Revolução Francesa e 
nos princípios provindos da 
Constituição Norte-americana, já a 
atual reflete as tendências socializastes 
de uma época, integrada não só na 
Constituição de Weimar propriamente 
dita, mas nos fatos econômicos e políticos 
que transcendem dos destinos da 
humanidade. Eis porque, Sr. Presidente, 
será obra duradoura, queiram ou não 
os homens. E a essa altura – como 
declarei no início das minhas 
considerações, como preâmbulo – 
cabe notar a significação da Carta 
magna, cuja promulgação ora 
celebramos. uma constituição do povo 
para o povo e pelo povo. Fatalmente, 
não poderia fugir às suas finalidades, 
quais a de dar a êsse povo substância 
coerente nítida, evidente, mais forte, 
em que se pudesse politicamente 
estruturar. Começo pelo que se refere 
à vida municipal. A Carta Magna de 
1891, no que tange à vida dos 
municípios, foi de um laconismo a tôda 
prova, pois que somente no art 68 lhe 
concedeu algumas palavras, Já a de 
1934, neste particular, foi mais extensa e 
mesmo, mais explicita, e a de 1946 deu-
lhe maior elasticidade, encarando a vida 
dos Municípios como fundamental à 
estabilidade do regime e da grandeza 
nacional. 

Eis, para mim, Sr. Presidente, o 
primeiro marco vitorioso da Constituição 
que hoje festejamos. 

De que vale um povo senão pelas 
células que o constituem? De que vale 
uma nação senão pela vida local? Se 
esta vida regional é Pobre, poderemos 
ter a certeza de que o país estará 
fadado ao perecimento, à desordem, 
quando não à tirania e ao cezarismo. 

A Constituição de 1946, dando à vida 
municipal brasileira papel diferente e mais 
transbordante que as anteriores, veiu 
cimentar a liberdade pública e robustecer 
o organismo da nossa Pátria, preparando-
a para as etapas do futuro em que 
confiamos será vitoriosa. 

Sr. Presidente, minha obrigação, ao 
menos as que me parece, Já que estou 
me referindo à vida municipal, é 
esclarecer que êsse aspecto é do máximo 
relêvo para o progredimento do Brasil. 

De fato, depois que a Constituição 
de 1946 deu sangue orgânico, biológico, 
à vida política, através dos municípios, 
nossas capacidades de resistência se 
tornaram muito maiores, intensiva contra 
quaisquer veleidades do cezarismo 
prepotente. 

Remarquem V. Exas. eminentes 
Senadores e preclaros visitantes. quanto 
é significativo e quanto exprimem para a 
coletividade brasileira. 

O impôsto único, o impôsto de 
renda – tributos outros que poderão ser 
criados, taxas, – tudo Isso foi um 
enlarguecimento que veio enriquecer 
os municípios dantes tão pobres, tão 
Minguados de fôrças, tão apoucados 
de energias. Já agora, com seiva nova 
com propriedades outras de existência, 
com vivacidade, emprestam, e 
conjunto, à vida nacional aspetos 
nitidamente diferentes. 

Sinto, Sr. Presidente – e o vou 
confessar a V. Exª, se assim permitir e 
aos nobres colegas – que as coisas vão 
indo um pouco melhor, apesar de tudo,  
e apesar, até mesmo, dos homens 
 

Quando mais forem percorria os 
municípios do meu Estado, no Rio 
Grande do Norte, e muitas vazes, 
assaltou-me o pensamento a 
precariedade da vida municipal que, 
então, ali observava. Agora, porém, em 
tôda a parte, encontramos um ela 
construtivo, uma disputa, um espírito de 
competência, de energia, de capacidade 
que dantes não se notava. 

A que se deve tudo isso? Quero 
atribui-lo, por ação reflexa, aos 
dispositivos da Constituição de 1946 que 
vieram revigorar os municípios e, 
conseqüente e inapelavelmente, o 
organismo nacional, vivificando o Brasil 
de cujas energias tanto esperamos e que 
podemos, realmente, por êsses 
processos, medidas e iniciativas, levar 
aos seus verdadeiros destinos. 

Se quisermos passar a outros povos, 
verificaremos quanto a vida municipal tem 
sido a fortaleza das instituições e o 
princípio de sua própria grandeza. 

Buckles, referindo-se à Inglaterra – 
país em que essas liberdades municipais 
são asseguradas: onde se faz a escolha 
dos que dirigem as respectivas 
localidades – disse que a liberdade ali era 
cimentada das virtudes municipais. 

As lições da Idade Média e de 
nações como a Suíça, Holanda, Bélgica e 
até mesmo a Alemanha, mostram e 
evidenciam, de moda irretorquível, que a 
vida municipal é de fato a estruturação 
básica em que se ergue uma nação forte. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 
Permite-me V. Ex.ª um aparte? 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 
V. Ex.ª sempre me honrará. 

O SR, ALOYSIO DE CARVALHO: – 
Obrigado! Não parece a V. Ex.ª que a 
disposição constitucional a que se refere 
tem facilitado, no Brasil, a criação artificial 
de municípios? Esta observação vem, 
exatamente, a propósito da digressão que 
o nobre colega está fazendo, muito 
exata... 

O SR. KERGINALDO CAVALCARTI: – 
Obrigado: V. Ex.ª 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 
...a respeito das bases. das estruturas 
municipais na vida dos povos, ontem, 
como hoje. E' o momento de Vossa 
Excelência apreciar êsse fenômeno que 
ocorre no Brasil, da criação artificial da 
vida municipal através do desdobramento 
de ilegível visando simplesmente às 
vantagens que a disposição constitucional 
oferece. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: 
– O aparte com que acaba de me honrar 
o eminente mestre Senador AIoysio de 
Carvalho... 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 
Obrigado a V. Ex.ª. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: 
– ...devo confessar, a esta Casa, já me 
passara pelo espírito e atravessará o 
crivo da minha critica para ver até onde 
êle alcançaria. Entre os prós e contra 
julguei que deveria manter a mesma linha 
em que situei minha exposição. 

Não fujo, entretanto, de obtemperar 
ao ilustre colega, o seguinte: de fato, a 
nossa Constituição celebra, nêste instante 
apenas o sétimo ano de vigência. E pois, 
um instrumento novo de aplicação sujeita 
e êsses azares. Nós, no Brasil. ainda não 
temos opinião pública seguramente 
estratificada; é o que verificamos dos 
fatos políticos e sociais atualmente 
destacados em manchetes nos jornais 
desta Capital Para cristalizarmos um 
pensamento construtivo de ordem 
política, será ainda mister muitos anos se 
passem. 

Existem, realmente, os defeitos a 
que alude o preclaro Senador Aloysio de 
Carvalho. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 
Esses defeitos existem em tôda parte  
do  Brasil: norte, centro e sul. Estou, 
 

aliás, argumentando com o exemple da 
Bahia, que cito todas os dias. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: 
– Não tenho dúvida em concordar, mas 
êsse abuso não ilegível a tese que 
detendo. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 
Absolutamente, não afasta a tese de V. 
Ex.ª 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: 
– Obrigado a V. Ex.ª  

Sr. Presidente, exposta assim uma 
das virtudes da Constituição que ora nos 
traz a tribuna, se o senado me permite, 
passarei a outro aspecto que se me 
ilegível também interessante. Já agora 
poderia situar minha explanação no que o 
constituinte conseguia gravar em letras de 
fogo nas linhas estruturais da 
Constituição: o principio da justiça social. 

Ao falar em justiça social, devo dizer 
que, no tempo em que a liberdade 
política, como cânone das doutrinas 
individualistas predominava nas 
legislações do mundo, a Constituição da 
1891 declarava que os homens eram 
iguais perante a Lei. Esta declaração se 
vem repetindo através de todas os 
instrumentos ou super-instrumentos 
políticos que são as Constituições 
brasileiras. 

Mas, Sr. Presidente, essa igualdade 
perante a lei era, até então, o que as 
poderia chamar apenas, de igualdade 
política. As Constituições recentes do 
nosso país, indo mais alem, quiseram, 
todavia, que uma nova forma de 
concepção, galvanizada através do 
pensamento e da ação dos nossos 
legisladores, viesse a ser uma das células 
da lei constitucional ora vigente, isto é, a 
justiça social, a valorização do trabalho 
humano, Que resultado têm trazido, de 
fato, essas disposições constitucionais? 
Terão elas se convertido numa realidade 
grata para todo o povo brasileiro? 

Sr. Presidente, ouso levantar aqui 
algumas objeções. Não há dúvida de que 
muita coisa se tem feito, mas muito ainda 
teremos que fazer. A Constituição 
assegura ao desempregado um auxílio 
mas, na verdade, ela não o conheço. O 
que existe na particular é tão de 
somenos, que mas vale considerar. 

A Carta Magna declara que é mais 
ter valorizar o trabalha humano, ilegível 
em verdade, ainda estamos com a 
referente à participação dos empregados 
nos lucros das emprêsas encalhada numa 
tramitação lenta e precrastinadora. 

No que se refere à vida rural, não 
nos podemos gabar de ter avanço muito, 
não obstante os anos decorridos. 

Se como idéia, como um ponto de 
fixação para debate, os elogios puderem 
ser apresentados em favor da obra do 
constituinte de 1946, quando temos que 
chegar ao terreno prático a conclusão não 
é satisfatória e, três vez, – perdoem-me 
V. Ex.ª e meio eminentes colegas – 
desprimorosa para todos nós. E' que 
muito poderíamos nêsse caminho ter 
prolongada nossos passos, se, por uma 
ação mais eficiente, enérgica e 
consentânea com as realidades 
nacionais, reflexo ilegível mundiais, já 
tivéssemos dado ao nosso trabalhador do 
campo ou da cidade, os direitos a que 
fazem jus pela ilegível realizada em 
nossa pátria. 

Mas isto serve apenas, Sr. 
presidente, para ressaltar, dar mais brilho 
e nitidez ao esforço que o espírito 
generoso do povo brasileiro empresta, 
através dos seus legisladores, a uma obra 
construtiva e dinamizadora, em prol dos 
que trabalham. Não quero referir-me à 
Consolidação das Leis do Trabalho, de 
que V. Ex.ª foi ilegível mestre, mas à 
própria Constituição Federal. Lendo-a, 
encontramos de modo explícito e indeclinável 
consubstanciados nela alguns direitas  
sociais da maior relevância, que servem 
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ilegível nós como um motivo do mais 
ilegível orgulho. Pela primeira vez num 
ilegível dessa significação inscreveu- 
ilegível a jornada do trabalho será de 
ilegível horas: pela primeira vez, senhor 
presidente, ilegível em consideração 
ilegível a situação da gestante, 
assegurando-lhe o descanso, seja antes 
seja depois do parto; pela primeira vez, 
Sr Presidente, a igual trabalho se 
mandou dar igual remuneração pela 
primeira vez, Sr. Presidente a todo 
aquele que contribuía para grandeza 
deste país foram assegurados direitos 
que dantes nem sequer ilegível ser 
compreendidos por muitos dos patrões 
nacionais. 

Essa obra é incontestavelmente 
ilegível porque e ilegível as nossas 
atitudes como povo a caminho de um 
progresso ilegível e de uma civilização 
constante, fôrças essa que ilegível 
uma nação e lhe asseguração ilegível 
ilegível no concêrto das ilegível 

Inimigos que fomos sempre, 
senhor presidente, dos atos de violência, 
de ilegível dedicados a um trabalho 
constante e ao amor pela paz, os 
brasileiros, integrados nesta Constituição, 
ilegível perfeito dentro da imperfeição 
ilegível, poderão continuar afoitos e 
corajados, confiantes democracia e 
esperamos que cada um, pelo Brasil, 
cumpra com o seu dever. 

Um espírito de compreensão satura 
ilegível nacional. Queremos uma ilegível, 
não uma democracia que ilegível 
puramente política, porém uma 
democracia realmente político-social. 
Democracia, Sr. Presidente – sôbre V. 
Ex.ª melhor do que eu – não como foram 
a Grécia e a da República humana. E' que 
na Grécia, não ilegível os ensinamentos 
da política de ilegível, na "república", 
existia a ilegível dos ilegível das classes 
consideradas menos favorecidas. 

Em Roma, de tantas virtudes, não 
ilegível V. Ex.ª, como não ignoram 
ilegível nobres pares, o que ocorreu 
naquela Nação, que se tornou 
dominadora do mundo, originária de uma 
confederação de agricultores 
independentes, a ilegível dos 
costumes a falta de austeridade 
conduziram ilegível povo à ilegível e 
ao cesarismo, até que os bárbaros do 
norte a esmagam sob as patas dos 
seus cavalos. 

Assim, Sr. Presidente, há de 
ocorrer com as nações que não se 
ilegível contra as fôrças insopitáveis 
que ai estão e que poderão atirar por 
ilegível as instituições sociais e políticas. 

Queremos, portanto, um organismo 
ilegível dentro do coração da nossa 
ilegível. 

Sintamos o palpitar dêsse 
coração, a alergia que dêle flui, para 
então, senhor Presidente, 
repousarmos sôbre ilegível dessa 
vitória constitucional. (Muito bem! 
muito bem! palmas ilegível. O orador 
é cumprimentado) 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a 
palavra o nobre Senador Attilio Vivacqua. 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Sr. 
Presidente, Srs. Senadores e Srs. 
Deputados. 

Nêstes tempos de transformações 
revolucionárias, tempos de incerteza 
insegurança para os indivíduos e os 
povos, a comemoração de 
acontecimento magno da história da 
República. 

Não será apenas a consagração da 
notável obra da Terceira Constituinte, 
ilegível, uma oportunidade para um 
balanço da prática de vigilância e de 
responsabilidade que cabe ao Congresso 
Nacional, na defesa e aperfeiçoamento da 
democracia e na observância e ilegível 
dos postulados constitucionais. 

A Constituição de 18 de setembro de 
1946, foi um grande e luminoso marco da 
maturidade política da nação como 
coroamento de uma acidentada, e por 
vezes, cruenta luta, inspirada e animada 
pelo sentimento constitucionalista do país. 

No movimento de 29 de outubro de 
1945 sobressai a identificação perfeita e 
viva do pensamento das fôrças armadas 
com as aspirações populares e nacionais. 

Subtraindo-se às tentações do poder 
e do êxito e revelando a mais edificante 
desambição, colocaram nas mãos do 
representante máximo da Justiça os 
destinos da República. 

Êsse gesto deve ser lembrado e 
enaltecido como sinal de uma nova 
mentalidade patriótica das classes 
armadas, que haviam herdado as 
suspeitas e desconfianças oriundas das 
funestas questões militares. 

Calógeras bem deixou êsse grave 
problema, que ameaçou de tantos perigos 
a nação, o divórcio entre as classes 
armadas e a vida política, desde o 
Império, divórcio êste tão  ilegível nas 
agitações das campanhas civilistas. 

A Constituição atual é assim o 
florão em que se entrelaçam as 
virtudes da disciplina do civismo e do 
patriotismo, das nações  fôrças 
armadas, dentro do seu intransigente 
espírito constitucionalista. 

Houve urna cerimônia espontânea 
cujo sentido deve ser reavivado. 

Foi a homenagem que a 
Assembléia Nacional Constituinte prestou 
nas vésperas da promulgação da 
Constituição ao ilegível Comandante da 
Fôrça Expedicionária, Marechal 
Mascarenhas de Moraes. 

Não se rendia, apenas, um preito e 
reconhecimento à bravura dos pracinhas 
e oficiais que pelejaram nas Apeninos 
em defesa da nossa Pátria, em desagravo 
de nossa soberania. 

Era um testemunho de confiança e 
reconhecimento aos legionários do Brasil 
que se bateram, na maior guerra do 
mundo, para salvar os princípios da 
democracia e assegurar os direitos 
fundamentais do homem. 

Eis um dos capítulos mais belos e 
tranqüilizadores da história constitucional 
de nossa Pátria. 

Quando vozes e atitudes obstinadas 
de reacionários e totalitários procuram 
minar as bases e o prestigio do Poder 
Legislativo e até lançam sôbre o povo 
brasileiro o labéu de incapacidade 
política, cumpre não sequer num 
momento como êste o exemplo e a lição 
de fidelidade com que os constituintes de 
1946 desempenharam o seu mandato. 

"Seria de temer – observou o 
Desembargador José Duarte em seu 
precioso trabalho – que na Constituinte. 
que se formava tão heterogeneamente, 
ainda com os remanescentes das 
desatadas paixões partidárias, não se 
alcançasse coordenação e entendimento 
para realizar obra meritória. 
Psicologicamente, êsses receies não 
seriam de todo infundados, Mas falharam 
as pessimistas previsões uma fôrça 
superior, espiritual e cívica congregou-os 
em redor de um só pensamento: elaborar 
a Constituição, com justiça e liberdade". 

A Constituinte dotou a nação de um 
dos mais dignificantes monumentos de 
cultura política, malgrado ter sido 
plasmado nos moldes do absorvente 
presidencialismo. Ao lado dos 
postulados garantidores das liberdades 
públicas e disciplinadores da ordem 
econômica e social, a Constituição 
estatuiu os cânones de uma política de 
preservação dos recursos naturais, 
sem demasias nacionalistas. 

Conciliou o sistema, federativo com 
as exigências de um Poder Central 
investido de autoridade e meios para 
 

a unificação de leis e providências que 
concernem aos interêsses nacionais. 

Conquanto o Município não figure como 
sub-unidades federativas,  constitui um 
alicerce da Federação, e assim tem no próprio 
texto constitucional a estrutura de sua 
organização e de suas faculdades 
autonômicas. 

Como Instrumento de nossa ação na 
política internacional, a nossa Magna Carta 
habilita-nos, mediante a disposição do artigo 
4º, a participar dos sistemas de segurança 
coletiva. 

Mas, esta data comemorativa é como, 
inicialmente dissemos em outras palavras, um 
indeclinável ensejo para um exame de 
consciência e uma prestação de contas à qual 
estão chamados não só os administradores, 
parlamentares e homens públicos em geral, 
senão também as elites dos setores 
econômicos e culturais, a Magistratura, o 
Ministério Público e, finalmente, os juristas. 

O Congresso Nacional não pode ser 
increpado de omissão ou resistência em 
aparelhar o Poder Executivo de Leis 
necessárias; ao contrário, pecou até 
agora por uma legislação de outorga de 
exageradas faculdades à administração 
pública, que delas se tem prevalecido 
para aumentar e fortalecer uma nefasta 
concentração de Poderes Estatais, 
colocada a serviço de grupos econômicos 
e de interêsses partidários. 

O dirigismo estatal pode, assim, 
converter-se num elemento de 
perturbação e arma de compressão e de 
corrupção, com a cumplicidade das 
emprêsas e indivíduos interessados na 
exploração do povo. 

O dirigismo – disse o ex-premier 
francês Antonio Pinay – exige altas 
virtudes morais e não é possível que o 
comércio, a indústria e a lavoura, o 
preconizem em nome de seus princípios e 
o combatam em nome de seus interêsses. 
Impõe-se uma revisão corajosa sôbre a 
matéria, especialmente para introduzir 
limitações ao arbítrio governamental, e sem 
prejuízo da crescente socialização do exercido 
Poder, o qual deve ser distribuído e 
desempenhado, tanto quanto possível através 
de uma genuína representação da 
coletividade. 

Enquanto o Estado não se libertar da 
burocracia, será um tremendo ilegível 
liberticida e devorador das energias da 
sociedade. 

Ainda nos desafia o problema da 
liberdade num mundo dominado pelas 
formas mais perigosas de tiranias, 
políticas e econômicas. 

Entretanto, aquêles que apenas 
estariam zelando pela sagrada herança 
de Roosevelt, os ideais e as tradições da 
New Deal – o precioso legado de suas 
batalhas contra oligarquias e contra os 
trustes, são apontados às iras 
impenitentes da intolerância. 

Não podem subsistir – assinalou o 
insigne Cortine – dois sistemas públicos 
um estabelecido pela Constituição e outro 
regulado pelos propósitos e métodos do 
govêrno, partidos e grupos. 

Hoje podíamos aludir a uma crise do 
u federalismo que brasileiro tem sofrido, 
em conseqüência de desigualdade de 
tratamento na distribuição dos recursos 
federais e, como observou o preclaro 
cientista, sociólogo e consagrado 
parlamentar Dr. Fábio Sodré, já hoje os 
Ministérios passaram a ser órgãos 
regionais – Ministério de São Paulo – 
Ministério de Minas Gerais – Ministério do 
Rio Grande – Ministério da Bahia – 
Ministério dos Estados do Norte, de 
acôrdo com a marca política e provincial 
que lhes assinala a origem de influência. 

Na ordem externa, a doutrina da 
limitação Soberania Nacional exige a 
mais profunda reflexão dos 
parlamentares, a fim de que o art. 4º da 
Constituição não degenere em abdicação 
 

doa nossos foros de nação independente, 
a fim de que a nossa Soberania não se 
emaranhe e desgaste nas telas e 
engrenagens dos defeituosos e 
absorventes organismos internacionais de 
Segurança Coletiva. 

A campanha dirigida contra o 
Congresso Nacional, inclusive por 
algumas correntes de imprensa, contínua 
a ser um dos maiores perigos contra as 
instituições democráticas. 

Infelizmente, determinadas teorias 
ou táticas partidárias são utilizadas para 
restringir a competência do Congresso 
Nacional, que destarte poderá converter-
se em Casa de chancela doa projetos 
presidenciais, de tal modo se tem 
procurado cercear as iniciativas da 
Câmara e do Senado e seu direito de 
emenda, em beneficio do Poder 
Executivo, já exorbitantemente fortalecido 
com a prerrogativa do veto, assegurado 
antidemocraticamente, com a exigência 
de dois têrços para sua rejeição. 

Uma das mais sérias decisões 
tomadas pelo Supremo Tribunal Federal, 
no exercício da magna atribuição que lhe 
confere o art. 8º da Constituição – 
dizemos com a devida vênia – foi sem 
dúvida o acordão proferido pelo Supremo 
Tribunal Federal, na representação nº 
164, declarando a inconstitucionalidade 
de uma lei do Estado de Santa Catarina, 
por alegada intringência de competência 
de iniciativa do Poder Executivo. 

Ao Congresso Nacional, cabe, 
entretanto, com o mais profundo respeito 
à Egrégia Côrte, examinar o assunto 
dentro da atribuição soberana que lhe 
confere a Constituição nos seus artigos 8º 
e 13. 

O reconhecimento, pela 
Constituição, da necessidade de 
organização de partidos nacionais, e o 
papel que lhes atribuiu no mecanismo da 
representação proporcional – papel que 
não exclui regime legal de candidaturas 
avulsas – já foi deturpado pela 
inconstitucional e funesta interpretação de 
que os partidos são órgãos de soberania 
popular. 

A doutrine a serviço das maiorias 
políticas oficiais, está criando o monstro 
anti-democrático da partidocracia. 

As nossas organizações partidárias 
correm o risco de transformar-se em 
erzatz das oligarquias e do caudalismo de 
outrora, em instrumentos de compressão 
das vocações políticas. em conciliábulos 
da docilidade e da subserviência. 

Da céga disciplina partidária ao 
automatismo das entidades não distam 
muitos passos. E talvez falte o 
personagem real, aquêle tiranizado Hugo 
da peça teatral de Paul Sartre – "As mãos 
Sujas": 

"Recebeu ele a ordem do partido 
para liquidar Hoederer. E' uma ordem 
singela na verdade, diz Hugo. Fui à casa 
de Hoederer e lhe meti três balas no 
ventre. E a ordem? Já não havia ordem. 
As ordens te deixaram completamente só 
a partir de certo momento. A ordem tinha 
ficado atrás e eu avançava sozinho e o 
matei completamente só e nem sequer 
sei porque. Quisera que o partido te 
ordenasse disparares contra mim. Para 
ver; nada mais que para ver". 

A democracia e a liberdade podem 
perecer no selo dos partidos, 
principalmente quando dominadas pelo 
poder do dinheiro. Esta é uma das mais 
sérias advertências que se pode ouvir, 
quando cabe estarmos vigilantes, 
montando guarda às instituições 
democráticas, tão cuidadosamente 
definidos e resguardadas na Constituição 
de 1945. 

Corremos o perigo daquêle funesto 
mal de que um eminente jurista advertiu a 
seus ilegível norte-americanos – a 
corrupção e ruína do espírito constitucional. 
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O Brasil possui Instituições que, sem 
modificações radicais e fielmente 
aplicadas, atendem às reivindicações  
do povo, aos ideais de democracia e aos 
imperativos do nosso desenvolvimento 
material, às exigências crescentes da 
ordem social e econômica e à 
salvaguarda da nossa independência 

O que cumpre é criar um sadio  
e vigoroso espírito constitucionalista, 
formar uma tradição de legalidade.  
O Brasil poderá e deverá, através  
das suas instituições, exercer decisivo 
papel para a organização e  
a consolidação de uma civilização  
jurídica e democrática como base  
da concórdia humana. 

Que esta solenidade consagre, sob 
as melhores aspirações do nosso 
patriotismo, do nosso humanismo, o. 
inviolável compromisso de defesa e 
cumprimento da Constituição. (Muito bem! 
Multo bem! Palmas. O orador é 
cumprimentado) 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a 
palavra o nobre Senador Novaes Filho. 

O SR. NOVAES FILHO (Palmas) – 
Sr. Presidente, desejo, de início, apressar 
os meus sentimentos de estima e 
cordialidade aos eminentes companheiros 
do Congresso Nacional que aqui se 
encontram, representando, nesta sessão 
solene, a Câmara dos Deputados. 

Sr. Presidente, excetuando as 
manifestações jubilosas de 7 de 
setembro, nenhuma outra comemoração 
se iguala a que hoje aqui se exalta. 
Felizes dos povos que puderem celebrar, 
como hoje a fazemos no Brasil, o 
transcurso de mais um aniversário da 
promulgação da sua Carta Política. E 
somente, é de se lamentar  tenhamos 
durante longo período vivido sem as 
diretrizes seguras e altas que somente a 
Carta Magna pode traçar ao povo que 
tem a ventura de viver em liberdade. 

Sem Constituição não há liberdade e 
sob o livre arbítrio tudo se deturpa, 
corrompe e estrangula. Enquanto a 
vontade da lei nivela, engrandece, 
prestigia e honra, o livre arbítrio aniquila, 
emudece e rebaixa, criando um ambiente 
de terror e desconfianças. A só vontade 
do homem géra ódios, estimula a 
hipocrisia, desenvolve as intrigas, e, 
sobretudo, desperta as ambições de 
mando individual. 

As ordenações emanadas da 
Constituição exercem um grande  
poder de inteligência e de vitalidade. 
Todos sabem os direitos, que possuem,  
a liberdade que gozam e as garantias  
que existem para o exercício  
das faculdades e prerrogativas 
outorgadas. Os cidadãos se sentem 
dignificados, vivem alegres e 
experimentam a sensação inigualável de 
que são donos de Sua vontade até  
onde se estendam as concessões  
legais. 

Somente num clima assim pode 
existir a completa felicidade de viver. E 
sem essa prática que é a essência, que é 
o motivo supremo para a vida na 
democracia, teriam sido inúteis os 
esforços, os sofrimentos, as lutas desde a 
colônia até os nossos dias, 

Nêste instante lanço um olhar 
retrospectivo sôbre as árduas 
caminhadas do passado e é com orgulho 
que evoco aquelas legiões de 
senhores de engenhos 
pernambucanos e de outros Estados 
que no massapé do norte, esse o 
recôncavo baiano às areias bem alvas 
do Maranhão, fincaram as pedras 
primeiras da sociedade que cresceu 
no Brasil com a economia ao açúcar, 
revelado seus diferentes aspectos  
de ordem financeira, social e  
étnica. 

Foram os nossos engenhos ao 
mesmo tempo, dizem os mais autorizados 
historiadores, fábrica e fortaleza.  
Deram com a produção, fonte econômica 
 

do País, e sua primeira moeda, através 
do açúcar; ilegível mo sentido forte e 
diretor da colonização e constituir, sem 
dúvida, o principal esteio que fez 
desenvolver-se a nossa organização 
social. E foram êles que pelo' litoral 
ofereceram resistência às ambições 
estrangeiras, foram ales que tomaram a 
peito a cruzada incomparável da expulsão 
dos invasores, através da guerra da 
restauração, quer orgulha e dignifica o 
espírito de brasilidade que o açúcar criou 
e soube ampliar no seu meio e no seu 
tempo. 

Depois os abalos que ainda hoje 
ressoam pelos campos de criação, foram 
os clarins de novas iniciativas; os 
rebanhos que se tangiam do litoral para o 
interior a procura de pastagens, buscando 
elementos para se desdobrarem, 
crescerem e progredirem. Ao seu lado os 
bandeirantes, soldados da civilização, à 
procura de pedras e de ouro, iam 
distribuindo novas formas de vida, de 
trabalho e de ação. 

Obra demográfica, orientação 
política, foram conseqüências da atuação 
dos grupos de homens que se moviam do 
litoral para o interior, levados pelos 
chamamentos do trabalho pastoril e pela 
ânsia de metais preciosos e de pedrarias. 
E se investigarmos, a êsses homens 
devemos hoje, pelo desbravamento das 
florestas, penetração corajosa dos 
desertos, as modificações operadas 
através das chamadas linhas divisórias de 
Tordezilhas para a fixação das imensas 
fronteiras territoriais do Brasil. 

Outro milagre que se testemunhou 
foi o caldeamento das três raças – a 
indígena, a européia e a africana. Se dai 
nos privamos de um tipo racial uniforme, 
com características próprias e 
inconfundíveis, de outro lado tal fato veio 
impedir as lutas dolorosas de raças e de 
côr. O Brasil vive tranqüilo e não opõe 
barreiras a que qualquer pessoa seja de 
que dêsses ramos etnicos fôr, ascenda 
aos postos mais graduados na sociedade, 
na cultura, na ciência, na política, nas 
carreiras militares. E de tal sorte êsse 
fenômeno racial se apresenta entre nós 
que nem mesmo as desigualdades que 
existiam entre a Casa Grande e a sensata 
tiveram forças para prejudicar a 
algamassa que a fusão das três raças 
preparou. 

Em nosso País não há preconceitos 
raciais e nem hostilidade às pessoas de 
abr. Não se criaram castas, não ha 
nobreza. As velhas estirpes, seculares em 
suas linhagens, tão ciosas de suas 
tradições em Pernambuco e São Paulo, 
não contam as suas idades no Brasil pela 
ufania do sangue ou de preocupações 
aristocráticas, mas pelo o orgulho de se 
reproduzirem, dos mesmos troncos, na 
distenção centenária das mesmas raízes, 
no serviço econômico, social e político da 
nacionalidade. E, sem eiva de 
demagogia, sem preocupações de fugir à 
verdade histórica, a essas velhas e 
patriarcais famílias, deve o País serviços 
notáveis, inclusive de sacrifício. sangue e 
vida na defesa dos anseios e aspirações 
de liberdade da pátria. 

A tudo isso se juntou a missão dos 
padres católicos, levados pelos justos 
sentimentos brasileiros ao altar da nossa 
gratidão. Foram êles, os missionários, 
pregoeiros da fé, que deram ao Brasil 
uma só língua, uma só religião, os 
mesmos costumes, o mesmo São João e 
o mesmo Natal, do extremo sul ao 
extremo norte, foram êles que plantaram 
os marcos eternos da unidade nacional. 

Depois se seguiram os movimentos 
de autonomia, os reclamos de regras 
jurídicas, os pedidos de diretrizes 
legais, os anseios e as lutas que 
culminaram no grito do Ipiranga. Grito 
que por si só basta para Impôr 
esquecimento aos defeitos e falhas da 
personalidade de pedra. I, para que êle 
se apresente aos olhos agradecidos do 
 

Brasil como o encarnador, o artífice 
máximo do dia 7 de setembro. 

Relembremos os heróis e os mártires 
de tantos movimentos de cunho 
nacionalista e libertário; as trilhas  
de sangue que até hoje marcam  
os verdes canaviais de Pernambuco e  
do Nordeste, o espírito de renúncia  
dos idealistas da república de  
Piratinim, as vidas que se imolaram  
em Minas Gerais pela liberdade, tôdas  
as vozes que se calaram sacrificadas  
na defesa dos grandes ideais da  
Pátria Todo isso exaltemos, certos de  
que não poderíamos fazê-lo com 
esplendor, fé e confiança, se  
não tivéssemos hoje como completo 
triunfo de tantos sacrifícios do passado 
essa cúpula dos nossos anseios  
de liberdade, êsse templo de  
concepções jurídicas, que é a nossa 
Constituição. 

Constituição emanada da  
vontade soberana do povo do Brasil, 
através da Assembléia Nacional 
Constituinte que foi eleita livremente  
e a ela outorgados poderes para  
que traçasse através da Carta Magna  
os princípios, as formas, as diretrizes  
para nossa vida, nosso trabalho e  
nossa soberania. 

Brasileiros de todos os recantos da 
Pátria: – Bem unidos, em vigilância e 
inquebrantável decisão, juremos que 
jamais será permitido vivermos fôra da 
égide da lei. E a lei só tem fôrça, só se 
exerce em tôda sua plenitude, se 
inspirada e fortalecida nos postulados da 
Constituição! (Muito bem! Muito bem! 
Palmas. O orador é cumprimentado). 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a 
palavra o nobre Senador Domingos 
Velasco. 

O SR. DOMINGOS VELASCO (Não 
foi revisto peio orador): – Sr. 
Presidente, Senhores Deputados, 
Senhores Senadores, 

Poucas serão as palavras que aqui 
proferirei, em nome do Partido, Socialista 
Brasileiro, ao comemorar a data 
aniversária da Constituição Federal. 

Desejo apenas ponderar que 
tôdas as dificuldades e todos os 
tropêços por que passamos nesta 
conjuntura política e social devem ser 
examinados dentro de um panorama 
mais amplo para que possamos fazer 
a apreciação exata das proporções 
dêsses tropêços e dessas 
dificuldades. 

Diz-se desde os filósofos gregos, 
que dominamos as leis da natureza à 
medida que nos submetemos a elas. A 
Constituição Federal não é, para nós, 
socialistas, senão um instrumento de 
govêrno, que deve ser usado 
adequadamente para se resolverem 
essas questões que interessam, em cada 
época e em cada conjuntura, à felicidade 
do povo brasileiro. 

O Partido Socialista Brasileiro, como 
os demais que se fizeram ouvir através de 
seus representantes, defende a 
legalidade constitucional, porque, sem 
ela, tudo se tornará tumultuário; e não só 
a vida do novo como os destinos da 
nossa Pátria correrão os perigos de um 
país sem lei e sem constituição. 

Nesta data, Sr. Presidente, renovo e 
reforço os apelos feitos pelos ilustres 
oradores que me precederam, no sentido 
de que seja essa legalidade 
constitucional, de que seiam as 
instituições que ao povo brasileiro deu a 
nossa Carta Magna, defendidas por  
nós, não apenas pelas palavras que  
aqui pronunciamos, senão também  
pelas nossas atividades práticas, públicas 
e privadas. (Muito bem! Muito  
bem! Palmas. O orador é 
cumprimentado). 

O SR. PRESIDENTE: – Antes  
de encerrar a sessão solene, em que  
tão brilhantes e profundas orações  
foram proferidas pelos ilustres 
 

Senadores, agradeço, em nome do 
senado aos Srs. Deputados que, 
representando a outra Casa do 
Parlamento, honraram com sua 
presença nossa festa Comemorativa. 

Está encerrada a sessão 
Levanta-se a sessão às 17 horas e 

10 minutos. 
 

DISCURSO PRONUNCIADO 
PELO SENADOR APOLÔNIO SALES, 
NA SESSÃO DE 9 DE SETEMBRO DE 
1953. 

 
QUE SE REPRODUZ POR TER 

PUBLICADO COM INCORREÇÕES 
 
O SR. APOLÔNIO SALES: – Sr. 

Presidente, até agora se tem feito, com 
muita razão, propaganda da 
industrialização do nordeste em face 
da próxima chegada da energia da 
Paulo Afonso. 

Êste tem sido, sem dúvida, o leite 
morno de muitas e muitas informações 
patrióticas e de apelos que se fazem 
aos homens de iniciativas privada. 

Felizmente, o nordeste está se 
preocupando com tais problemas e 
está procurando industrializar-se. 

Da Bahia ao Ceará, dentro  
de tôdas as possibilidades do 
momento ou remotas da chegada  
dos fios da Paulo Afonso, se  
tem procurado fazer alguma coisa  
que demonstre atividade e  
boa vontade no sentido  
industrial. 

Acontece, porém, que esta bôa 
vontade e esse desejo dos nordestinos 
ao levar para aquela região a 
prosperidade que a industria 
condiciona, nem sempre tem sido 
compreendida porque, na verdade, não 
e possível e nem se deve  
julgar possível que a simples 
Industrialização, sem o comercio, seja 
realizável. 

Sr. Presidente, digo isto sobretudo 
agora em referencia a uma industria 
que vem tornando certo vulto no 
Nordeste, qual é a do cimento. 

Até o ano de 1952, havia duas 
grandes fábricas de cimento no 
Nordeste, uma, em Pernambuco e 
outra no Estado da Paraíba, com a 
produção total de 8 mil sacas por dia. 
Até o ano passado, o consumo de 
cimento, no nordeste, orçava em torno 
de 14 mil sacas por dia. A Bahia, por 
sua vez, chegou a liça com sua fábrica 
de Aratú, e uma produção provável da 
8 mil sacas, por dia. Digo provável, Sr. 
Presidente, porque sua capacidade é 
para 8 mil sacas, mas, de acôrdo com 
o que fui recentemente informado, um 
dos fornos, ultimamente inaugurado, já 
não trabalha. 

Mesmo a Paraíba e em 
Pernambuco, onde as fábricas 
duplicaram sua capacidade para 16  
mil sacas, estão com seus fornos 
parados, porque a produção supera o 
consumo. 

Sr. Presidente, não haveria nada 
de mais, fôsse essa uma decorrência 
da falta de consumo dentro do país. 
Esse, porém, não o fenômeno 
econômico que se processa, porque no 
Brasil estamos importando cimento, até 
com favores de isenção de direitos e 
com licenças dadas pela Carteira de 
Exportação e Importação, numa hora 
em que a carência de divisas 
assoberba as preocupações dos 
nossos economistas. 

Onde buscar a razão por que as 
companhias de construção do sul do 
país preferem o cimento europeu ao do 
nordeste? Não se trata de qualidade 
inferior do produto, porque as fábricas 
recentemente montadas naquela  
parte do país, em número de  
quatro, são perfeitas, produzindo o  
melhor cimento que se possa exigir 
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dentro da técnica da construção 
moderna. 

Há, todavia, um fator de suma 
importância; reside êle no ato de 
que o frete do cimento do Nordeste 
para o Sul é superior ao do cimento 
da praça de Hamburgo até Santos 
ou Rio de Janeiro! Enquanto se 
pagam 18 cruzeiros para transportar 
um saco de cimento de Recife para 
o Rio de Janeiro ou Santos, além 
dos incômodos de taxas e 
dificuldades de transporte, paga-se 
de Han burgo para Santos, apenas 
8 cruzeiros e fração! 

Assim, o produtor do cimento 
europeu sai com um handicap de 10 
cruzeiros por saco! Oxalá, fôsse 
êsse o lucro das emprêsas 
cimenteiras do Nordeste do Brasil! 

Sr. Presidente, não é possível 
que uma política econômica dirigida 
como a nossa – porque, nesta hora, 
esta dirigida pela Carteira de 
Exposição e Importação – fique 
alheia a problemas como êste. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – Permite V. Ex.ª 
um aparte? 

O SR. APOLONIO SALES: – 
Com todo prazer. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – Julga V. Ex.ª que 
seria conveniente estabelecer  
a liberdade de concorrência  
entre indústria nacional e a  
estrangeira ? 

O SR. APOLONIO SALES: – 
Quando digo agradecendo o aparte 
de V. que não é possível que uma 
política econômica dirigida como a 
nossa que alheia a este fato, 
exprimo o desejo de que a política 
econômica intervenha no ilegível de 
dar preferência nacional e só 
depois, à estrangeira. 

O SR.KEIGINALDO 
CAVALCANTI: – Agradeço a 
bondade de V. Ex.ª. Sou partidário 
desse ponto de vista. Mas no 
Senado, existe corrente forte contra 
o intervencionismo do Estado, de 
modo a criar uma liberdade integral 
nessa disputa econômica Se fôra 
permitido, pcio menos no caso em 
espécie, iríamos enterrar 
definitivamente a indústria de 
cimento no Brasil. 

O SR. APOLONIO SALES: – 
Desejo dar ao meu prezado colega 
minha opinião quanto ao 
intervencionista do Estado. Sou 
intervencionista, mas com modus in 
rebus; entendo que o Estado deve 
intervir sómente quando a iniciativa 
particular não possa resolver o 
problema. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – Estou de acôrdo 
com V. Ex.ª. ilegível quando eu 
disse isso, muitas vezes 
pareceu que eu não tinha esse 
ponto de vista. Mas é equivoco. 
O Estado realmente deve 
intervir naqueles casos em que 
se imponha a intervenção. No 
de petróleo, por exemplo, 
defendi essa tese. Aliás foi o único, 
 

devo esclarecer a V. Ex.ª em que a 
defendi intransigentemente. Nos 
demais, não. Agradeço a fineza de 
me haver permitido que no seu 
brilhante discurso intercalasse esta 
minha digressão, mais de caráter 
pessoal que de outra natureza. 

O SR. APOLONIO SALES: – 
Estimo, sempre, os apartes do 
eminente companheiro, porque 
ilustram e dão calor ás minhas 
palavras em casos que interessam à 
nossa região. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – V. Ex.ª pode 
contar, invariavelmente com meu 
apoio. 

O SR. APOLONIO SALES: – 
Sr. Presidente, o caso do transporte 
de cimento para o sul do país não é 
tão difícil de ser resolvido. 

Se os navios que transportam 
mercadorias do estrangeiro para o 
Brasil podem cobrar tais fretes, 
evidentemente as empresas 
nacionais devem poder estipular 
fretes idênticos. Bastaria permitir 
que os navios que fazem o frete do 
estrangeiro para aqui – e muitos 
deles são nacionais – recebessem o 
cimento do Nordeste pelo mesmo 
preço de tonelada quilométrica do 
transporte da Alemanha para o 
Brasil. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – Muito bem. Não 
há razão alguma que justifique 
estabelecerem-se para navios 
nacionais preços diferentes. 

O SR. APOLONIO SALES: – 
Sr. Presidente, trata-se de 
imperativo em face da conveniência 
de que o Nordeste. – que não 
dispõe de condições para manter 
uma agricultura segura e tranqüila, 
em virtude das incertezas do clima 
tenha, pelo menos a possibilidade 
de possuir indústria que conte, 
preferencialmente, com o mercado 
nacional. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – Muito bem. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: 
– Permite o nobre orador um 
aparte? 

O SR. APOLONIO SALES: – 
Com todo o prazer 

O SR. ALOYMO DE 
CARVALHO: – Aliás é preciso 
verificar se, realmente, é o 
transporte caro que faz o preço 
elevado do cimento. A fábrica da 
Bahia fechada, no momento – está 
oferecendo cimento, na Bahia – 
portanto sem o preço do transporte 
marítimo a que V. Ex.ª se refere por 
preço superior ao do artigo 
estrangeiro. Devem ocorrer 
circunstâncias de orientação ou de 
direção desfavoráveis, que 
obriguem o cimento fabricado ao pé 
do cais a ter preço mais alto que o 
de origem estrangeira. 

O SR. APOLONIO SALES: – 
Esclareço o prezado companheiro  
que, neste caso, é questão de fôro 
administrativo da própria companhia 
sementeira baiana. 

Desejo frisar que os mercados 
do sul estão vedados às fábricas de 
cimento da Bahia, de Pernambuco, 
da Paraíba e outras que se fundem 
no Nordeste enquanto houver 
diferença entre o frete da Europa ao 
Brasil e do Nordeste às várias 
regiões do país. 

Esta a função de economia 
interna. Acredito que, quando seja 
possível o transporte abundante do 
Nordeste para o Sul, cessarão os 
interesses de vendas de pequenas 
partidas a altos preços, preferindo 
os industriais vender grandes 
partidas aos preços justos, de 
competição. 

Sr. Presidente, entendo que se 
torna indispensável proporcionar ao 
Nordeste condições idênticas de 
competição. Nessa competição 
vencerão as fábricas melhor 
organizadas, as que dispuzeram de 
condições mais favoráveis à 
produção; vencerão, enfim, as 
iniciativas privadas, dentro dos 
anseios patrióticos e do respeito aos 
direitos e aos interesses dos 
consumidores. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – Desejaria que  
V. Ex.ª técnico dos mais 
esclarecidos, me informasse se 
já temos, no Brasil indústria de 
cimento capaz de suprir nossas 
necessidades. 

O SR. APOLONIO SALES: – 
Devo esclarecer ao prezado 
companheiro que até 52 o consumo 
do Nordeste era superior á sua 
produção. 

Em 1952, as fábricas Poti e 
Zebu que produziam 4.000 sacas 
por dia cada uma, passaram a 
produzir 8.000 Ao mesmo tempo a 
de Aratú, na Bahia, com 8.000 
sacas diárias. No próximo mês de 
dezembro será inaugurada a fábrica 
de Nassau, uma das melhores 
localidades no Nordeste brasileiro, à 
margem do Oceano, em 
Pernambuco, a pouco mais de uma 
hora do Recife. Essa fábrica que 
começara a produzir em dezembro 
ilegível diante de si, o fantasma da 
superprodução. 

O consumo atual do Nordeste 
inteiro é de 14.000 sacas por dia. 
Ha entretanto, provavelmente, um 
deficit de cimento dentro do país. 

Julgo que êsse deficit, em vez 
de ser suprimido pela importação, à 
custa de nossas divisas o deveria 
ser a custa do cimento produzido no 
Nordeste, capaz de satisfazer às 
necessidades da expansão do 
mercado consumidor. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – Estou inteiramente 
solidário com V. Ex.ª. 

O SR. APOLONIO SALES: – 
Indo mais adiante: mesmo na 
hipótese em que fôsse possível, no 
país alguem se conformar com  
as manobras ilegível do valor  
do cruzeiro fazendo que o  
cimento estrangeiro chegasse  
mais barato ao Brasil, não de- 
 

veríamos importá-lo, consumindo a 
que temos ainda que mais caro, 
desde que satisfazesse plenamente 
ás exigências da técnica. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – Estou de pleno 
acôrdo com V. Ex.ª Esse é o meu 
ponto de vista e o de todos os 
nacionalistas. 

O SR. APOLONIO SALES: – 
Nesta tribuna, defendo os interesses 
dos Estados Nordestinos, ao lado 
dos interesses do país, e apelo para 
aqueles origem a política dos fretes 
bem como para os dirigentes da 
política de importação, a fim de que 
se lembrem do seguinte: cada forno 
de cimento que se apagar em nossa 
terra são menos braços que 
trabalham e mais divisas que saem 
do Brasil. 

O SR. KERGINALDO 
CAVAICANTI: – Muito bem. 

O SR. APOLONIO SALES: – E 
tôda vez que divisas se escoam em 
necessidade, lança-se mais um 
motivo de inquietação, mais uma 
celula de rebeldia, mais um 
fermento de inquietação e 
insatisfação para o povo, que está 
olhado e não compreende – já que a 
tôda hora somos chamados ao 
tribuna da opinião pública – como 
uma nação muito rica como a 
nossa, está infelizmente revendo, 
conforme afirmou aqui o Ministro da 
Fazenda, a todos os países do 
mundo com que comercia, exceto a 
Argentina e o Paraguai. 

Era o que tinha a dizer. (Muito 
bem. Muito bem). 

 
SENADO FEDERAL 

 
ATOS DA COMISSÃO DIRETORA 

 
A Comissão Diretora em sua 

reunião de 17 de setembro corrente, 
resolveu: 

deferir o requerimento em que 
ilegível Campos Bricio, Taquígrafo 
Revisor, solicita dois (2) meses de 
licença especial, a partir de 14 de 
setembro corrente; 

deferir o requerimento em que 
Luiz Galvão, Auxiliar de Portaria, 
padrão "K", solicita três (3 meses de 
licença especial, a partir de 15 
setembro corrente;  

deferir o requerimento em que 
Myriam da Costa Côrtes , Oficial 
Legislativo, classe ilegível tendo 
obtido três (3) meses de licença, 
solicita permissão para se submeter 
a tratamento de saúde, fora do País; 

deferir . requerimento em que 
Paulo Wegrelin Delpech, 
Conservador da Biblioteca, padrão 
"K", solicita contagem do tempo 
de serviço prestado como 
contratado, num total de 3 anos e 
29 dias; 

indeferir o requerimento em 
que Alípio Ferreira Dias, 
Contínuo, classe "I". solicita sejam 
transferidos para a sua licença 
prêmio, os 105 dias que obteve 
para tratamento de saúde. 
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SENADO FEDERAL 
 
Relação das Comissões 

 
Diretora 

 
Presidente – Marcondes 

Filho. 
1º Secretário – Alfredo 

Neves. 
2º Secretario – 

Vespasiano Martins. 
3º.Secretário – 

Francisco Gallotti. 
4º Secretário – Ezechias 

da Rocha. 
1º Suplente – Costa 

Pereira. 
2º Suplente – Prisco dos 

Santos. 
Secretário – Júlio 

Barbosa Diretor Geral da 
Secretaria do Senado. 

 
Comissões Permanentes 

 
Finanças 

 
1 – Ivo d'Aquino – 

Presidente. 
2 – Ismar de Góis – 

Vice-Presidente. 
3 – Alberto Pasqualini. 
4 – Alvaro Adolfo. 
5 – Apolônio Sales. 
6 – Carlos Lindenberg. 
7 – César Vergueiro. 
8 – Domingos Velasco. 
9 – Durval Cruz. 
10 – Ferreira de Souza. 
11 – Pinto Aleixo. 
12 – Plínio Pompeu. 
13 – Veloso Borges. 
14 – Vitorino Freire. 
15 – Walter Franco. 
Secretário – Evandro 

Vianna, Diretor de 
Orçamento. 

Reuniões às quartas e 
sextas-feiras, às 16 horas. 

 
Constituição e Justiça 

 
Dário Cardoso – 

Presidente. 
Aloysio de Carvalho – 

Vice-Presidente. 
Anisio Jobim. 
Attilio Vivacqua. 
Camilo Mércio. 
Ferreira de Souza. 
Joaquim Pires. 
Olavo Oliveira (**) 
Waldemar Pedrosa. 
(**) Substituído pelo 

Senador Carlos Saboya. 
Secretário – Luiz Carlos 

iVeira da Fonseca. 
Auxiliar – Marília Pinto 

Amando. 
Reuniões às quintas-

feiras, às 9,10 horas. 
 

Educação e Cultura 
 

1 – Flávio Guimarães – 
Presidente. 

2 – Cícero de 
Vasconcelos – Vice-
Presidente. 

3 – Arêa Leão. 
4 – Hamilton Nogueira. 
5 – Levindo Coelho. 
Secretário – João 

Alfredo Ravasco de 
Andrade. 

Auxiliares – Carmen 
Lúcia de Holanda 
Cavalcanti. 

Reuniões às quartas-
feiras, às 16 horas. 

 
Redação 

 
1 – Joaquim Pires – 

Presidente. 
2 – AIoysio de Carvalho 

– Vice-Presidente. 
3 – Waldemar Pedrosa. 

4 – Velloso Borges. 
5 – Costa Pereira. 
Secretário – Glória 

Fernandina Quintela. 
Auxiliar – Nathercia Sá 

Leitão. 
Reuniões às sextas-

feiras, às 16 horas. 
 

Relações Exteriores 
 

Mello Vianna – 
Presidente. 

Hamilton Nogueira – 
Vice-Presidente. 

Bernardes Filho. 
Djair Brindeiro. 
Georgino Avelino. 
João Villasbôas (*) 
Novaes Filho. 
Lauro Portella – 

Secretário. 
Eurico Jacy Auler – 

Auxiliar. 
Dias de reuniões – 

segundas-feiras, às 16 
horas. 

(*) Substituto do Sr. 
Ferreira de Souza (17-9-
1553). 

 
Saude Pública 

 
Levindo Coelho – 

Presidente. 
Alfredo Simch – Vice-

Presidente. 
Ferreira de Souza. 
Prisco Santos. 
Vivaldo Lima. 
Durval Cruz. 
Secretário – Aurea de 

Barros Rêgo. 
Reuniões às quintas-

feiras, às 16 horas. 
 

Transportes, 
Comunicações e Obras 

Públicas 
 

Euclydes Vieira – 
Presidente. 

Onofre Gomes – Vice-
Presidente. 

Alencastro Guimarães. 

Othon Mäder. 
Antônio Bayma. 
Secretário – Francisco 

Soares Arruda. 
Reuniões às quartas-

feiras, às 16 horas. 
 

Serviço Público Civil 
 

Prisco dos Santos – 
Presidente. 

Luiz Tinoco – Vice-
Presidente. 

Vivaldo Lima. 
Mozart Lago. 
Costa Pereira 
Secretário – Franklin 

Palmeira. 
Reuniões, às quartas-

feiras, às 16 horas. 
 

Economia 
 

Pereira Pinto – 
Presidente. 

Landulpho Alves – Vice-
Presidente. 

Sá Tinoco. 
Assis Chateaubriand. 
Júlio Leite. 
Euclydes Vieira. 
Plínio Pompeu. 
Secretário – Aroldo 

Moreira. 
Reuniões, às quintas-

feiras. 
 

Segurança Nacional 
 

Pinto Aleixo – 
Presidente. 

Onofre Gomes – Vice-
Presidente. 

Magalhães Barata. 
lsmar de Góis. 
Roberto Glasser. 
Walter Franco. 
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Mario Motta. 
Secretário – Ary Kerner Veiga de 

Castro. 

Reuniões às segundas-feiras. 

 

Legislação Social 

 

1 – Carlos Gomes de Oliveira – 
Presidente. 

2 – Luiz Tinoco – Vice-Presidente. 

3 – Othon Mäder. 

4 – Ruy Carneiro. 

5 – Cícero de Vasconcelos. 

6 – Hamilton Nogueira. 

7 – Kerginaldo Cavalcanti. 

Secretário – Pedro de Carvalho 
Müller. 

Auxiliar – Carmen Lúcia de Holanda 
Cavalcanti. 

Reuniões às segundas-feiras às 16 
horas. 

 

Comissões Especiais 

 

Especial para emitir parecer sôbre o 
Projeto de Reforma Constitucional nº 2, 
de 1949 

 

Aloysio de Carvalho – Presidente. 

Dário Cardoso. 

Francisco Gallotti. 

Anisio Jobim. 

Camilo Mércio. 

Carlos Lindemberg. 

Antônio Bayma. 

Bernardes Filho. 

Marcondes Filho. 

Olavo Oliveira. 

Domingos Velasco. 

João Villasbôas. 

Secretário – Aurea de Barros Rêgo. 

 

Especial de Investigação sôbre as 
condições materiais  
das Instalações da Justiça do Distrito 
Federais e órgãos relacionados 

 

Mello Vianna – Presidente. 

Alencastro Guimarães – Relator. 

Attílio Vivacqua. 

João Villasbôas. 

Camilo Mércio. 

Secretário – Ivan Palmeira. 

Auxiliar – Elza G Schroeder. 

EXPEDIENTE 
 

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL 
 

DIRETOR GERAL 
 

ALBERTO DE BRITO PEREIRA 
 

CHEFE DO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES CHEFE DA SEÇÃO DE REDAÇÃO 
MURILO FERREIRA ALVES HELMUT HAMACHER 

 
DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

 
SEÇÃO II 

 
Impresso nas Oficinas do Departamento de Imprensa Nacional 

 
AVENIDA RODRIGUES ALVES, 1 

 

Comissão Especial para emitir 
parecer sôbre o Projeto de Reforma 
Constitucional número 1. de 1953 

 
Mello Vianna – Presidente. 
Joaquim Pires – Vice-Presidente. 
Attilio Vivacqua – Relator. 
Dario Cardoso. 
Aloysio de Carvalho. 
Anísio Jobim. 
Camilo Mércio. 
Luiz Tinoco. 
Waldemar Pedrosa. 
Carlos Saboya. 
Gomes de Oliveira. 
Ferreira de Souza. 
Mozart Lago. 
Hamilton Nogueira. 
Alencastro Guimarães. 
Secretário – Luiz Carlos Vieira da 

 
ATAS DAS COMISSÕES 

 
Comissão Diretora 

 
21ª REUNIÃO REALIZADA EM 10 DE 

SETEMBRO DE 1953 
 
Sob a presidência do Sr. Senador 

Marcondes Filho, presentes os Senhores 
Senadores Alfredo Neves, 1º Secretário; 
Vespasiano Martins, 2º Secretário; 
Ezechias da Rocha, 4º Secretário; Costa 
Pereira, 1º Suplente e Prisco dos Santos, 
2º Suplente, reuniu-se a Comissão 
Diretora. 

Lida e aprovada a ata da reunião de 
28 de agôsto do corrente ano, o Sr. 
Presidente deu a palavra ao Senhor 
Senador Alfredo Neves que passou a 
relatar os processos que lhe foram 
distribuídos. 

Relativamente à consulta em que a 
Diretoria de Contabilidade formula vários 
quesitos sôbre pagamento de gratificação 
por serviços extraordinários, S. Ex.ª 
ofereceu parecer concluindo: 

quanto 20 item a – se a gratificação 
por serviços extraordinários poderá ser 
abonada, cumulativamente 

1 – ao funcionário que já exerce 
função gratificada; 

2 – aos Secretários de Comissão que 
não é licito, em face do próprio Regulamento, 
que o funcionário servindo em Gabinete ou 
recebendo qualquer importância por serviços 
extraordinários venha a receber mais de uma 
gratificação, mesmo decorrente de outra 
rubrica orçamentária. 

Quanto nos itens 
b) ao funcionário em gôzo de licença 

e 
c) ao funcionário afastado da Diretoria ou 

Serviço, em virtude de requisição 
que não devem receber uma gratificação 
que é paga por serviços extraordinários. 

Quanto ao item d – ao funcionário 
em gôzo de férias que êste, regularmente 
percebe a gratificação de função, não 
sendo equânime que também lhe seja 
paga a gratificação por serviços 
extraordinários, que deve caber, ao 
menos por equidade, ao servidor que o 
estiver substituindo. 

Quanto ao item e – ao funcionário 
que tenha faltas, justificadas ou não que 
se a gratificação é dada como com 
 

 
ASSINATURAS 

REPARTIÇÕES E PARTICULARES FUNCIONÁRIOS 
Capital e Interior Capital e Interior 

Semestre.............................. Cr$ 50,00 Semestre.................................... Cr$ 39,00 
Ano....................................... Cr$ 96,00 Ano............................................ Cr$ 76,00 

Exterior   Exterior   
Ano....................................... Cr$ 136,00 Ano............................................ Cr$ 108,00 
    

 

 
 
As assinaturas dos órgãos oficiais começam e terminam em qualquer dia do 

exercício em que forem registradas. 
O registro de assinaturas é feito à vista do comprovante do recebimento. 
Os cheques e vales postais deverão ser emitidos em favor do tesoureiro do 

Departamento de Imprensa Nacional. 
Os suplementos às edições dos órgãos oficiais serão fornecidos aos assinantes 

sòmente mediante solicitação. 
O custo do número atrasado será acrescido de Cr$ 0,10 e, por exercício 

decorrido, cobrar-se-ão mais Cr$ 0,50. 
 

 
Parlamentar de Inquérito sôbre o cimento 

 
Francisco Gallotti – Presidente. 
Mozart Lago – Vice-Presidente. 
Júlio Leite. 
Landulpho Alves. 
Mário Motta. 
Secretario – Lauro Portella. 
 

Especial de Reforma do Código de 
Processo Civil 

 
1 – João Villasbôas – Presidente. 
2 – Attílio Vivacqua – Vice-

Presidente. 
3 – Dário Cardoso – Relator. 
Secretário – José da Silva Lisboa. 
Auxiliar – Carmen Lúcia de Holanuda 

Cavalcanti. 
 
Reuniões às sextas-feiras, às 16 

horas. 
 

Especial de Revisão do Código Comercial 
 
1 – Alexandre Marcondes Filho – 

Presidente. 
2 – .................................................... 
3 – Pereira de Souza – Relator. 

 
4 – Attilio Vivacqua. 
5 – Victorino Freire. 
Secretário – João Alfredo Ravasco 

de Andrade. 
 
Especial para Estudo da concessão 

dos Direitos Civis à Mulher Brasileira 
 

Mozart Lago – Presidente. 
Alvaro Adolho – Vice-Presidente. 
João Villasbôas. 
Gomes de Oliveira. 
Attílio Vivacqua. 
Domingos Velasco. 
Victorino Freire. 
 

Especial de Inquérito sôbre os Jogos de 
Azar 

 
1 – Ismar de Góes – Presidente. 
2 – Prisco dos Santos – Vice-

Presidente. 
3 – Kerginaldo Cavalcanti – Relator 

Geral. 
4 – Vivaldo Lima. 
5 – Novaes Filho. 
Secretário – Ninon Borges Seal 
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pensação a prestação de serviços 
extraordinários, mesmo em caráter 
permanente, não se compreende que do 
total não seja descontada a importância 
correspondente aos dias de faltas 
interpeladas ou não, sejam as mesmas 
justificadas ou não. 

Quanto ao item j – ao funcionário 
que, embora lotado em determinado 
Serviço, nêle não exerce nenhuma 
atividade, dizendo-se inteiramente 
absorvido pelos encargos da Comissão 
de que e Secretário 
que não sendo permitida acumulação de 
gratificação, seja por serviços 
extraordinários ou de Gabinete, que, no 
caso, a gratificação abonada será a 
correspondente à função de Secretário de 
Comissão. 

Quanto ao item g – quais as quantias 
que devem ser atribuídas, que é ponto 
pacífico que a Comissão Diretora é o 
árbitro exclusivo na concessão e fixação 
da importância a ser paga ao funcionário 
a título de gratificação, salvo se uma 
resolução do Senado desde logo a fixar; 
que o sistema atual satisfaz plenamente: 
Cr$ 1.000,00 para os Diretores de Serviço 
e Cr$ 500,00 para os Oficiais Legislativos, 
sendo de acentuar-se que a gratificação é 
concedida como estímulo e não em 
função de salário supletivo. 

Submetido à votação, foi o parecer 
aprovado, sendo que o Sr. Senador 
Prisco dos Santos fez restrição, apenas, 
aos casos de licença especial, pois 
entendia que o funcionário fazia jús às 
vantagens inerentes ao cargo que ocupa. 

Apreciando o processo em que a 
Diretoria de Biblioteca solicita aquisição 
de uma guilhotina, um grampeador e duas 
máquinas de escrever elétricas, o Sr. 
Senador Alfredo Neves, em face da 
informação prestada pela Diretoria de 
Contabilidade, que o saldo não comporta 
o total do orçamento, manifestou-se 
favoràvelmente à compra da guilhotina e 
do grampeador, com o que concordou a 
Comissão. 

Relativamente às providências 
solicitadas pela Diretoria de Biblioteca, no 
sentido de serem colocados exaustores 
nas janelas que dão para o jardim e 
determinadas outras obras que se fazem 
necessárias, decidiu a Comissão, de 
conformidade com o parecer do Sr. 
Senador Alfredo Neves, autorizar a 
construção do armário pedido, bem como 
a colocação dos azulejos, 
providenciando-se, em novo processo, 
orçamento para instalação de exaustores 
não só na Diretoria de Biblioteca, como 
na do Arquivo. 

Com referência à consulta da 
Diretoria de Contabilidade, sôbre 
pagamento de gratificação de função ao 
Oficial Legislativo, classe "M", Aderbal 
Távora de Albuquerque, designado para 
substituir o Chefe da Seção de 
Expediente, o Oficial Legislativo, classe 
"O", Francisco Bevilacqua, que se 
encontra em gôzo de licença especial, 
decidiu a Comissão, acompanhando o 
parecer do Sr. Senador Alfredo Neves, 
que deve ser paga ao funcionário Aderbal 
Távora de Albuquerque a gratificação, 
mantendo-se, entretanto, a do titular 
efetivo do cargo, não porque o art. 149 do 
Regulamento assim determine, mas por 
equidade, uma vez que se trata de 
funcionário que se vem distinguindo pelo 
seu zêlo, competência e assiduidade. 

Tomando conhecimento do 
requerimento em que o Oficial Legislativo, 
Classe "J", Luís Carlos Vieira da  
Fonseca solicita permissão para cumprir 
missão de representação do Sr. 
Presidente do Senado, na Europa, a partir 
de 30 de agôsto do corrente ano, resolveu 
a Comissão, de acôrdo com o parecer do 
Sr. Senador Alfredo Neves, que sejam 
abonadas as faltas do funcionário em 
questão, até o seu regresso, desde que 
não excedam de 30 dias. 

Atendendo ao pedido da Diretoria do 
Arquivo, decidiu a Comissão, nos têrmos 
do parecer do Sr. Senador Alfredo Neves, 
autorizar a aquisição de 8 mesas "Walne" 
e de 3 cadeiras "Sidema". 

Quanto à modificação do sistema de 
iluminação pleiteado pela mesma 
Diretoria, o Sr. Senador Alfredo Neves 
ofereceu parecer no sentido de que 
reconhecia que a sala em que trabalham 
os funcionários era imprópria para essa 
finalidade, pela insuficiência de aeração e 
de luz. Pretendia, mesmo, no momento 
oportuno, propôr à Comissão Diretora a 
adaptação de outro local, parecendo-lhe 
ser essa a ocasião melhor para se 
modificar o sistema de iluminação. 

Assim que se realizem tais obras 
estará pronto a dar seu parecer favorável 
à substituição do sistema de iluminação 
pleiteado, com o que concordou a 
Comissão. 

Relativamente à emenda substitutiva 
apresentada pelo Sr. Senador Joaquim 
Pires, ao Projeto de Resolução nº 26, de 
1951, de autoria da Comissão Diretora, 
propondo a extinção de um cargo vago de 
Oficial Legislativo, classe "J", decidiu a 
Comissão aprovar o parecer do Sr. 
Senador Alfredo Neves, que conclui pela 
rejeição da mesma, uma vez que a 
Comissão Diretora já designou uma 
Comissão especial para estudar a 
reestruturação do quadro do 
funcionalismo do Senado. 

Em seguida o Sr. Senador Alfredo 
Neves procedeu à leitura de seu parecer 
sôbre gratificações permanentes concedidas 
aos funcionários sob o pretexto de serviços 
extraordinários, assim como sôbre as que 
são conferidas ao pessoal da Portaria. 

Submetido à votação, foi o parecer 
aprovado, sendo que o Sr. Senador 
Vespasiano Martins declarou que, no que 
se refere aos funcionários que servem em 
Gabinete, era voto vencido e continuava 
de acôrdo com o ponto de vista 
sustentado na sessão anterior. 

Pelo parecer aprovado, o funcionário 
que estiver ausente do serviço, sem 
motivo perfeitamente justificado perante o 
Diretor Geral da Secretaria, com recurso 
para o 1º Secretário, por mais de cinco (5) 
dias úteis em cada mês, não terá direito à 
gratificação. 

O pessoal da Portaria, pelo mesmo 
parecer, passará a receber a partir de 1 
do corrente mês, a seguinte gratificação 
mensal: 

 
 Cr$ 
Chefe da Portaria.................... 400,00 
Porteiro e Ajudante de Chefe 
da Portaria.............................. 350,00 
Auxiliares da Portaria, 
Contínuos e Serventes da cópa. 300,00 
Serventes dos Gabinetes, das 
Comissões e demais serviços 250,00 
Pessoal da limpeza................. 200,00 

 
êstes com a obrigatoriedade de 
permanecerem no Senado no horário 
regulamentar. 

O Sr. Presidente declarou que, em 
nome da Comissão, louvava a 
minuciedade e o cuidado com que S. Ex.ª 
examinou e estudou a matéria, 
congratulando-se com o mesmo pelos 
brilhantes pareceres oferecidos. 

A Comissão aprovou, ainda, o 
Projeto de Resolução a ser encaminhado 
ao plenário criando o Quadro da Garage. 

De acôrdo com o parecer do Sr. 
Senador Ezequias da Rocha, foi deferido 
o requerimento de Franklin Palmeira, 
Diretor de Serviço padrão PL-2, sôbre 
dois meses de licença especial, a partir 
de 3 do corrente mês. 

O Sr. Presidente submeteu à 
aprovação da Comissão o requerimento em 
que Ninon Borges Seal, Oficial Legislativo, 
classe "O", solicita, nos têrmos do art. 253 do 
Regulamento, licença para aceitar a missão 
para que foi nomeada, como integrante da 
Delegação do Brasil à VIIIª Assembléia Geral 
da ONU. 

Deferido o requerimento, a Comissão 
encaminhará ao plenário o respectivo 
Projeto de Resolução. 

Nada mais havendo a tratar, o Sr. 
Presidente encerrou a reunião, lavrando eu, 
Júlio Barbosa, Diretor Geral e Secretário da 
Comissão Diretora, a presente ata que foi 
unanimemente aprovada. 

Comissão de Saúde Pública 
 

11ª REUNIÃO, EM 17 DE SETEMBRO 
DE 1953 

 
Aos dezessete dias do mês de 

setembro de mil novecentos e cinqüenta e 
três, às quinze horas, sob a presidência 
do Sr. Levindo Coelho, presentes os Srs. 
Alfredo Simch, Prisco Santos, Vivaldo 
Lima e Durval Cruz, reune-se a Comissão 
de Saúde Pública. 

E' lida e aprovada, sem 
observações, a ata da reunião anterior. 

Passando ao expediente, o Sr. 
Presidente, acusa o recebimento de 
informações enviadas pelos Srs. Ministros da 
Aeronáutica e da Marinha, referentes ao 
Projeto de Lei da Câmara nº 16, de 1953, 
que regula o exercício da enfermagem 
profissional. Tais informações foram 
requeridas por solicitação do Sr. Prisco 
Santos, relator do projeto. 

A seguir, o Sr. Presidente anuncia a 
seguinte distribuição: 

– Ao Sr. Alfredo Simch, o Projeto de 
Lei da Câmara nº 24, de 1953, que 
estabelece um plano de saneamento e 
aproveitamento econômico da Baixada 
Santista no Estado de São Paulo; 

– Ao Sr. Vivaldo Lima, o Projeto de 
Lei da Câmara nº 248, de 1953, que 
autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo 
Ministério da Educação e Cultura, o 
crédito especial de Cr$ 100.000,00 para 
auxiliar a realização do 2º Congresso 
Nacional de Anatomia e Ciências Afins. 

Nada havendo mais que tratar, encerra-
se a reunião, lavrando eu, Aurea de Barros 
Rêgo. Secretário, ao presente ata, que, 
depois de aprovada, será assinada pelo Sr. 
Presidente. 
 

Comissão de Serviço Público Civil 
 
18ª REUNIÃO EM 16 DE SETEMBRO DE 

1953 
 

Às quinze horas do dia dezesseis de 
setembro de mil novecentos e cinqüenta e 
três, em sala do edifício do Senado, reune-se 
a Comissão de Serviço Público Civil, sob a 
presidência do Sr. Prisco dos Santos, 
Presidente, presentes os Srs. Vivaldo Lima, 
Mozart Lago e Costa Pereira, deixaido de 
comparecer, por motivo justificado, o Sr. Luiz 
Tinoco. 

Examinando o Projeto de Lei do 
Senado n.: 24, de 1952, que altera a redação 
do art. 10 do Regulamento do Instituto Rio 
Branco, o Sr. Vivaldo Lima, relator, 
manifesta-se favorável à aprovação da 
emenda substitutiva da Comissão de 
Constituição e Justiça, sem as restrições 
consubstanciadas na subemenda Bernardes 
Filho. O seu parecer foi aprovado 
unânimemente, tendo o Sr. Mozart Lago 
declarado que estava inteiramente de acôrdo 
com o parecer e que se rejubilava em 
subscrevê-lo justamente no dia em que a 
ONU elegia para sua Presidência, o mais 
alto posto da Diplomacia Universal, uma 
mulher a Sra. Vivaayalakshmi Pandit, 
Delegada da India. 

Em segunda o Sr. Presidente 
distribui ao Sr. Mozart Lago, o Projeto de 
Lei da Câmara nº 25, de 1952, que cria 
novos órgãos da Justiça do Trabalho. 

Não havendo mais que tratar, o Senhor 
Presidente encerra a reunião às dezesseis 
horas e trinta minutos, lavrando eu, Julieta 
Ribeiro dos Santos, Oficial Legislativo, 
Secretário, a presente ata, que, uma vez 
aprovada, será assinada pelo Senhor 
Presidente. 

 
Comissão de Legislação Social 

 
16ª REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA), EM 

18 DE SETEMBRO DE 1953 
 

Às 10,00 horas, na Sala Ruy  
Barbosa, reune-se esta Comissão, sob a 
Presidência do Sr. Senador Carlos  
Gomes de Oliveira, Presidente, presentes  
os Srs. Senadores Cícero de Vasconcelos, 
Othon Mäder, Hamílton Nogueira  
e ausentes, com causa justificada,  
os Srs. Senadores Luiz Tinoco, Vice- 
 

Presidente, Ruy Carneiro e Kerginaldo 
Cavalcanti. 

Lida, e, sem alterações, aprovada a 
ata da reunião anterior. 

De acôrdo com o Regimento Interno, 
o Sr. Presidente transfere a Presidência 
da Comissão ao Sr. Senador Cícero de 
Vasconcelos, a fim de poder proceder à 
leitura de seu parecer ao Projeto de Lei 
da Câmara nº 169, de 1951, que modifica 
dispositivos do Decreto-Lei nº 5.452, de 1 
de maio de 1943 (Consolidação das Leis 
do Trabalho). 

Tendo ficado as decisões tomadas 
na reunião passada dependentes de um 
pronunciamento final, damos agora relato 
das mesmas. 

Inicia-se a votação pelo parágrafo 
único do art. 872 da Consolidação, ao 
qual, pelo projeto, é oferecida nova 
redação, bem como emenda mandando 
suprimi-lo. Com a palavra, o Sr. Senador 
Kerginaldo Cavalcanti, após longa 
explanação de seu ponto de vista rejeita a 
nova redação e a emenda, pronunciando-
se favoràvelmente ao parágrafo único do 
artigo, tal como se encontra redigido na 
Consolidação. Contra o voto do relator, o 
novo parágrafo único é rejeitado, 
concordando a Comissão com a rejeição 
da emenda nº 12. 

Quanto ao artigo 894, e emenda 
número 13 correspondente, a Comissão 
acompanha o pronunciamento do relator, 
favorável ao artigo e contrário à emenda. 
Com parecer favorável é aprovado contra 
o voto do Sr. Senador Kerginaldo 
Cavalcanti o art. 896. Ainda de acôrdo 
com o pronunciamento do relator, a 
Comissão aprova o parágrafo único do 
artigo 899 e rejeita a emenda que o 
modifica. Pôsto a votos, é aprovado com 
parecer favorável o art. 2º do projeto, 
suprimindo o art. 812 da Consolidação. 
Finalmente, é posto a votos o art. 853 do 
projeto que é aprovado. 

Voltando à presidência, o Sr. Senador 
Carlos Gomes de Oliveira concede a palavra 
ao Sr. Senador Othon Mäder que lê seu 
parecer favorável ao Projeto de Lei da 
Câmara nº 207, de 1953, que institui o "Dia 
do Comerciante". Pôsto a votos, o parecer é 
aprovado unânimemente. 

Relatada ainda pelo Sr. Senador 
Othon Mäder, de acôrdo com o voto do 
relator, a Comissão rejeita o Projeto de 
Lei do Senado, nº 45, de 1953, que 
autoriza a criação, no Ministério do 
Trabalho, Indústria e Comércio, do 
Departamento da Mulher. O parecer do 
Sr. Senador Ruy Carneiro passa a 
constituir voto vencido. 

Pelo Sr. Senador Hamilton Nogueira 
é relatado favoràvelmente e aprovada a 
emenda substitutiva oferecida ao Projeto 
de Lei da Câmara nº 380, de 1952, que 
altera o Quadro do Pessoal do Tribunal 
Superior do Trabalho e dá outras 
providências. 

A seguir o Sr. Senador Cícero de 
Vasconcelos oferece parecer favorável ao 
Projeto de Lei da Câmara nº 165, de 
1953, que modifica o art. 505, do Decreto-
Lei nº 5.452, de 1 de maio de 1943 
(Consolidação das Leis do Trabalho) 

Finalmente, o Sr. Othon Mäder pede 
seja ouvida a Diretoria de Aeronáutica 
Civil sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 
101, de 1953, que dispõe sôbre a duração 
e condições de trabalho da categoria 
profissional dos Aeronautas. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-
se a reunião, lavrando eu, Pedro de 
Carvalho Müller, Secretário, a presente 
ata que, uma vez aprovada, será 
assinada pelo Sr. Presidente. 

 
ATA DA 126ª SESSÃO EM 21 DE 

SETEMBRO DE 1953 
 
PRESIDÊNCIA DOS SRS. CAFÉ 

FILHO E ALFREDO NEVES. 
 

Às 14,30 horas comparecem os Srs. 
Senadores: 

Anísio Jobim. 
Álvaro Adolpho. 
Antônio Bayma. 
Mathias Olympio 
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Joaquim Pires. 
Onofre Gomes. 
Plínio Pompeu. 
Carlos Saboya. 
Ruy Carneiro. 
Djair Brindeiro. 
Ezechias da Rocha. 
Cícero de Vasconcelos. 
Walter Franco. 
Aloysio de Carvalho. 
Sá Tinoco. 
Alfredo Neves. 
Pereira Pinto. 
Alencastro Guimarães. 
Hamilton Nogueira. 
Mozart Lago. 
Levindo Coelho. 
Costa Pereira. 
João Villasbôas. 
Othon Mäder. 
Gomes de Oliveira. 
Ivo d'Aquino. 
Francisco Gallotti. 
Alfredo Simch. 
Camilo Mércio (29). 
O SR. PRESIDENTE: – Acham-se 

presentes 29 Srs. Senadores. Havendo 
número legal, está aberta a sessão. Vai-
se proceder à leitura da ata. 

O SR. 3º SECRETÁRIO (Servindo 
de 2º): – precede à leitura da ata da 
sessão anterior. 

O SR. PRESIDENTE: – Em 
discussão a ata. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA 
(Sôbre a Ata) – (Não foi revisto pelo 
orador): – Sr. Presidente, aproveito esta 
ocasião para tecer breves comentários 
sôbre a sessão solene de sexta-feira 
passada. 

Foi lamentável tivessemos realizado 
tal sessão sem precedê-la dos convites 
que deveriam ser feitos, a fim de que 
essa reunião assumisse, realmente, 
caráter solene. 

Não fôra a Comissão de membros da 
Câmara dos Deputados, que nos honrou 
com sua presença, composta de seis Srs. 
Deputados, e aquela sessão teria 
decorrido numa monotonia para a qual, 
decerto, meu discurso deveria ter 
contribuído. 

O SR. ANISIO JOBIM: – Não 
apoiado. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – A 
sessão especial que realizamos para 
comemorar a promulgação da 
Constituição deveria ter merecido, talvez, 
mais atenção, para que não decorresse 
em ambiente de quase tristeza, quando 
deveria ser de festa. 

Nem os funcionários da Casa, Sr. 
Presidente, foram convidados a assisti-la. 
E' possível que o acúmulo de serviço nas 
seções, não permitisse, como em outras 
sessões solenes, tornassem êles parte 
naquela comemoração. 

A Biblioteca do Senado não funciona 
nos dias comuns pela manhã, nem aos 
sábados, coisa, realmente, 
incompreensível, pois tal não se dá com as 
demais Bibliotecas. O serviço, pois, não 
seria tanto que impedisse os funcionários 
de comparecerem à sessão solene. 

A comemoração transcorreu, pois, 
em ambiente de quasi abandono, mais 
de melancolia e solidão, do que de 
festividade, como devera ser. 

Nossa Constituição é, em tôda parte, 
mal conhecida, não só pelo povo do 
interior, como pela gente da capital. 
Assim, pois, Sr. Presidente, nunca será 
demais que sessões como a de sexta-
feira última tenham ampla divulgação e 
mereçam a atenção dos órgãos 
destinados a orientar os trabalhos de uma 
Casa como a nossa. 

Estas as observações que desejava 
fazer. 

O SR. PRESIDENTE: – A Mesa 
esclarece ao nobre Senador Gomes de 
Oliveira que a sessão realizada, sexta-
feira última, não foi solene, e sim, 
especial, nos têrmos do Regimento, que 
assim determina no art. 94 e seus 
parágrafos. 

"Art. 94 – A juízo do Presidente, 
ou por deliberação do plenário a 
requerimento de, pelo menos  
seis senadores, o Senado poderá 
realizar sessão especial ou 
interromper sessão ordinária  
para grandes comemorações  
ou para recepção de altas 
personalidades. 

§ 1º – As sessões especiais 
independem de número e serão 
convocadas por meio de comunicação 
do Presidente ao plenário ou 
publicação no Diário do Congresso. 

§ 2º – Nas sessões especiais  
só poderão falar os oradores 
prèviamente designados pela  
Mesa". 

Como V. Ex.ª verifica, o 
Regimento não contém dispositivo 
que obrigue a Mesa a fazer convites, 
como nas sessões solenes, 
porquanto, a sessão especial destina-
se a servir de veículo às dissertações 
que os nobres Senadores desejarem 
fazer sôbre a data. Daí o não ter 
expedido convites às autoridades a 
que V. Ex.ª se refere. Acresce  
que a Câmara dos Deputados realizou 
mais de uma sessão, uma das quais 
com solenidade e por isso transcorreu 
nas condições mencionadas por V. 
Ex.ª. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – 
De qualquer modo, Sr. Presidente, é 
lamentável que, num dia festivo, como 
o da comemoração da Constituição, 
transcorresse a nossa sessão como 
uma das mais monótonas já 
realizadas nesta Casa. 

O SR. PRESIDENTE: – Como já 
foi explicado, a nossa iniciativa 
reduziu-se a uma simples sessão 
especial. 

Continua a discussão a ata. 
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO 

(Sôbre a Ata) (Não foi revisto pelo 
orador): – Sr. Presidente, os apartes 
que tive a honra de dar aos  
discursos pronunciados na sessão 
comemorativa da Constituição, 
figuram na Ata impressa com  
algumas incorreções tipográficas. 
Envio à Mesa as respectivas 
corrigendes a fim de que providencie 
a respeito. 

O SR. PRESIDENTE: – A Mesa 
atenderá a solicitação de V. Ex.ª. 

Continua em discussão a ata. 
(Pausa) 

Se mais nenhum dos Senhores 
Senadores deseja usar da palavra, 
dou-a por aprovada. (Pausa) 

Está aprovada. 
Vai ser lido o expediente. 
O SR. 1º SECRETÁRIO: – Lê o 

seguinte: 
 

EXPEDIENTE 
 

Ofícios: 
do Prefeito Municipal de 

Martinho Campos, Estado de São 
Paulo, de 29 de agôsto de 1953, 
enviando o quadro demonstrativo,  
o relatório e o balanço financeiro  
da municipalidade, com referência  
à aplicação de cota-parte  
do impôsto de renda, do exercício de 
1952; 

da Confederação das Famílias 
Cristãs, de S. Paulo, de 8 de 
setembro de 1953, encaminhando 
memorial de sua Comissão de 
Legislação sôbre o Projeto de Lei do 
Senado nº 16, de 1953, que atualiza o 
instituto de adoção prescrito no 
Código Civil; 

– Do Sr. Secretário da 
Presidência da República, devolvendo 
autógrafos do Projeto de Lei do 
Senado nº 26-50, em vista de, sôbre 
os mesmos, não se haver manifestado 
o Senhor Presidente da República no 
prazo constitucional. 

À Promulgação. 

– Do Sr. Ministro da Fazenda, 
encaminhando as seguintes: 

 
INFORMAÇÕES 

 
Ministério da Fazenda. 
S. C. 193.990-53. 
Aviso nº 431. 
Rio de Janeiro, D. F. – Em 17 de 

setembro de 1953. 
Senhor 1º Secretário: 
Em referência ao ofício nº 743, de 17 

de agôsto findo, relativo ao requerimento 
formulado pelo Sr. Senador Alberto 
Pasqualini, sôbre pedido de informação a 
respeito do projeto de lei nº 228-50, tenho 
a honra de transmitir a V. Ex.ª cópia dos 
pareceres contrários emitidos pela 
Diretoria das Rendas Internas e pela 
Diretoria Geral da Fazenda Nacional. 

Aproveito a oportunidade para 
renovar a V. Ex.ª os protestos da minha 
alta estima e distinta consideração. – 
Oswaldo Aranha. 

(Proc. nº 56.627-52 – 181.450-52) 
Parecer A. T. nº 255-53 
Assunto: Projeto de Lei concedendo 

perdão de penalidades fiscais (anistia 
fiscal). 

A Comissão de Finanças do Senado 
Federal remeteu a êste Ministério para 
que emita opinião a respeito, o Projeto de 
Lei da Câmara dos Deputados, de nº 228, 
de 1950, que autoriza a cobrança, sem 
multa, da dívida fiscal em atraso e dá 
outras providências. 

2. O Projeto de lei em questão, 
originário da Câmara dos Deputados, 
objetivando a anistia fiscal, autoriza a 
arrecadação, sem multas ou mora, das 
dívidas fiscais, de modo genérico, 
indistintamente de todos os contribuintes 
infratores, exceção feita de determinados 
casos, como os de contrabando, 
descaminho ou diferença de direitos 
aduaneiros, falsa declaração de valores em 
faturas consulares, posse e uso de selos 
servidos, falsos ou adulterados, falsificação 
de mercadorias, valores ou documentos, ou 
simulação dêstes e, em geral, as oriundas da 
verificação de qualquer fraude, bem assim 
como os da recusa de informação exigida 
pela autoridade federal. 

3. Abrange também a citada anistia 
fiscal os processos que se acharem em fase 
de cobrança judicial, desde que o devedor se 
responsabilize pelo pagamento dos 
emolumentos dos serventuários da Justiça. 

4. No Senado Federal ao projeto em 
causa foi apresentado substitutivo que o 
amplia grandemente. 

5. Na Comissão de Constituição e 
Justiça foi apresentado novo substitutivo 
que poderá ser resumido na seguinte 
forma: 

a) institui normas para a ação fiscal; 
b) permite o pagamento sem multa, 

das dívidas fiscais em atraso "ad-instar" 
do Decreto-lei número 7.576, de 22 de 
maio de 1945, (matéria do projeto nº 228 
da Câmara); 

c) cancela as dívidas do impôsto de 
renda referente a exercícios anteriores a 
1947 e decorrentes de lançamentos 
suplementares em virtude de revisão de 
declaração e proíbe qualquer revisão 
pertinente ao mesmo período. 

6. A proposição contida no primeiro 
item, referente a instituições de normas 
para a ação fiscal, não consulta aos 
interêsses da Administração. Não 
constituem as atuais disposições, matéria 
de diversos regulamentos fiscais, 
inovações. São, antes, do perfeito e cabal 
conhecimento de ilegível dos contribuintes 
brasileiros, que de maneira genérica, delas 
ilegível conhecimento e, em muitos casos, 
até em seus menores detalhes. As leis de 
impôsto de consumo consolidadas pelo 
decreto nº 26.149 de 1948, referem-se à 
sua lei básica instituida em 1945 através do 
decreto-lei nº 7.404. O mesmo sucede com 
a atual Consolidação das Leis do Impôsto 
do Sêlo a que se refere o Decreto nº 
32.392, de 8 de maio do corrente ano, que 
nada mais representa que a Lei do Sêlo 
 

baixada pelo decreto-lei nº 4.655, de 3 de 
setembro de 1942, modificada por leis 
posteriores. A mesma situação é 
oferecida pelo regulamento do impôsto de 
renda. 

7. Releva, ainda, salientar que, no 
que tange aos impostos da competência 
da Diretoria das Rendas Internas, as 
modificações introduzidas nos respectivos 
regulamentos não alteraram 
substancialmente seu princípio 
sistemático. Assim é que podemos 
constatar, tanto na Consolidação das 
Leis do Impôsto de Consumo e na das 
Leis do Impôsto do Sêlo, citadas, o 
mesmo princípio constante de 
regulamentos já vetustos, datados de 
vinte ou mais anos e que ainda hoje 
constam das vigentes disposições. São 
êles todos referentes a dispositivos que 
regulam a ação fiscal. Constituem normas 
tradicionais, integradas nos diversos 
regulamentos e já vigorantes por vários 
anos e, portanto, cabalmente conhecidas. 

8. Os impostos indiretos, como o 
impôsto de consumo e o impôsto do sêlo, 
que são os maiores sustentáculos da 
execução orçamentária, não são pagos 
pelos comerciantes e fabricantes. Êstes 
figuram no ról dos contribuintes "de jure". 
Sua finalidade é sómente a de antecipar o 
recolhimento do impôsto. Êste lhe será 
ressarcido pela sua inclusão no valor da 
mercadoria. Assim, o tributo, ao final é 
pago pelo consumidor. O impôsto não 
lhes afeta o patrimônio. Seus lucros não 
são diminuídos por efeito da incidência de 
qualquer dos impostos indiretos. Assim, 
não se compreende que contribuintes de 
direito se furtem ao recolhimento do 
impôsto, acarretando prejuízos que não 
se restrinjem à União. O comportamento 
do contribuinte faltoso, e o do negligente, 
constitui, também, concorrência desleal 
ao exato cumpridor dos seus deveres 
fiscais, que tem sua mercadoria onerada 
e portanto, por preço superior. Interferem 
diretamente no mercado consumidor, 
alijando, a mais das vêzes, o contribuinte 
honesto que se vê sèriamente 
prejudicado e por vêzes impossibilitado 
de continuar em seu negócio. 

9. E' evidente que a ação fiscal, 
atendendo às determinações em lei 
exigidas, não poderá esperar que simples 
convites para satisfação de débitos fiscais 
sejam atendidos, considerando-se que, 
infelizmente, na grande maioria dos 
contribuintes brasileiros já se criou a 
mentalidade de franca oposição ao Fisco, 
que considera como "golpe de 
inteligência" qualquer defraudação nas 
rendas públicas, erigindo-se os seus 
autores em autênticos heróis, cujo 
exemplo logo prolifera. 

10. Descoberta a sonegação, o Fisco 
não indaga e nem poderá se deter em 
exames subjetivos. Diante de fato 
concreto, de acôrdo com a lei, o fiscal 
apura a montante da lesão praticada ao 
Erário e, frente aos resultados, instaura o 
competente processo administrativo. 

11. O que de fato ocorre, é que o 
pensamento dominante na massa do 
contribuinte, é o imediatismo. O 
individualismo econômico gerou a 
monstruosidade do personalismo, 
ninguém pretende, dentro da parcela que 
lhe compete, concorrer para a execução 
orçamentária que, no final, virá refletir em 
seu próprio bem. ilegível de tôda a 
maneira, enriquecer-se cada vez mais, 
postergando-se as obrigações que de 
maneira geral, abrangem todos os 
cidadãos no sentido de se congregarem 
para a garantia da Nação, que é também 
a sua própria garantia. 

12. Examinando-se a proporção, sob 
êste aspecto, tem-se como certo que as 
atuais normas que dirigem a ação fiscal 
são tradicionais e perfeitamente 
experimentadas na prática. Não há 
necessidade alguma de serem 
modificados os seus princípios, e 
 que as propostas feitas nesse sentido  
não viriam, de forma alguma, modificar a 
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situação. A visão panorâmica da situação 
permaneceria exatamente igual ou 
melhor, viria pender para contribuintes, 
certos da impunidade, por se tratar de 
sistema fraco e impotente. 

13. A segunda proposição originará, 
efetivamente, grandes benefícios para os 
contribuintes faltosos, negligentes e 
sonegadores. 

14. De fato, as anistias fiscais, ao em 
vez de gerarem benefícios, determinam 
graves perturbações na execução 
orçamentária e forte abalo na consciência 
do contribuinte honesto, exato cumpridor 
de suas obrigações. 

15. As anistias fiscais sòmente 
encontram plena justificativa quando 
concedidas em virtude de graves 
perturbações da ordem ou em face de 
intensa e extensa calamidade pública, 
que acarreta profunda anormalidade na 
vida social, econômica e financeira da 
Nação. A situação atual no país não 
apresenta, felizmente, qualquer dêsses 
motivos para determinar tamanho 
desbarato na execução orçamentária. 

16. A configuração do desequilíbrio 
orçamentário é permanente. Sòmente 
poderá ser parcialmente conjurada se fôr 
produtiva a arrecadação de tôdas as 
rendas orçamentárias. Qualquer dispensa 
de rendas poderá afetar a arrecadação, 
com graves reflexos no orçamento. 

17. A multa fiscal constitue, 
inegavelmente, renda da União; e o 
orçamento consigna na rubrica de "Rendas 
Eventuais" a estimativa da sua 
arrecadação no valor de Cr$ 
400.000.000,00 para o corrente exercício. 
Representa, assim, apreciável parcela na 
arrecadação federal, não contando a parte 
referente ao impôsto recolhido sob a verba 
própria. Prescindir dessa receita não 
parece medida que justifique uma boa e 
necessária política de arrecadação e nem 
está de acôrdo com a severidade nos 
gastos públicos. Constituirá paradoxo 
restringir-se ao máximo os gastos públicos 
necessários e liberar-se a receita, para se 
enfrentar problema deficitário. 

18. Como renda prevista na lei de 
meios, sua arrecadação é imprescindível 
e nada há que autorize sus exclusão, sob 
pena de repercusão danosa na realização 
da receita. 

19. E' por demais conhecido o 
procedimento dos contribuintes faltosos, 
ingressando em tôdas as instâncias para, 
no final, se verem obrigados judicialmente 
ao cumprimento da lei. E se os mesmos 
vêm possibilidade, embora remota, de 
serem beneficiados com perdões, 
incentivam seus procedimentos 
fraudulentos. Se o contribuinte faltoso 
vislumbra a futura ocorrência da anistia, 
vai protelando o andamento dos seus 
processos fiscais, deixando até que sejam 
encaminhados à cobrança executiva, 
esperando que neste trânsito ela os 
alcance. 

20. Desta maneira locupletam-se 
com valores que, na boa razão, 
pertencem ao Tesouro. 

21. Há, ainda, um aspecto de muita 
gravidade: o montante da soma que será 
desviada do Tesouro Nacional se for 
convertido em Lei o Projeto. 

22. Ninguém indagou, ninguém 
perquiriu. Não tenhamos dúvidas, o prejuízo 
que acarretará ao Tesouro Nacional a 
adoção de tal medida alcançará a casa dos 
bilhões, tal tem sido a danosa atividade dos 
sonegadores e defraudadores das rendas 
públicas, apuradas através de processos 
administrativos em todo o território nacional. 

23. A anistia fiscal deverá também  
ser encarada sob o seu aspecto moral.  
Na realidade, deparamos com um quadro 
deveras contristador: de um lado os 
contribuintes honestos, exatos cumpridores 
de seus deveres, muitas vêzes onerados nos 
seus encargos. Entretanto, ingentes esforços 
dispendem, e por vêzes com sacrifícios, para 
o atendimento de suas obrigações, que por 
êles são reputadas como de alto teor  
moral. De outro lado, vemos os  
contribuintes que, por obras de solércia, 
 

deixam de recolher os impostos na forma 
devida e, depois de envolvidos em 
processos, movimentam enorme cortejo 
de advogados, cujos honorários às vêzes 
superam o valor do respectivo impôsto 
sonegado. Procuram, de imediato, grupos 
influentes, para verem anulado o 
procedimento fiscal apurado na boa e 
devida forma. Malogrado o seu intento, 
ingressam em tôdas as instâncias com a 
mesma tenacidade e disposição de 
neutralizar a ação fiscal. Na esfera 
judiciária, ao final, condenados a pagar o 
que é devido à Fazenda Nacional, ainda 
se lançam a campanhas para obtenção 
de anistias. 

24. Êste aspecto se nos afigura 
injusto e menos aceitável: os grandes 
sonegadores beneficiados com mercês 
que não lhe deveriam ser concedidas, em 
detrimento do contribuinte honesto, que 
representa a maioria, e, ainda do Tesouro 
Nacional, que ficará impedido de efetivar 
a previsão do orçamento da receita. 
ilegível se alegue dificuldade na 
aplicação da lei. No tocante ao impôsto 
de consumo, ao par dos funcionários 
presentes nas repartições, que, prestando 
as informações solicitadas, orientam o 
contribuinte devidamente, há o instituto da 
consulta, sem despesa para o 
contribuinte. As Delegacias Fiscais, 
Recebedorias e Alfândegas decidem as 
consultas em primeira instância, com 
recurso para a Junta Consultiva do 
Impôsto de Consumo. Esta conhece dos 
processos em recursos e, desde seu 
início, já atendeu a cêrca de 4.900 
processos. 

25. No tocante ao impôsto do sêlo e 
outros impostos, cabe igualmente 
procedimento na primeira instância e, em 
grau de recurso, os Conselhos de 
Contribuintes decidem. E isto com 
despesa insignificante que não justifica a 
ausência dos interessados. 

26. Pelo visto, poucos são os 
contribuintes que procuram clarear suas 
dúvidas. Os outros, valendo-se da 
intercalada ausência da fiscalização, que 
possui poucos funcionários para atender 
o volume do trabalho que se apresenta 
considerável, e assim, preferem 
enveredar por vias escusas para fugirem 
ao cumprimento do seu dever tributário. 

27. A situação do Tesouro Nacional 
não é de desafôgo – todos o sabem. 
Graves e enormes compromissos têm de 
ser atendidos. Sacrifícios imensos têm 
sido impostos, através de severas 
restrições aos gastos públicos – até 
mesmo em setores de manifesta 
necessidade – para que o Tesouro 
Nacional não seja arrastado a uma 
posição de imprevisíveis conseqüências. 

28. Somos cinqüenta milhões de 
brasileiros dependentes do Tesouro 
Nacional naquilo que é obrigação e dever 
dos poderes públicos. Seremos êsses 
milhões de criaturas prejudicadas, com o 
Tesouro Nacional, com o impedimento à 
percepção dessa rubrica da receita 
pública – e alguns poucos milhares de 
sonegadores e fraudadores do Erário 
Público serão os beneficiários de um 
perdão que não encontra justificativa. 

29. E' mister que nos convençamos 
de que o momento não comporta 
prodigalidades de tal natureza – um 
imerecido favor a poucos em detrimento 
de milhões de brasileiros. 

30. A êsses ponderosos aspectos da 
matéria em lide poder-se-ia ajuntar uma 
série interminável de razões que 
desaconselham a adoção do Projeto de 
Lei de que se trata. 

31. Não há necessidade porém, de o 
fazer. 

32. O Senado Federal é formado de 
homens à altura das grandes 
responsabilidades que a representação de 
que são mandatários lhes acarreta. E dentro 
dessa responsabilidade, com o alto senso 
que lhes é próprio e com a sabedoria que 
lhes orienta as atitudes, os nobres patrícios 
saberão decidir com acêrto e devoção pelo 
interêsse maiort– o interêsse público. 

33. O Tesouro Nacional pode estar 
tranqüilo. 

34. E' o que pensamos. 
A consideração do Senhor Diretor. 
D.R.I., em 26 de junho de 1953. – 

Altino Vieira. – Walter Norberto Klein, 
Assistentes Técnicos. 

De acôrdo. 
À consideração da Diretoria Geral. 
D.R.I., 27 de junho de 1953. – José 

Antonio de Almeida Pernambuco, Diretor. 
Confere com o original. – Olavo José 

Monteiro, Auxiliar de Gabinete. 
No estudo do substitutivo oferecido à 

Comissão de Finanças do Senado Federal, 
e emendas que lhe foram propostas, 
convém considerar, preliminarmente, para 
que se possa bem situar os problemas 
suscitados no mesmo: 

a) a composição do sistema tributário 
federal brasileiro; 

b) as exigências que resultam, para 
a fiscalização de cada tributo, de sua 
própria natureza e peculiaridades; 

c) a natureza da lei tributária e da 
obrigação fiscal; 

d) a psicologia do contribuinte 
brasileiro e suas diferenciações entre os 
grandes e os pequenos contribuintes; 

e) a origem e composição do acêrvo 
de processos fiscais em curso. 

2. O sistema tributário federal no 
Brasil, como tal considerado o conjunto 
de impostos que produzem a receita 
orçamentária do País, se constitui de: 

1º – Impôsto de importação para 
consumo; 

2º – Impôsto de Consumo; 
3º – Impôsto único sôbre 

combustíveis e lubrificantes, cobrado sob 
a forma dos dois primeiros; 

4º – Impôsto sôbre a renda e 
provento de qualquer natureza; 

5º – Impôsto sôbre transferência de 
fundos para o exterior; 

6º – Impôsto do sêlo do papel, aos 
quais cumpre acrescentar, se adicionam 
pequenos tributos sem maior significação 
orçamentária. 

3. Da análise da constituição da 
receita tributária se verifica que a mesma 
se constitui de cinco impostos indiretos, 
isto é, cujo onus, através da composição 
dos preços de mercadorias e serviços, 
recai indistintamente sôbre a massa dos 
consumidores, o de um só impôsto direto, 
do qual se conhece o contribuinte de fato. 

4. Através da composição dos 
preços de utilidades e serviços, o 
montante dos mesmo impostos indiretos 
e, sempre e invariàvelmente, cobrado do 
consumidor, que os paga incorporados 
aos preços, sendo os contribuintes de 
direito meros intermediários no 
pagamento de tais impostos – máxime 
nesses tempos de inflação monetária, em 
que a influência dos tributos na formação 
dos preços menos se faz sentir, ante a 
ausência de corretivos, que resultam da 
concorrência em tempos normais, da 
continua e desenfreada elevação de 
preços. 

5. Demonstram a assertiva os 
indices da elevação de preços, sem 
qualquer proporção com os tributos; 
evidenciam-na os algarismos que figuram 
nos balanços das emprêsas, publicados 
na imprensa, acusando, invariàvelmente, 
lucros astronômicos; comprovam-na os 
sucessivos e constantes aumentos de 
capital das emprêsas de todo gênero, 
efetuados em proporções quase 
geométricas com utilização de reservas 
acumuladas, que são excessos de lucros 
não distribuídos aos acionistas: prova-o, 
enfiam, o fato invariàvelmente verificado, 
de qualquer majoração de impôsto servir 
de pretexto para um aumento geralmente 
muito maior e inteiramente 
desproporcional, nos preços, enquanto a 
isenção de impostos em nada concorre 
para que tais preços decresçam ou se 
estabilizem. 

6. Os fatos indicados são tão sérios 
e tão reais, tão universalmente 
verificados, que já hoje se esboça, na 
Economia Política, o pensamento de 
 

substituir os processos atuais de cobrança 
de tributos pelo método indireto da inflação 
dirigida, através da canalização, em 
benefício do Estado, e não dos 
particulares, dos lucros da inflação, que, o 
sistema atual, beneficia, exclusivamente, 
os produtores e intermediários, 
sacrificando, no mesmo passo, o Estado e 
a quasi totalidade das populações. 

7. Ora, enquanto o serviço de 
fiscalização dos impostos diretos pode ser 
feito com o emprego de métodos 
indiretos, como acontece com o impôsto 
de renda, que pode ser controlado e 
fiscalizado através de informações sôbre 
rendimentos e despesas obtidos 
compulsoriamente de várias fontes, por 
meio de adequada organização de 
cadastros, a fiscalização e contrôle dos 
impostos indiretos sòmente por ser 
efetuada de métodos diretos, pela 
inspeção direta das fontes de produção e 
distribuição, em todos os seus ramos. 
Quanto ao primeiro, o contribuinte está, 
em todos os seus atos, sob a 
possibilidade de contrôle pela repartição e 
autoridades competentes; no segundo, 
sob a possibilidade da inspeção de um 
funcionário, apenas. 

8. Além disso, da natureza e 
peculiaridades de cada impôsto, resulta a 
necessidade, para a sua fiscalização, não 
só de exigências especiais, da ordem 
técnica, intelectual e mesmo física, como 
de disposições legais adequadas, 
indispensáveis a desencorajar os seus 
infratores. 

9. Êsse desencorajamento dos 
infratores sòmente é possível por meio de 
um sistema penal tributário que faça os 
infratores sentirem, de modo rápido e 
severo, que não poderão locupletar-se do 
produto da evasão do impôsto ou das 
vantagens que, por meio da concorrência 
desleal com os contribuintes honestos, a 
prática da evasão fiscal lhes proporciona. 

10. Com efeito, dentre os 
contribuintes que praticam a evasão 
fiscal, uns se locupletam diretamente com 
o produto do impôsto sonegado, outros 
indiretamente, por meio de concorrência 
desleal, oferecendo mercadorias ou 
serviços a preços diminuidos da soma 
das imposições tributárias que sôbre os 
mesmos recaias, e que são globalmente 
desviadas. 

11. Por outro lado, a evasão fiscal, 
tal seja a natureza e vulto do impôsto, 
resulta mais fácil ou mais difícil de 
praticar-se, mais rendosa ou menos 
atraente, mais fácil ou mais difícil de 
apurar ou de ocultar. 

12. Ora, nessa matéria, são 
inexgotáveis a imaginação dos 
sonegadores e os recursos técnicos de 
que lançam mão. 

13. Não cabe, nêste parecer,  
indicá-los com todos os pormenores,  
mas pode se afirmar que a revelação  
de todos os meios e processos de  
evasão fiscal já constatados no Brasil 
deixaria estarrecida a Nação. – Desde a 
falta de pagamento, pura e simples, do 
impôsto, com omissão, nas escritas, dos 
lançamentos correspondentes, até a falsa 
indicação de quantidade, qualidade, pêso 
ou valor de mercadorias, para pagar menos 
ou deixar de pagar, não só direitos 
aduaneiros, como impôsto de consumo, de 
transferência de fundos para o exterior e de 
renda, além dos tributos estaduais; desde a 
duplicidade de escritas até a sonegação de 
coberturas cambiais e posterior negociação 
das divisas no "câmbio negro", com o 
consequente desvio de vários impostos 
simultâneamente (sêlo, renda transferência 
de fundos para o exterior, sem falar  
nos tributos estaduais): desde o 
estabelecimento de firmas destinadas, 
exclusivamente, a fornecer faturas  
e documentação fiscal que dêm  
aspecto legal a mercadorias 
contrabandeadas ou sonegadas ao 
pagamento de impostos internos,  
bem como aceitar obrigações fictícias  
que não serão resgatadas, destinando-se  
a serem levadas às escritas como 
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prejuízos, diminuindo os lucros tributados, 
até a falsificação, comercialmente 
organizada, de guias de recolhimento de 
impostos; desde a exportação de 
mercadorias a um determinado preço, 
numa determinada moeda, e para um 
determinado importador num 
determinado pôrto, quando, por meio de 
transbôrdo fora do País, a mercadoria é 
destinada a outro importador, em outro 
pôrto, a preço mais elevado, e em outra 
moeda; com evasão de numerosos 
impostos, além da de divisas, até a 
importação clandestina e organizada, por 
via aérea, com infração de todos os 
regulamentos da Fazenda e da 
Aeronáutica; desde a utilização da 
mesma documentação fiscal em várias 
remessas de mercadorias, até a 
ocultação de mercadorias sonegadas aos 
impostos em lares protegidos pela 
inviolabilidade, ou em cofres e casas 
fortes alugadas a instituições que os tem 
para esse fim; desde a falta de selagem 
de um papel guardado em arquivos, 
dificilmente acessíveis ao fisco, até as 
artimanhas jurídicas com que se ilude a 
tributação de um documento ou contrato; 
desde a indicação de um preço inferior ao 
verdadeiro, nos casos de impôsto "ad-
valorem", até a dedução, dos mesmos 
preços, de parcelas que não podiam ser 
deduzidas, mas que se apresentam como 
legais em face de documentos adrede 
preparados; desde o desvio de 
mercadorias, das fábricas para depósitos 
clandestinos e bem disfarçados, até a 
organização de sociedades anônimas de 
ações ao portador com os mesmos 
acionistas, para, entrosadas e operando 
com conjunto, sonegarem impôsto de 
consumo; desde a simulação de 
operações financeiras e jurídicas, até a 
organização internacional da fraude fiscal, 
através de escritórios e firmas 
organizadas no exterior, com a finalidade 
de proporcionarem meios à evasão fiscal, 
criando problemas de solução dificílima – 
contra tudo isso, frequentemente 
executado com a mais minuciosa 
perfeição técnica, tem de lutar o Fisco, 
quotidianamente. 

14. Tal enumeração, que está longe 
de esgotar as inumeráveis modalidades 
de evasão fiscaI, é aqui feita unicamente 
para dar uma ligeira idéia da natureza do 
problema em exame, sobretudo, porque 
se cada uma das modalidades indicadas 
se apresenta isolada por vezes, 
frequentemente faz parte do conjunto 
maior e mais complexo de atos 
coordenados com o fito de lesar a 
Fazenda Pública, inclusive a dos Estados. 

15. Todavia, e frequentemente, 
muitos desses atos, isoladamente, não 
têm por si mesmos, a aparência de 
fraude, mas o inocente aspecto de 
simples erro ou engano, de tal modo que 
é quasi sempre impossível determinar 
com segurança, se o ato foi praticado de 
boa ou má fé. 

16. Ora, essa aparente inocência de 
muitos atos lesivos à Fazenda, faz com 
que os rigores fiscais se apresentem 
como iníquos e odiosos aos olhos de 
muitos cidadãos, desapercebidos de que 
tais rigores, longe de constituírem uma 
injustiça para com o contribuinte que 
praticou o ato lesivo à Fazenda, são antes 
uma proteção em benefício do 
contribuinte honesto e da população que 
vive de salário, pois que são a evasão 
consciente ou não, dos impostos, a 
sonegação e a fraude fiscal as principais 
responsáveis pelas sucessivisa 
maiorações de impostos que são 
suportados, em última análise, pelos que 
vivem de salários e rendas fixas, e não 
pelos industriais e comerciantes que, 
pelos diferentes processos de translação 
dos impostos, conseguem sempre, direta 
ou indiretamente, fazê-los recair sôbre o 
consumidor. 

17. Isto sem falar nas operações do 
chamado "câmbio negro", que  
golpeiam, traiçoeira e profundamente, a 
economia nacional, nas operações que 
 

lhes são correlatas, no crime do 
contrabando e em toda uma flora 
inumerável de infrações e contravenções, 
pequenas e grandes, sem as quais 
aquelas maiores e mais escandalosas 
não sobrevivem. 

18. Ora, a apontada, simpatia pelos 
infratores das leis fiscais encontra sua 
razão psicológica não só na falta de 
esclarecimento sôbre a verdadeira 
natureza e consequências de tais 
contravenções, como no fato, tantas 
vezes referido pelos tratadistas da 
matéria, de que o dever cívico e social de 
pagar, com exatidão e pontualidade, os 
impostos, se situa nas zonas menos 
sensíveis da consciência moral dos 
homens. 

19. É fato sabido e repetido, de 
observação quotidiana, que cidadãos dos 
mais probos e austeros, incapazes de um 
deslise na sua vida privada ou pública, 
não hesitam em se furtar ao pagamento 
dos tributos que sabem devidos, e em 
usarem de todos os meios de evasão do 
impôsto. 

20. Tais práticas são encaradas, na 
verdade, com complacente indulgência 
entre nós, onde ninguém se sente 
desonrado em praticá-las, ninguém se 
peja de ensiná-las aos amigos. 

21. E' que a lei fiscal, entre nós, 
ainda é olhada como Iei de exceção, 
como disciplina odiosa, como servidão 
Iníqua. 

22. Já é tempo, entretanto, de se 
afirmar "coram populo" que a lei fiscal é uma 
lei como outra qualquer; como qualquer 
outra lei, estatui deveres e obrigações, 
disciplina atividades e restringe direitos, e o 
faz no exclusivo interesse do bem comum da 
sociedade, que o Estado tem a obrigação 
indeclinável de prover e não poderá prover 
sem os recursos que a lei fiscal lhe fornece. 

23. Assim, aquêle que infringe a lei 
fiscal está, na verdade, dolosamente ou 
não, conscientemente ou não, atentando 
contra o bem comum da sociedade – e 
deve sofrer pena correspondente ao ato 
praticado, graduada segundo a gravidade 
do fato e as circunstâncias que o 
revestirem, de modo a temibilidade da 
pena induza os cidadãos ao cuidados 
cumprimeito da lei, desencorajando os 
que procuram, na evasão fiscal, o 
rendoso negócio que ela realmente 
significa. 

24. Ora, a proposição legislativa em 
exame não atende aos fatos, à realidade 
e aos princípios expostos. 

25. Com efeito, a mesma engloba, 
no seu seio, três ordens diversas de 
providências. 

26. Na primeira, são traçadas regras 
de ação fiscalizadora, na segunda se 
concedem perdões de multas, na terceira 
se concede perdão de impostos. 

27. Constituem a primeira os 
seguintes artigos: 

"Art. 1º A arrecadação das 
imposições tributárias da União e 
Autarquias, regidas por lei federal, salvo 
disposições em contrário, será efetuada 
de acôrdo com as disposições 
estabelecidas nesta lei. 

Art. 2º As autoridades encarregadas 
da fiscalização da arrecadação de 
impostos, taxas e emolumentos, devidos 
à União e Autarquias, ministrarão aos 
contribuintes a mais ampla e efetiva 
assistência e orientação. 

Art. 3º As autoridades encarregadas 
da fiscalização adotarão uso de talões 
especiais, com fôlhas destacáveis, 
previamente autenticadas, onde serão 
lançadas as omissões por ventura 
verificadas, bem como as exigências a 
cumprir pelos contribuintes. 

Art. 4º Será fixado um prazo para o 
cumprimento das exigências formuladas, 
que não será menor de dez dias, e que 
poderá ser prorrogado pelas autoridades 
competentes, desde que haja solicitação 
fundamentada, por escrito, do contribuinte. 

Art. 5º Nenhum procedimento fiscal 
será instaurado contra os contribuintes, 
e, consequentemente, nenhu- 
 

ma multa será imposta, será que a 
fiscalização faça prova, inicialmente, de 
ter ministrado orientação prévia, nos 
têrmos do art. 2º desta lei. 

Art. 6º Excetuam-se das exigências 
do artigo anterior as infrações pertinentes 
ao impôsto de renda e legislação 
aduaneira em geral, inclusive 
contrabando e os casos de artifício 
doloso, fraude ou manifesta má fe. 

Parágrafo único. A simples 
ocorrência da não satisfação de 
determinado tributo não justifica a 
existência de dólo ou fraude. 

Art. 7º Quando na primeira visita 
efetuada pela fiscalização fôr apurada 
falta ou insuficiência no pagamento de 
determinado ônus fiscal, o seu 
recolhimento poderá ser efetuado com o 
acréscimo das multas seguintes: 

a) de 10% quando se verificar até 30 
dias da data em que era legalmente 
devido. 

b) de 20% depois de 30 dias até 180 
dias. 

c) de 50 % depois de 180 dias". 
28. De tôda essa parte do projeto em 

exame ressaltam êstes dois princípios 
que se propõe implantar na legislação 
fiscal: 

1º – a ignorância da lei constitui 
dirimente absoluta nas infrações das leis 
fiscais; 

2º – a obrigação de cumprir a lei 
fiscal começa a existir não no início da 
vigência da lei, mas após a visita 
instrutiva da fiscalização. 

29. Ora, todo sistema jurídico de 
qualquer povo culto se baseia, 
necessariamente, no princípio, inscrito na 
nossa Lei de Introdução ao Código Civil, 
de que ninguém se escusa alegando 
ignorar a lei. 

30. Dêste modo, em qualquer ordem 
de relações jurídicas, cada cidadão 
responde pelas consequências de seus 
atos em face da lei, quer a conheça, quer 
a ignore, quer a lei seja clara e inteligível 
para aquele cidadão, quer seja obscura, 
defeituosa e mesmo omissa. 

31. Assim é com relação às leis de 
maior e mais profunda repercussão na 
vida e nos atos dos cidadãos, 
interessando-lhes o patrimônio, a família, 
o estado civil, a cidadania e a própria 
liberdade. 

32. Assim é com relação ao Código 
Civil, ao Código Comercial, ao Código 
Eleitoral, ao Código Penal ao império da 
lei quer a conheçam, quer não, quer a 
amem, quer a detestem estão 
subordinados todos os cidadãos. 

33. Sem tal princípio, seria fácil 
imaginar a balburdia, a desordem, a 
instabilidade das relações jurídicas e 
sociais, como seria fácil imaginar o que 
resultaria de uma disposição legal que 
obrigasse a polícia antes de agir contra 
criminosos, ministrar-lhe préviamente, 
instruções escritas acêrca de suas 
obrigações, em face do Código Penal ou 
da Lei de Contravenções Penais. 

34. Tal coisa seria, evidentemente 
Inconcebível: mas sem embargo. com 
relação às leis fiscais, inspiraram a 
porposição e mexame. 

35. As medidas propostas no projeto 
em causa, segundo informa o nobre 
Senador Atilio Vivacqua no seu relatório, 
foi "objeto de recomendação especial da 
Carta Econômica de Terezópolis e das 
conclusões da Conferência de Araxá. 
Essa assistência que se impõe como 
dever de honestidade do Estado evitará 
abusos, criando um novo clima de 
compreensão e cooperação entre o Poder 
Público e os tributados. Como assinalou 
na respectiva justificação, essas medidas 
não oneram o Tesouro; ao contrário 
facilitam enormemente a arrecadação dos 
impostos, e mais do que isto, 
representam como que um tratado de paz 
de conciliação e de harmonia entre o 
erário público e o contribuinte". 

36. Antes de entrar na apreciação 
dos aspectos técnicos da questão 
cumpre assinalar que, com relação as 

leis fiscais, como a qualquer outra lei, o 
"dever de honestidade do Estado" 
consiste em publicá-las e fazê-las cumprir 
de modo a que elas atinjam plenamente 
suas finalidades, e não em se converter, 
de aplicador da lei, em assessor de 
cidadãos, firmas e sociedades desidiosas, 
impontuais, negligentes, maximé quando 
tal providência, abrangendo tôda espécie 
de contribuintes, iria beneficiar, na 
realidade, os maiores, os mais poderosos, 
assistidos por advogados e técnicos 
régiamente pagos, e cujos negócios, pela 
sua complexidade e vulto, tornaria 
impossível uma prévia e completa 
orientação fiscal. É de notar-se que foi 
desses grandes contribuintes, reunidos 
naqueles conclaves, a inspiração da 
mesma medida. 

37. Além disso, tal assistência não 
evitará abusos, e antes os propiciaria, os 
estimularia, convidando os contribuintes à 
tranquila espera da visita fiscal, para 
darem início ao cumprimento da lei, 
imunes do temor da pena, sem falar na 
possibilidade de consequências mais 
sérias, e que saltam aos olhos, 
resultantes das próprias razões com que 
se procura justificar o projeto. 

38. Com efeito, se se aludem a faltas 
resultantes de errada orientação dada por 
funcionários do Fisco, a divergência de 
modo de entender a lei entre os mesmos 
funcionários, e a obscuridade da lei não 
perece razoável deixar o cumprimento da 
mesma lei subordinada à orientação 
dada, diretamente, pelos mesmos 
funcionários. 

39. Sendo verdadeiros os fatos 
aludidos, essa circunstância, por si só, 
condenaria a proposição; não o sendo, 
desapareceria a sua justificação. 

40. Ora, no sistema atualmente 
vigorante, o problema se acha 
plenamente resolvido pela instituição do 
direito de consulta. 

41. Qualquer contribuinte tem o 
direito de eformular consultas às 
autoridades competentes sôbre a 
interpretação das leis fiscais esclarecendo 
qualquer dúvida, fundada ou não, que se 
apresente no seu espírito ou indagando 
acêrca de suas obrigações fiscais. 

42. Respondida a consulta, se o 
contribuinte entender que a solução não 
está certa ou não lhe convém, tem o 
direito de recorrer para a segunda 
instância, sem qualquer depósito em 
dinheiro sem fiança eu qualquer entra 
exigência 

43. Se a decisão da 2º instância 
também não lhe parecer acertada ou 
conveniente tem o direito de voltar a ela, 
em pedido de reconsideração, também 
sem qualquer depósito de dinheiro, fiança 
ou outra qualquer exigência – sem aludir, 
ainda, ao direito de pleitear perante o 
Poder Judiciário, em ação declaratória do 
direito ou anulatório da decisão. 

44. Enuanto não fôr cientificado da 
decisão da consulta em primeira 
instância, estará o contribuinte isento de 
penalidade; se tal decisão lhe fôr 
favorável, o contribuinte cumprindo-a, 
continuará isento de penalidade, mesmo 
que venha a ser reformada tal decisão. 

45. Ora, não é possível negar-se a 
liberalidade da legislação fiscal brasileira, 
nesse particular, talvez sem paralelo no 
mundo inteiro 

46. A comparação entre o sistema 
proposto e o vigorante mostraria o 
seguinte: 

1º – que, enquanto o primeiro 
subordinaria o procedimento do 
contribuinte não à lei, como tal, mas às 
alegadas incertezas da interpretação de 
cada funcionário ilegível, o segundo 
assegura a uniformidade da orientação 
com absoluto e liberal respeito aos 
direitos dos contribuintes: 

2º – que, enquanto, no primeiro, o êrro 
de um funcionário pode colocar o 
contribuinte em condições de inferioridade 
orientado por outro funcionário, o sistema 
vigente tende a evitar êsse grave e perigoso 
inconveniente, pela uniformidade de orien- 
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tação ministrada por uma só autoridade; 

3º – que, enquanto sistema 
proposto, se estimularia a desídia e a 
impontualidade do contribuinte, ao qual 
não mais interessaria conhecer a lei e 
cumprí-la, antes da visita fiscal, do 
vigente se obriga ao interêsse de 
conhecê-la e cumprí-la, com plena 
ressalva dos seus direitos, dos seus 
justos interesses, das suas 
necessidades de orientação pela 
autoridade fiscal, acêrca de suas 
obrigações; 

4. – que, enquanto no primeiro não 
se provêm as consequências de errônea 
orientação ministrada, quanto a 
isenções não existentes, à tarifa ou 
aliquota do impôsto devido, no segundo 
tal inconveniente se acha obviado; 

5. – que, enquanto o primeiro abre 
uma larga porta à tentação do suborno, o 
segundo afasta êsse inconveniente; 

6º – que, enquanto o primeiro 
subordina os interesses mais graves da 
Fazenda ao possível desacerto, erro, 
arbítrio ou prevaricação do funcionário 
fiscal, o segundo protege êsses 
interesses, conciliando-os com os do 
contribuinte e os da justiça. 

47. Como se vê tal proposição não 
evitaria abusos, e antes os ensejaria, 
tanto mais graves, tanto mais possíveis, 
quanto é certo que outorgaria aos 
funcionários do Fisco, um poder de 
arbítrio que, na prática, não teria limites, 
sacrificando, no mesmo passo, os 
interêsses da Fazenda e os do 
contribuinte. 

48. Simultâneamente, e ao contrário 
do afirmado no trecho de justificação 
transcrito no item 35 obrigaria a enorme 
aumento, imediato e inadiável, do número 
de funcionários fiscalizadores, onerando 
fortemente o Tesouro. 

49. Com efeito, na organização  
de quadros de funcionários fiscalizadores, 
cuja função fôsse sôbretudo  
instrutiva, ter-se-ia de levar em  
conta, promordialmente, o número de 
contribuintes a fiscalizar e a tarefa  
que: possa ser realizada por cada  
um funcionário, levando-se ainda  
em conta a extensão territorial, a 
abudância ou a precariedade de meios  
de transporte e demais fatores do 
problema Mas como o mesmo funcionário 
tem de visitar novamente o contribuinte 
após o prazo dado para cumprimento  
das exigências e providências que  
houver determinado, aquele número 
ficaria gravemente reduzido. 

50. Ora, dadas as diferenças  
de desenvolvimento econômico nas 
diferentes regiões do País, os 
contribuintes não se distriguem de  
modo uniforme, no território nacional, e 
antes se concentram, não só em número 
como em importância, em determinadas 
regiões ou locais. 

51. Assim é que na Capital do 
Estado de São Paulo, que produz cêrca 
de 25 por cento da receita orçamentária 
do País, se concentram cêrca de 70.000 
contribuintes dos impostos de consumo e 
de sêlo, sem falar nos demais impostos. 

52. Percentagem considerável  
de tais contribuintes se situam entre  
os maiores do País, exercendo, 
simultâneamente, as mais variadas 
atividades industriais e comerciais,  
numa complexidade de negócios  
e operações que abrange todo o campo 
tributário e todos os setores da economia, 
realizando, cada dia, negócios e 
operações novas, adaptando-se a todo 
momento, a exigências dos mercados ou 
dos seus próprios interêssses. 

53. Cada uma das entidades 
aludidas não poderia ser fiscalizada, em 
visita instrutiva criteriosa e consciente, em 
um dia ou um mês e talvez nem um ano – 
e ainda assim, quando fossem novamente 
fiscalizados, o funcionário encontraria ali 
novos aspectos, novas operações, novos 
negócios, novos produtos, obrigando-o  
a novas instruções e novas exigências, 
após outro largo período de visita fis- 
 

calizadora – a despeito de serem todos 
êles, assistidos por advogados e 
especialistas muito bem pagos para a 
orientá-los e que não podem alegar 
ignorância da lei. 

54. Ora, sòmente êsses contribuintes 
maiores atingirão um número superior  
ao dos 56 funcionários fiscais que  
servem naquela Capital, absorvendo-lhes 
inteiramente as atividades; para fiscalizar 
os demais, segundo os critérios propostos 
no projeto, serão necessário mais  
300 funcionários, no mínimo, número, 
ainda, assim, muito inferior ao que  
o Estado de São Paulo, mantém  
para fiscalizar sómente o impôsto de 
vendas e consignações, e que montam a 
mil. 

55. O mesmo se tem de concluir em 
e relação ao Distrito Federal, ao interior 
do Estado de São Paulo, ao Rio Grande 
do Sul, a Minas Gerais a Pernambuco  
e em geral aos demais Estados, de  
tal modo que, ao invés dos 836 
funcionários atuais, tornar-se-iam 
necessários, pelo menos, quatro mil, o 
que oneraria sobremodo o Tesouro. 

56. Isto que de nenhum modo 
facilitaria a arrecadação, e antes  
a dificultaria enormemente, aumentando, 
por outro lado, com o número  
de funcionários, os perigos do sistema,  
é proposto à guisa de "tratado de paz"  
entre o erário público e o contribuinte 
brasileiro, como se faz entre as potências 
soberanas; não atingiria contudo,  
êsse objetivo, pois as causas que 
determinam a desarmonia entre ambos, 
persistirão, a despeito de qualquer 
sistema, enquanto subsistirem o Estado 
com necessidades financeiras inadiáveis 
e o contribuinte impontual, desidioso ou 
recalcitrante, a colocar o seu interêsse 
pessoal acima do interêsse público e do 
bem comum que ao Estado compete de 
fender e prover. As críticas e queixas 
contra o Fisco, no mundo inteiro dentro 
dos mais diversos sistemas fiscais, 
confirmam a assertiva. 

57. As medidas propostas aplicar-se-
iam à fiscalização de todos os impostos, 
excetuados os de renda e os aduaneiros, 
ou seja, especificamente, aos impostos 
de consumo, da transferência de fundos 
para o exterior, o impôsto único sôbre 
combustíveis a lubrificantes nacionais, 
cobrados sob a forma de impôsto de 
consumo, e o impôsto do sêlo. 

58. Com relação ao último, isto é, ao 
impôsto do sêlo, notando-se as 
circunstâncias: 

1º – a percentagem mais elevada  
dêsse impôsto é arrecadada pelos 
estabelecimentos bancários ou recolhido, 
por meio de guia dos tabeliães ou  
por estampilhas, mas escrituras públicas. 
Tanto num como noutro caso, os bancos 
e os tabeliães são os únicos sujeitos  
a muitas por falta de pagamento do 
impôsto ou outro qualquer infração, 
respondendo o contribuinte únicamente, 
pelo impôsto. 

Não parece razoável admitir-se que 
os serventuários públicos que por dever 
de ofício tem obrigação de conhecer a lei, 
e os estabelecimentos bancários ignorem 
a lei, maxime quando tem direito de 
consultar a repartição quando entender 
conveniente. 

2. A outra parcela recai sôbre atos 
jurídicos celebrados pelas mais diversas 
pessoas e entidades, e, em sua maioria 
escapam, ocultos em arquivos 
indevassáveis, ao contrôle dos agentes 
do Fisco, de tal modo que medida 
aplicada como se popõe, repesentaria a 
segurança da impunidade para os 
fraudadores do mesmo impôsto que é, 
por natureza, aquêle em que a fraude é 
mais fácil e proporcionaImente mais 
ampla. 

59. Com relação ao imposto  
de transferência de fundos para o 
exterior, a medida asseguraria, 
igualmente, na prática, a impunidade, do 
ponto de vista tributário, para os que 
deixassem de pagá-lo com relação a ope- 
 

rações clandestinas ou ilegítimas de 
câmbio, pois não estariam 
compreendidas, tecnicamente entre os 
casos de artificio doloso, fraude ou 
manifesta má fé a que se refere o artigo 
6º ao projeto, máximo tendo-se em vista o 
seu parágrafo único. 

60. Com relação aos impôstos de 
consumo, a execução do projeto além do 
que já foi exposto, seria simplesmente, 
inexequível. 

61. Basta pensar no numero dos 
talões especiais a que se refere o artigo 
3º do projeto, que o funcionário fiscal, ao 
fim de algum tempo, faz a de conduzir 
consigo para a sua indispensável 
orientação, para se constatar, de pronto, 
que a providência é inexequivel. 

62. Além disto, revessando-se 
periódicamente, os funcionários de 
diferentes circunscrições e seções 
fiscais, por imperativo da lei e 
indeclinável conveniência administrativa, 
e fácil de prever que um funcionário 
julgue desacertada a orientação nada por 
seu antecessor. 

63. Nêste caso, o funcionário teria, 
por dever de justiça e por fôrça do artigo 
5º do projeto, de ministrar nova 
orientação, ficando dêsse modo, o 
contribuinte a merce de divergências que 
podem lhe causar sérios prejuízos, 
obrigando-o a modificar, as vêzes 
radicalmente, a sua organização, 
substituir talonários, e até, em certos 
casos, mudar de local – tudo isso ao 
arbitrio de funcionário fiscalizador, além 
de ficarem postergados os interesses da 
Fazenda. 

64. Ocorrer; ainda, e 
freqüentemente, que o novo agente do 
Fisco venha a encontrar situação ou rato 
não contemplado nas instruções ou 
exigências anteriores á neste caso, 
igualmente, teria de ministrar novas 
instruções, e assim, desde que 
aprendesse a modificar as situações e 
circunstâncias, o contribuinte esperto 
fugiria, indefinidamente, ao cumprimento 
dos seus deveres, cesta como é, a 
possibilidade e facilidade de mil 
artimanhas nêsse sentido. 

65. Dir-se-á, contudo, que o artigo 7º 
do projeto, por si só evitará tôdas as 
práticas lesivas, obrigando, desde logo, 
ao pagamento dos impostos devidos 
acrescido de multa. 

66. Ocorre, todavia, que tais faltas de 
pagamento sómente podem ser apuradas 
através do cumprimento de formalidades 
que as leis impõem ao contribuinte: 
emissões de notas fiscais com 
determinadas exigências, de documentos 
comerciais, escrituração dos livros fiscais 
com obediência a regras especiais, e todo 
um conjunto de medidas que a 
experiência indicou como indispensável 
ao controle fiscal. 

67. Dessarte, o contribuinte pelo 
descumprimento daquelas exigências 
legais, pode sempre, com facilidade, 
evitar a apuração do impôsto que deixou 
de pagar, e ao mesmo tempo variando de 
processos a proporção que fôr recebendo 
novas instruções, escapar de qualquer 
penalidade. 

68. Além disso, a disposição em 
causa viria trazer curiosas situações: o 
contribuinte honesto zeloso que 
verificando não haver pago o imposto do 
sêlo devido num documento, corresse 
pressurosa e expontâneamente, a 
repartição fiscal, para satisfazer-lhe o 
pagamento, estaria sujeito a pagá-Io em 
dôbro, isto é, com acréscimo de ilegível 
mas se ficasse à espera da visita fiscal 
iria pagar, no máximo, 50% de 
penalidade. 

69. O mesmo aconteceria com o 
fabricante que, verificando ter deixado  
de pagar impôsto de consumo, 
expontâneamente procurasse fazê-lo, 
pois esria sujeito às seguintes multas: 

 
até 15 dias – 16% 
até 30 dias – 20% 

após 30 dias – 50% 

ao passo que, esperando a visita fiscal, 
pagaria, quando a mesma se verificasse se 
apenas 

10% até 30 dias 
20% até 180 dias 

50% depois de 180 anos 
ou seja, um juro moratório de 10%, ao mês 
no primeiro mês, de 3,3% nos primeiros 
seis meses, 4% em doze meses, de 2% em 
24 meses. 

70. Ora, como nestes tempos de 
inflação o emprêgo de dinheiro produz 
resultados muito superiores às taxas acima 
indicadas, segue-se que seria um bom 
negócio deixar de recolher pontualmente os 
impostos, empregando o dinheiro em bons 
negócios. 

71. A importância dos impostos assim 
desviados iria financiar negócios de 
contribuintes expertos, que sómente 
quando apanhados em falta teria de 
recolhê-los, auferindo em qualquer caso, as 
vantagens do negócio. 

72. Ora, não parece que o indicado 
nos itens 72 e 75 atenda à justiça, e muito 
menos aos interêsses da Fazenda; ao 
contrário, viria prejudicá-los de modo grave, 
viria estimular de modo flagrante a 
impontualidade e a evasão fiscal, 
concorrendo para agravar o surto 
inflacionário contra o qual o Govêrno luta 
com tôdas as fôrças. 

73. Pelas razões expostas, cujo 
desenvolvimento em detalhe exigiria 
trabalho demasiado extenso, parece à 
Diretoria Geral que a primeira parte do 
projeto, transcrita no item 27, além de 
inexeqüível e não adaptada à natureza 
especial de cada tributo, traria gravíssimos 
prejuízos a Fazenda, e por isso se torna 
inteiramente desaconselhável. 

74. A segunda parte do projeto se 
constitui dos seus arts. 8º a 11 a seguir 
transcritos: 

Art. 8º. As repartições subordinadas ao 
Ministério da Fazenda, desde que o 
requeiram os interessados, dentro do prazo 
de 90 dias, contados da publicação desta lei, 
aceitarão o pagamento simples das dividas 
fiscais em atraso, relevadas as multas de 
mora, as de lançamentos ex-officio, as 
resultantes da infração regulamentares 
quaisquer outras, inclusive revalidação. 

§ 1º O requerimento será despachado 
pela repartição de instância de que 
dependa, no momento, o processo qual se 
considerará findo, uma vez feita a prova do 
recolhimento de impôsto simples, se 
houver. 

§ 2º Tratando-se apenas de multas 
por infração regulamentares, não 
acessórias de tributos, as repartições 
aludidas no parágrafo anterior farão 
arquivamento sumário do processo, salvo o 
disposto no art. 3º. 

3º Se fôr controvertido o montante da 
divida ou se sua fixação depender de 
exames ou diligências, poderá o 
contribuinte requerer os benefícios desta lei 
comprometendo-se a efetuar o pagamento 
da importância do impôsto Iogo que seja 
ela fixada definitivamente. 

4º O disposto neste artigo aplica-se ás 
dividas fiscais ajuizadas, desde que os 
interessados o requeiram no prazo dêste 
artigo e paguem as custas processuais. 

§ 5º Os processos judiciais e 
administrativos lá em curso ficarão 
suspensos até a data que se refere êste 
artigo e para os efeitos nela previstos. 

Art. 9º Ficam isentas de quaisquer 
penalidades tôdas as infrações cometidas 
até a data desta lei, pelos contribuintes e 
por aquêles que hajam descumprido 
quaisquer dispositivo da legislação federal. 

§ 1º Nas infrações da legislação 
federal cometidas ate esta data, mas ainda 
não positivadas pela fiscalização, ficam 
sujeitas, à multa respectiva, se houver 
infratores que, notificados ilegível, não 
ilegível dentro de 20 dias, a falta que fôr 
apurada. 

§ 2º Os tributos por ventura devidos  
e apurados pela fiscalização serão 
recebidos sem multa, se o recolhimento 
respectivo se fizer dentro de 2  
dias na notificação ou se, dentro dêsse 
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prazo, os notificados usarem dos meios 
legais de impugnação ou defesa. 

Art. 10. Não serão relevadas as 
multas de contrabando, descaminho ou 
diferença de direitos aduaneiros, de falsa 
declaração de valor em faturas consulares, 
de posse ou uso de selos servidos, falsos 
ou falsificados, de adulteração, falsificação 
de mercadoria valores ou documentos ou 
simulação dêstes. 

Art. 11. Não serão restituídas a 
importâncias recolhidas, definitivamente, a 
titulo de multas". 

75. Acentua o ilustre Senador AIberto 
Pasqualini, no relatório apresentado à 
Comissão do Senado Federal que, 

"O ilustre autor do projeto, ora em 
exame "deu-lhe como justificativa" 
tremenda crise econômica que avassalou o 
país nestes últimos anos e que se refletiu 
como ainda se reflete, de modo direto, em 
suas finanças, criando para o comércio em 
geral e para todos os contribuintes da 
Fazenda Pública uma situação de 
dificuldade, que impediu a maior parte 
deles a sua quitação com o Fisco. A 
retenção do crédito, o regime de licença 
prévia para importar e exportar, a falta de 
transportes internos para a circulação das 
mercadorias do País, a extraordinária 
elevação do custo de vida – tôdas essas 
causas em conjunto e muitas outras de 
igual ou maior importância – como, 
verbigraliae a redução dos mercados de 
consumo, tornaram extremamente precária 
a capacidade de pagamento até mesmo 
para os seus compromissos normais – de 
numerosas firmas que chegaram assim, à 
beira da insolvabilidade e da falência. 

De todas as razões que poderiam 
advir em abono do projeto, as invocadas 
pelo seu nobre autor são as que menos o 
poderiam justificar. Nestes últimos tempos, 
o país foi avassalado, sim, por uma 
tremenda onda inflacionária, que só 
poderia ter favorecido a categoria de 
contribuintes que o projeto visa beneficiar. 
Sacrificadas foram os assalariados, os que 
pagam impostos indiretos e cujo montante 
está incluído no preço das utilidades. Para 
êste não há forma de sonegar impostos 
nem há meios de fraudar o Fisco. E' sobre 
êles que pesa a elevação do custo de vida 
e que nada mais representa do que o 
pesado tributo com que se custeia a 
existência de tôdas as formas de 
parasitismo e se proporciona os lucros da 
especulação. 

Como invocar a retração do crédito, 
quando êle só não existe para a economia 
não capitalista e para finalidades sociais? 
Como apontar a restrição de importações, 
que tem proporcionado lucros fabulosos, 
concentrando em uma unidade de 
importarão o lucros fabulosos, 
concentrando em uma unidade de 
importação o lucro que normalmente 
deveria ser perecebido em 10? Como 
indicar a elevação do custo de vida, que 
tem exatamente sua origem na inflação? 
Como aludir à redução dos mercados de 
consumo se o que ocorre é exatamente o 
fenômeno oposto, isto é, desequilíbrio entre 
a massa de poder aquisitivo e o 
quantitativo de bens consumíveis? 

Como êsses argumentos o projeto 
não poderia ser fundamentado e aceito. 

As razões que o podem justificar são 
de outra natureza. Entre elas as seguintes: 

a) nossa legislação fiscal é, de fato, 
complicada, labiríntica e defeituosa. Não 
raro, arma verdadeiras ciladas ao 
contribuinte o que constitui um belo 
negócios para os agentes menos 
escrupulosos da fiscalização, que 
abocanham a metade das multas; 

b) as emprêsas industriais  
e comerciais poderosas e de um  
modo geral, os grandes contribuintes 
podem manter departamentos técnicos-
juridicos especializados para o estudo  
da legislação e das questões fiscais. Por 
isso, quando conseguem subtrair-se  
às imposições, a sonegação é sempre 
legal. Os pequenos contribuintes não  
têm assistência e muitas vêzes, a infração 
 

fiscal é praticada de boa fé, resulta 
desconhecimento ou de inexata 
interpretação da norma fiscal. Como, 
porém, o agente do Fisco encara o fato 
na sua objetividade, desconsiderando os 
aspectos sujetvos, a punição é 
inexorável; 

c) a remissão fiscal, com relação às 
penalidades, é, por isso, uma medida que 
se impõe periódicamente para corrigir 
injustiças praticadas como uma 
decorrência das falhas e da complexidade 
da própria legislação fiscal; 

d) visa ainda a medida, 
possibilitando ao contribuinte de solver 
seus débitos sem multa, proporcionar ao 
Tesouro o maior e mais rápido fluxo, de 
ingresso em um determinado momento." 

76. Ora, bastariam as razões 
apresentadas na primeira parte do trecho 
transcrito do mesmo relatório para 
desaconselhar, total e irremediávelmente, 
a aceitação do projeto que viria, em última 
análise, beneficiar mais uma vez aquêles 
que, além de já largamente beneficiados 
pela inflação, se locupletaram de 
impostos que deixaram de pagar, 
concorrendo deslealmente com os demais 
contribuintes honestos. 

77. Analisemos, todavia, as razões 
indicadas como justificativa do projeto. 

78. Com relação à indicada sob a 
letra a no trecho transcrito, o que foi 
exposto nos itens 41 a 45 parece situar a 
questão nos justos têrmos: 

A afirmação de que a nossa 
legislação fiscal é complicada, labiríntica 
e defeituosa, justificaria, e mesmo  
imporia a sua reforma, para torná-la 
simples, escorreita e perfeita; – mas  
como a despeito daqueles alegados 
defeitos, o contribuinte tem o direito de 
consultar as repartições fiscais sôbre o 
seu exato entendimento, recorrer duas 
vezes das soluções dadas às suas 
consultas, isto sem outro ônus além do 
sêlo da petição e sem falar do apêlo ao 
Poder Judiciário, pondo-se a salvo de 
qualquer penalidade desde o momento 
em que formular a consulta, então o 
aparente valor do argumento parece 
desaparecer. 

79. Com relação à justificativa 
indicada no trecho aludido sob a letra b, 
cumpre destacar, preliminarmente, o fato 
nela mencionado de que os grandes 
contribuintes podem manter, e realmente 
mantêm, departamentos juridico-fiscais 
especializados, para orientação de seus 
procedimentos – o que, por si só, bastaria 
para mostrar o perigo e o inconveniente 
da primeira parte do projeto máximo 
quando os demais contribuintes, além do 
direito de consulta às repartições fiscais, 
dispõem dos departamentos idênticos das 
associações de classe – Federações das 
Indústrias, Associações Comerciais e 
respectivas Confederações. 

Mas não decorre dai que quando 
eles conseguem subtrair-se às 
imposições fiscais, a sonegação seja 
sempre "legal". 

O fato é que, a despeito  
da capacidade, da inventiva, da 
habilidade inesgotáveis dos técnicos que 
os orientam, tais contribuintes  
são freqüentemente alcançados pelos 
agentes do Fisco que conseguem, com 
esfôrço e competência extraordinários, 
provar as evasões fiscais praticadas por 
eles instaurando os processos mais 
vultosos e importantes dentre os que 
constituem o acervo de processos que se 
visam praticamente anular com a 
proposição em exame. 

Seriam êsses grandes contribuintes, 
na verdade, os principais e talvez únicos 
beneficiários reais de todos e cada uma 
das medidas propostas no projeto em 
exame. 

Aos pequenos contribuintes, na 
verdade, tais medidas pouco ou  
nada interessariam; a absoluta maioria 
dos duzentos mil pequenos contribuintes 
(números aproximados) tem  
sido sistemàticamente poupada pelos 
 

agentes do Fisco na sua atuação, e 
quando são instaurados processos fiscais 
contra êles, o são, na sua esmagadora 
maioria, por infrações meramente 
regulamentares, sem prejuízo e para o 
Fisco, ou decorrente de falta ou 
insuficiência de pagamento de 
emolumentos de Patente de Registro, 
infrações cujas penalidades são de 
pequeno vulto. 

Para prová-lo, bastaria mencionar 
que o número dêsses processos, 
instaurados por ano, não excede, em; 
todo o país, de quatro ou cil mil, 
atingindo, portanto, a dois e meio por 
cento do número de tais contribuintes. 

Os demais processos são 
instaurados contra os grandes 
contribuintes, ou de média capacidade 
econômica – que são, precisamente, os 
que deixam de cumprir a lei e de pagar os 
impostos por cálculo ou por desídia, pois 
dispondo de todos os meios para definir 
precisamente suas obrigações fiscais, 
através de consultas às repartições, como 
foi exposto, dispondo dos órgãos técnicos 
das associações de classe, que 
freqüentemente também formulam 
consultas às repartições, dispondo, em 
geral, de um grau de cultura, de um nível 
mental mais elevados, deixam de utilizar 
êsses meios ou os utilizam, por vezes 
capciosamente, preferindo conservar-se 
em condições de poder alegar ignorância, 
falta de assistência do Fisco, 
arbitrariedades dos funcionários fiscais. 

Ora, a ignorância da lei não os pode 
excusar, não só em virtude de princípio, 
juridico indispensável, como ante o direito 
de consulta, como foi exposto. 

A falta de assistência do Fisco 
tampouco os pode justificar, uma vez que 
o Fisco se põe à disposição do 
contribuinte para esclarecer, através das 
mesmas consultas, qualquer dúvida, para 
dar-lhe, por escrito, oficialmente, a 
orientação que o mesmo solicitar. 

As alegadas arbitrariedades dos 
agentes do Fisco se reunem, em última 
análise, na instauração de processo para 
a apuração da existência ou não de 
infração – matéria do estrito dever dos 
mesmos, sem cujo cumprimento a 
Fazenda ficaria inteiramente 
desamparada. 

Se os funcionários fiscais encaram 
os fatos que constituem contravenção das 
leis tributárias na sua objetividade, 
desconsiderando os aspectos subjetivos, 
é que a lei assim impõe, para evitar que 
os interêsses da Fazenda, como os 
interêsses, diretos ou indiretos, dos 
contribuintes e não só do infrator, mas 
também dos demais, ficassem a mercê 
dos juizos pessoais, únicos, divergentes, 
e incontroláveis, de cada funcionário a 
respeito dessas condições, de dificilima 
apreciação. 

E se disso resulta, inexorávelmente a 
aplicação de penalidade, uma vez 
reprovada a infração, é que o legislador 
brasileiro não estabeleceu regras de 
aplicação e graduação de penalidades em 
função daquelas circunstâncias 
subjetivas, como não o, fêz nenhum 
legislador, em todo o mundo, em matéria 
tributária. 

80. O exposto demonstra, com 
relação á justificativa constante da letra e 
do trecho transcrito no item 79 de que a 
mesmo é destituída de fundamento. 

81. Nem atenderia a justiça, e 
tampouco aos mais graves interêsses da 
Fazenda o perdão das multas impostas a 
uma percentagem de contribuintes que, 
não cumprindo a lei, prejudicaram não só 
o Fisco, mas os  demais contribuintes, em 
percentagem mais elevada, que 
obedeceram a lei e pagaram com 
exatidão e oportunidade os seus tributos, 
colocando-se, em relação a êstes, em 
situação vantajosa de concorrência. 

82. Nos casos em que se  
tenha verificado falta de pagamento  
de impôsto, a medida proposta seria  
de gritante injustiça, tanto maior quan- 
 

to mais elevado o vulto da evasão fiscal, 
por isso mesmo que, quanto maior a 
importância do impôsto não pago, tanto 
maior o efeito da concorrência desleal com 
que o infrator prejudicou, ao mesmo tempo 
a Fazenda e os demais contribuintes 
honestos. 

83. Ora, não só as duas anistias fiscais 
já decretadas, a de 1934 e a de 1945, como 
os sucessivos e numerosos projetos 
legislativos que a vêm propondo nos últimos 
anos, demonstram que já se vai tornando um 
hábito pleitear aquela medida de exceção, o 
que tem trazido, como conseqüência, o 
desleixo, o descuido, a desídia no 
cumprimento dos deveres fiscais, ante a 
esperança de fugir às conseqüências penais 
das infrações através daquela medida, ao 
mesmo tempo que com a aplicação, em 
negócios, das importâncias dos impostos 
sonegados, se obtém enriquecimento ilícito 
(vide item 3 dêste parecer). 

84. A aceitação do projeto  
viria confirmar aquelas esperanças, 
estimulando não só o desleixo, o descuido, 
a desídia, como também a fraude 
habitualmente praticada sob a orientação 
de técnicos especializados em lhes dar a 
aparência de inocente ignorância ou de 
êrro moralmente excusável. 

85. Tampouco a medida 
proporcionaria ao Tesouro maior e mais 
rápido fluxo de ingressos, como se poderia 
acreditar. 

86.Com efeito, o confronto entre os 
artigos 8º e 9º do substitutivo mostra que, 
de acôrdo com o artigo 8º, as repartições 
receberão, sem qualquer penalidade, as 
dividas fiscais em atraso, se os 
contribuintes em falta o requerem, mas tais 
contribuintes, em virtude do artigo 9º, 
ficarão sempre, quer o queiram, quer não, 
isentos de penalidade. Se a falta fôr 
apurada posteriormente, tal isenção de 
penalidade continuará beneficiando o 
contribuinte que não a comunicou à 
repartição para solver seu débito. 

Ainda mais – o contribuinte, além de 
isento de qualquer penalidade, continuaria 
com o direito de discutir a exigência do 
impôsto nas diversas instâncias, e com isso 
conseguiria protelar o pagamento por 
alguns anos. 

87 Dêsse modo, ante o fato da 
desvalorização da moeda, iria, na 
realidade, após o término do processo, 
pagar realmente muito menos, e isso se 
nova e mais extensa anistia fiscal não o 
viesse liberar do pagamento do impôsto, 
como já se propõe no próprio substitutivo 
em exame (artigo 12) e como é de prever 
ante o sucessivo alargamento do âmbito de 
tais medidas que iniciadas em 1934 com 
grandes restrições, foi seguida em 1945 de 
outra com restrições bem menores, 
enquanto a atualmente proposta tem uma 
amplitude tão extraordinária, que autoriza a 
pensar no que serão as que certamente 
virão a ser propostas no futuro. 

88. O expôsto parece demonstrar as 
razões pelas quais não é possível 
concordar com as providências aludidas. 

89. O artigo 10 do projeto exclui do 
favor da remissão das penalidades fiscais 
os casos que menciona, de contrabando, 
descaminho ou diferença de direitos 
aduaneiros, de falsa declaração de valor 
em faturas consulares, de posse ou uso de 
selos servidos ou falsificados, de 
adulteração, falsificação de mercadorias, 
valores ou documentos ou simulação 
dêstes. 

90. Na enumeração acima, não se 
incluem tôdas as mais variadas práticas do 
chamado "câmbio negro", a sonegação d 
e impostos, que é, segundo a definição 
legal, a falta ou insuficiência de pagamento 
do impôsto praticado com artifício doloso 
ou evidencie intuito de fraude, as infrações 
da referente à licença prévia de 
importação, tôdas as inúmeras práticas,  
tas mais grosseiras às mais sutis, utilizadas 
para fugir ao pagamento dos impostos  
de consumo, de sêlo, e de transferência  
de fundos para o exterior, as  
falsas declarações de valor, do 
 

 



Têrça-feira 22 Diário do Congresso Nacional (Seção II) Setembro de 1953 599 
 
qualidade e de quantidade, de produtos 
exportados, e outros inúmeros 
procedimentos usados por grande 
contribuintes para fugirem aos efeitos das 
leis e obterem proveito pessoal em 
detrimento dos interêsses do país e dos 
contribuintes honestos. 

91. Essas omissões, ao mesmo 
tempo que confirmam sob êsse aspecto 
particular o que foi dito no item 79, isto é, 
que o projeto se convertido em lei, viria na 
realidade beneficiar sobretudo os grandes 
contribuintes, constituiria, para êsses, um 
prêmio realmente extraordinário, concedido 
quem praticou as piores e mais graves e 
mais danosas infrações. 

92. O artigo 12 do substitutivo em 
exame abre, na história das anistias fiscais 
no Brasil, o precedente a que foi feita 
referência no item 91. 

Com efeito, a extensão dos favores da 
remissão fiscal, concedida em 1934 com 
muitas restrições, foi ampliada na 
concedida em 1945, mas em nenhuma das 
duas se pensou sequer em conceder 
remissão de impostos. 

A atualmente proposta já envereda 
por êsse caminho, e referindo-se 
precisamente á época áurea dos lucros 
extraordinários, de tal modo que o grande 
contribuinte – que os auferiu mas os 
sonegou na sua declaração – é beneficiado 
com o perdão total dos impostos e das 
multas de 300% (artigo 12), ao passo que 
aquêles contribuintes do impôsto de renda 
que tenham feito declarações normais mas 
não o tenham podido pagar, a êsses, que 
não serão, evidentemente, os grandes 
contribuintes, apenas se releva a multa em 
que tenham incorrido, isto é, as de mora, 
de 10% (§ 2º do artigo 12). 

93. O expôsto demonstra que o 
substitutivo, como o projeto original, não 
pode merecer aceitação. 

94. Assim se manifestando, a Diretoria 
Geral submete o assunto à consideração 
do Sr. Ministro. 

Diretoria Geral da Fazenda Nacional, 
15 de setembro de 1953. – Raymundo 
Brigido Borba, Diretor Geral. 

Confere com o original, – Olavo José 
Monteiro, Aux. de Gab. 

Ao Requerente. 
– Da Câmara dos Deputados: 
Rio de Janeiro, em 10 de setembro de 

1953. 
Sr. Secretário: 
Tenho a honra de enviar a vossa 

Excelência, a fim de que se digne submetê-
lo à consideração do Senado Federal, o 
Projeto de Lei nº 3.389-A, de 1953, da 
Câmara dos Deputados, que autoriza o 
Poder Executivo a abrir ao Poder Judiciário 
– Justiça do Trabalho, Tribunal Regional do 
Trabalho da 1.ª Região – o crédito especial 
de Cr$ 117.320,00 (cento e dezessete mil 
trezentos e vinte cruzeiros), para 
pagamento de gratificação de 
representação aos vogais das Juntas de 
Conciliação e Julgamento da 1ª Região. 

Aproveito o ensejo para renovar a V. 
Ex.ª os protestos da minha distinta 
consideração. – Ruy Almeida, 1º Secretário 

 
Projeto de Lei da Câmara 

Nº 254, de 1953 
 

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao 
Poder Judiciário – Justiça do Trabalho, 
Tribunal Regional do Trabalho da 1ª 
Região – o crédito especial de Cr$ 
117.320,00 para pagamento de gratificação 
de representação aos vogais das Juntas de 
Conciliação e Julgamento da Primeira 
Região. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
 
Art. 1º E' o poder Executivo autorizado 

a abrir ao poder Judiciário  
– Justiça do Trabalho, Tribunal Regional do 
Trabalho da 1ª Região – o crédito especial 
de Cr$ 117.320,00 (cento e dezessete  
mil trezentos e vinte cruzeiros)  
para pagamento de gratificação  
de representação aos vogais das  
Juntas de Conciliação e Julga- 
 

mento da Primeira Região, 
correspondente ao exercício de 1952. 

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

A Comissão de Finanças. 
Rio de Janeiro, em 10 de setembro o 

de 1953. 
Senhor Secretário: 
Tenho a honra de enviar a Vossa 

Excelência, a fim de que se digne 
submetê-lo à consideração do Senado 
Federal, o Projeto de Lei nº 3.391-A, de 
1953, da Câmara dos Deputados, que a 
autoriza o Poder Executivo a, abrir ao 
Poder Judiciário – Justiça do Trabalho, 
Tribunal Regional do Trabalho da 4ª 
Região – o crédito especial de Cr$ 
15.101,70 (quinze mil, cento e um 
cruzeiros e setenta centavos) para 
pagamento de vencimentos a suplentes 
de Juízes Presidentes de Junta e 
suplente de Juizes classistas. 

Aproveito o ensejo para renovar a 
Vossa Excelência os protestos da minha 
distinta consideração. – Ruy Almeida, 1º 
Secretário. 

 
Projeto de Lei da Câmara 

Nº 255, de 1953 
 
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao 

Poder Judiciário – Justiça do Trabalho, 
Tribunal Regional do Trabalho da 4ª. 
Região – o crédito especial de Cr$ 
15.101,70 para pagamento de 
vencimentos a suplentes de Juizes 
Presidentes de Junta e suplentes de 
Juízes classistas. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º E' o poder Executivo 

autorizado a abrir ao Poder Judiciário – 
Justiça do Trabalho, Tribunal Regional do 
Trabalho da 4ª Região o crédito especial 
de Cr$ 15.101,70 (quinze mil, cento e um 
cruzeiros e setenta centavos) para 
pagamento de vencimentos a suplentes 
de Juízes Presidente de Junta e 
suplentes de Juízes classistas, 
correspondente ao exercício de 1952. 

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

A Comissão de Finanças. 
 
Rio de Janeiro, em 10 de setembro 

de 1953. 
Senhor Secretário: 
Tenho a honra de enviar a Vossa 

Excelência, a fim de que se digne, 
submetê-lo à consideração do Senado 
Federal, o Projeto de Lei nº 2.734-A, de 
1952, da Câmara dos Deputados. que 
autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo 
Ministério da Educação e Cultura, o 
crédito especial de Cr$ 300.000,00 
(trezentos mil cruzeiros) para auxiliar a 
realização, na cidade de Cuiabá, Estado 
de Mato Grosso, de um Congresso 
Eucarístico e dos festejos comemorativos 
do jubileu sacerdotal de Dom Aquino 
Correia. 

Aproveito o ensejo para renovar a 
Vossa Excelência os protestos da minha 
distinta consideração, – Ruy Almeida, 1º 
Secretário. 

 
Projeto de Lei da Câmara 

Nº 256, de 1953 
 
Autoriza o Poder Executivo a abrir, 

pelo Ministério da Educação e Cultura, o 
crédito especial de Cr$ 300.000,00 para 
auxiliar a realização, na cidade de 
Cuiabá, Estado de Mato Grosso, de um 
Congresso Eucarístico e dos festejos 
comemorativos do jubileu sacerdotal de 
Dom Aquino Correia. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º E' o Poder Executivo 

autorizado a abrir, pelo Ministério  
da Educação e Cultura, o crédito especial 
de Cr$ 300.000,00 (trezentos mil 
cruzeiros) para concessão de auxilio 
destinado ás despesas com a realiza- 
 

ção na cidade de Cuiabá, Estado de Mato 
Grosso, de um Congresso Eucarístico e 
dos festejos comemorativos do jubileu 
sacerdotal de Dom Aquino Correia, 
Arcebispo da Arquidiocese do mesmo 
Estado 

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na 
data de sua publicação. 

Art 3º Revogam-se as disposições em 
contrário. 

A Comissão de Finanças. 
 
Rio de Janeiro, em 10 de setembro de 

1953. 
Senhor Secretário: 
Tenho a honra de enviar a Vossa 

Excelência, a fim de que se digne submetê-
lo á consideração do Senado Federal, o 
Projeto de Lei nº 3.410-A, de 1953, da 
Câmara dos Deputados, que aprova o 
contrato celebrado entre o Ministério da 
Agricultura e João Wanderley da Costa Lima. 

Aproveito o ensejo para renovar a 
Vossa Excelência os protestos da minha 
distinta consideração – Rui Almeida, 1º 
Secretário. 

 
Projeto de Decreto Legislativo 

Nº 77, de 1953 
 
Aprova o contrato celebrado entre o 

Ministério da Agricultura e João Wanderley 
da Costa Lima. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º. E' aprovado o contrato 

celebrado, em 27 de maio de 1952, entre o 
Ministério da Agricultura e João Wanderley 
da Costa Lima, para desempenhar a 
função de Assistente Edafologista no 
Serviço Nacional de Pesquisas 
Agronômicas. 

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

As Comissões de Constituição e 
Justiça e de Finanças. 

 
Rio de Janeiro, em 10 de setembro de 

1953. 
Senhor Secretário: 
Tenho a honra de enviar a Vossa 

Excelência, a fim de que se dignei 
submetê-lo à consideração do Senado 
Federal, o Projeto de Lei nº 3.386-A, de 
1953, da Câmara dos Deputados, que 
aprova o termo de renovação do contrato 
celebrado entre o Govêrno do Território 
Federal do Guaporé e Gaudêncio Araújo. 

Aproveito o ensejo para renovar a 
Vossa Excelência os protestos da minha 
distinta consideração. – Ruy Almeida, 1º 
Secretário. 

 
Projeto de Decreto Legislativo 

Nº 78, de 1953 
 

Aprova o têrmo de renovação do 
contrato celebrado entre o Govêrno do 
Território Federal do Guaporé e Gaudêncio 
Araújo. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º E' aprovado o têrmo de 

renovação do contrato celebrado, em 12 de 
dezembro de 1951, entre o govêrno do 
Território Federal do Guaporé e Gaudêncio 
Araújo, para exercer a função de mecânico 
de viaturas dêsse Território, com o salário 
mensal de Cr$ 2.580,00 (dois mil 
quinhentos e oitenta cruzeiros). 

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

As Comissões de Constituição e 
Justiça e de Finanças. 

Memoriais: 
de Mário Pinto Serva, apresentando 

considerações sôbre a inundação de 
capitais no Brasil; 

Telegramas: 
1. – sôbre o projeto de lei que 

estabelece a livre concorrência para os 
seguros de acidentes de trabalho:  

da Associação Comercial de São 
Paulo, de 9-9-53, enviando congratulações 
pela aprovação do projeto: a Associação 
Industrial de Petrópolis, de 14-9-53, 
manifestando-se favorável ao projeto: 

de Apolinário Souza do Anjos do Sr. Luiz 
Maranhão, de 11-9-53, contrário aos arts, 
2º e 3º: 

de Arnaldo Coelho, Ricardo Marinho e 
Manoel Francisco, membros do Conselho 
dos trabalhadores do Estado de 
Pernambuco, idem: do Sindicato dos 
Bancários do Paraná, de 14-9-53, idem: 

do Sindicato dos Empregados no 
Comércio de Catanduva, S. Paulo, de 15-9-
53, idem: 

dos Presidentes dos Sindicatos de 
Juiz de Fora, manifestando-se contra o 
projeto: 

2 – sôbre assuntos diversos: 
da Câmara Municipal de Caresinho, 

R. G. Sul, de 8-9-53, pelo livre intercâmbio 
comercial do Brasil com todos os países do 
mundo:  

do Presidente da Assembléia 
Legislativa de Pernambuco, de 19-9-53, 
transmitindo apêlo da mesma Assembléia, 
em favor da entrada no país, de oitenta 
russos brancos vindos da China: 

da Câmara Municipal de Ribeirão 
Preto, de 11-9-53, declarando-se solidária 
com deliberarão tomada pela Câmara 
Municipal de Marília sôbre o problema da 
energia elétrica. 

São lidos e vão a imprimir os 
seguintes: 

 
PARECERES 

Parecer nº 1.051, de 1953 
 

Redação final do Projeto de Resolução nº 
26, de 1953. 

 
Relator: Sr. Velloso Borges. 
A Comissão apresenta a redação finaI 

fls. anexas do Projeto de Resolução nº 26, 
de 1953. 

Sala da Comissão de Redação,em 18 
de setembro de 1953. – Joaquim Pires, 
Presidente. – Velloso Borges, Relator. – 
Aloysio de Carvalho. 

 
ANEXO AO PARECER Nº 1.951, 

DE 1953 
 

Redação final do Projeto de 
Resolução nº 26, de 1953, que concede 
autorização ao Govêrno do Estado de 
Minas Gerais para assumir perante o 
International Bank for Reconstruction and 
Development as obrigações e 
responsabilidades necessárias á efetivação 
e resgate de empréstimo a ser feito pelo 
referido banco à Companhia de 
Eletricidade Alto do Rio Grande (CEARG) e 
às Centrais Elétricas de Minas S A. 
(CEMIG). 

Faço saber que o Senado Federal, 
conhecendo do Oficio nº S-2, de 1953, do 
Governador do Estado de Minas Gerais, 
resolve, na forma dos arts, 33 e 63, nº II, da 
Constituição Federal, eu promulgo a 
seguinte 

 
RESOLUÇÃO 
Nº ..., de 1933 

 
Artigo único. É autorizado o Estado  

de Minas Gerais a assumir perante  
o International Bank for Reconstruction  
and Development as obrigações e 
responsabilidades necessárias à efetivação 
e resgate do empréstimo externo de  
US$ 7.300.000 (sete milhões trezentos  
mil dólares), ou de seu equivalente em 
outras moedas, a ser feito pelo referido 
Banco à – Companhia de Eletricidade Alto 
Rio Grande (SEARG) e às Centrais 
Elétricas de Minas Gerais, S. A. (CEMIG), 
na conformidade das cláusulas do 
instrumento firmado entre as referidas 
sociedades de economia mista e o mesmo 
Banco, em 17 de Julho de 1953, em 
Washington, nos Estados Unidos da 
América, e publicado em vernáculo no 
Diário Oficial dos Estados Unidos do Brasil, 
de 23 de julho de 1953, (Seção I, 
Suplemento ao número 167, páginas 7, 8 e 
9) – empréstimo êste destinado à execução 
das obras do plano de Eletrificação do 
Estado, previstos no Anexo 2, do citado 
instrumento. 
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PARECER Nº 1.052 DE 1953 
 
Redação final do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 32, de 1952. 
Relator: Sr. Aloysio de Carvalho. 
 
A Comissão apresenta a redação 

final (fl. anexa) do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 32, de 1952, de iniciativa da 
Câmara dos Deputados. 

Sala da Comissão de Redação, em 
16 de setembro de 1953. – Joaquim 
Pires, Presidente. Aloysio de Carvalho, 
Relator. – Velloso Borges. – Valdemar 
Pedrosa. 

 
ANEXO AO PARECER Nº 1.052, DE 

1953 
 
Redação final do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 32, de 1952, que aprova o 
texto da Convenção nº 92,. relativa ao 
alojamento da tripulação a bordo, adotada 
em Genebra. 

Faço saber que o Congresso 
Nacional Decreta nos têrmos do art. 66, 
inciso I, da Constituição, e eu promulgo o 
seguinte: 

 
DECRETO LEGISLATIVO 

 
Nº ..., de 1933 

 
Art. 1º E' aprovado o texto da 

convenção número 92, relativa ao 
alojamento da tripulação a bordo, adotada 
em Genebra, Suíça, por ocasião da 32ª 
Conferência Internacional do Trabalho. 

Art. 2º Êste decreto legislativo 
entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

 
PARECER Nº 1.053, de 1953 

 
Redação final do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 118, de 1952. 
 

Relator: Sr. WaIdemar Pedrosa. 
A Comissão apresenta a redação 

final (fl, anexa) do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 118, de 1952, de iniciativa 
da Câmara dos Deputados. 

Sala da Comissão da Redação, em 
15 de setembro de 1953. – Joaquim 
Pires, Presidente. – Waldemar Pedrosa, 
Relator. – Costa Pereira. – Velloso 
Borges. 

 
ANEXO AO PARECER Nº 1.053, DE 

1953 
 
Redação final do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 118, de 1952, que mantém 
a decisão por que o Tribunal de Contas 
denegou registro ao termo de contrato 
celebrado entre o Ministério da Agricultura 
e a Escola Fluminense de Medicina 
Veterinária, para aplicação do auxilio de 
Cr$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil 
cruzeiros) constante do orçamento do 
referido Ministério para o ano de 1951. 

Faço saber que o Congresso Nacional 
decreta nos têrmos do art. 77, § 1º, da 
Constituição, e eu promulgo o seguinte: 

 
DECRETO LEGISLATIVO 

Nº – 1953 
 
Art. 1º E' mantida a decisão por que o 

Tribunal de Contas em sessão de 4 de 
Janeiro de 1952 denegou registro ao têrmo 
de contrato celebrado em 29 de dezembro 
de 1951, entre o Ministério da Agricultura e a 
Escola Fluminense de Medicina Veterinária 
para aplicação do auxílio de Cr$ 280.000,00 
(duzentos e oitenta mil cruzeiros) constante 
do orçamento do referido Ministério para o 
ano de 1951. 

Art. 2º Êste decreto legislativo entrará 
em vigor na data de sua publicação 
revogadas as disposições em contrário. 

 
PARECER Nº 1.054. DE 1953 

 
Redação final do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 70, de 1952. 
 
Relator: Sr. Costa Pereira. 
A Comissão apresenta a redação 

final (fl. anexa) do Projeto de Decre- 
 

to Legislativo nº 70, de 1952, de iniciativa 
da Câmara dos Deputados. 

Sala da Comissão de Redação, em 
15 de setembro de 1953. – Joaquim 
Pires, Presidente. – Costa Pereira, 
Relator. – Velloso Borges. – Waldemar 
Pedrosa. 

 
ANEXO AO PARECER Nº 1.054, DE 

1953 
 
Redação Final do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 70, de 1952, que reforma a 
decisão do Tribunal de Contas e autoriza 
o registro do contrato celebrado entre o 
Govêrno Federal e o Govêrno do Estado 
de Minas Gerais para aproveitamento 
progressivo da energia hidráulica da 
Cachoeira Pai Joaquim, situada no rio 
Araguari, Estado de Minas Gerais. 

Faço saber que o Congresso 
Nacional decreta nos têrmos do art. 77, § 
1º, da Constituição Federal, e eu 
promulgo o seguinte: 

 
DECRETO LEGISLATIVO 

Nº – 1953 
 
Art. 1º E' reformada a decisão por 

que, em 28 de agôsto de 1951, o Tribunal 
de Contas negou registro ao contrato 
celebrado em 23 de setembro de 1949, 
entre o Govêrno Federal e o Govêrno do 
Estado de Minas Gerais, para o 
aproveitamento progressivo da energia 
hidráulica da Cachoeira Pai Joaquim, 
situada no rio Araguari, no mesmo Estado 
e, conseqüentemente, aprovado o 
referido contrato. 

Art. 2º Êste decreto legislativo 
entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

 
PARECER Nº 1.055, DE 1953 

 
Redação Final da emenda do 

Senado ao Projeto de Lei da Câmara dos 
Deputados nº 93, de 1953. 

 
Relator: Sr. Costa Pereira. 
A Comissão apresenta a redação 

final da emenda do Senado ao Projeto de 
Lei nº 93, de 153. de iniciativa da Câmara 
dos Deputados. 

Sala da Comissão de Redação, em 
15 de setembro de 1953. – Joaquim 
Pires, Presidente. – Costa Pereira. 
Relator. – Velloso Borges. – Waldemar 
Pedrosa. 

 
ANEXO AO PARECER Nº 1.055, DE 

1953 
 
Redação Final da emenda do Senado 

ao Projeto de Lei da Câmera dos Deputados 
nº 93, de 1953, que concede isenção de 
todos os tributos aos materiais importados 
pela Secretaria da Fazenda do Govêrno do 
Estado de Goiás, para construção da usina 
hidrelétrica de Rochedo. 

 
Ao art. 1º (Emenda nº 1). 
Acrescente-se, in fine, o seguinte: 
"... bem como da licença número 

DG-53-9.313 – 177.813". 
 

PARECER Nº 1.056. de 1953 
 
Redação final das emendas do 

Senado ao Projeto de Lei da Câmara dos 
Deputados nº 190, de 1953. 

 
Relator: Sr. Velloso Borges. 
A Comissão apresenta a redação 

final das emendas do Senado ao Projeto 
de Lei nº 190, de 1953, de iniciativa da 
Câmara dos Deputados. 

Sala da Comissão de Redação, em 15 
de setembro de 1953. – Joaquim Pires. 
Presidente. – Velloso Borges, Relator. – 
Costa Pereira. – Waldemar Pedrosa. 

 
ANEXO AO PARECER 

Nº 1.056, DE 1953 
 
Redação Final das Emendas do 

Senado ao Projeto de Lei da Câmara dos 
Deputados nº 190, de 1953, que autoriza 
o Poder Executivo a abrir, pelo Ministério 
da Agricultura, o crédito especial de 
 

Cr$ 2.300.000,00 (dois milhões e 
trezentos mil cruzeiros), para atender ao 
pagamento das despesas com a 
realização da Reunião Parcial da 
Conferência Mundial de Energia. 

 
Ao art. 1º (Eenda nº 1) 
Onde se diz: 
"Cr$ 2.300.000,00 (dois milhões e 

trezentos mil cruzeiros)". 
Diga-se: 
"Cr$ 1.500.000,00 (um milhão e 

quinhentos mil cruzeiros). 
Onde convier (Emenda nº 2). 

Acrescente-se o seguinte: 
"Art. – A autoridade brasileira  

que receber o crédito para a execução  
da despesa deverá prestar contas e 
recolher ao Tesouro Nacional o saldo 
apurado". 

 
PARECER Nº 1.057, de 1953 

 
Redação final do Projeto de Lei da 

Câmara dos Deputados nº 179, de 1953. 
 
Relator: Sr. Costa Pereira. 
A Comissão apresenta a redação 

final (fl. anexa) do Projeto de Lei nº 179, 
de 1953, de iniciativa da Câmara dos 
Deputados. 

Foi mantido o texto vindo da 
Câmara, com alteração, apenas, do nome 
do Ministério, que, em vez de "Educação 
e Saúde", passará a ser "Educação e 
Cultura". 

Sala a Comissão de Redação, em 15 
de setembro de 1953. – Joaquim Pires, 
Presidente. – Costa Pereira, Relator. – 
Velloso Borges. – Waldemar Pedrosa. 

 
ANEXO AO PARECER Nº 1.057, DE 

.1953 
 
Redação Final do Projeto de Lei da 

Câmara dos Deputados, nº 179, de 
1953, que autoriza o Poder Executivo a 
abrir, pelo Ministério da Educação e 
Cultura o credito especial de Cr$ 
5.000.000,00 (cinco milhões de 
cruzeiros), para pagamento das 
subvenções devidas, respectivamente, 
ao Instituto Eletronico de Itajubá, Minas 
Gerais, e à Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras do Instituto "Sedes 
Sapientiae", de São Paulo. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º E' o Poder Executivo 

autorizado a abrir, pelo Ministério da 
Educação e Cultura, o crédito  
especial de Cr$ 2.500.000,00 (dois 
milhões e quinhentos mil cruzeiros), 
para pagamento da subvenção  
a que tem direito o Instituo Eletrotécnico 
de Itajubá, Estado de Minas Gerais,  
no exercício de 1953, nos têrmos  
da Lei nº 1.786, de 30 de dezembro  
de 1952. 

Art. 2º E' também o Poder 
Executivo autorizado a abrir, pelo 
Ministério da Educação e Cultura, o 
crédito especial de Cr$ 2.500.000,00 
(dois milhões e quinhentos mil 
cruzeiros), para pagamento da 
subvenção a que tem direito, no 
exercício de 1953, a Faculdade de 
Filosofia, Ciência e Letras do Instituto 
"Sedes Sapientiae" de São Paulo, 
capital do Estado do mesmo nome, nos 
têrmos da Lei número 1.777, de 19 de 
dezembro de 1952. 

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

PARECER Nº 1.058, DE 1953 
 

Redação Final do Substuido do 
Senado ao Projeto de Decreto Legislativo 
da Câmara nº 3, de 1952. 

 
Relator: Sr. Costa Pereira. 
A Comissão apresenta a redação 

final do Substitutivo do Senado ao Projeto 
de Decreto Legislativo nº 3 de iniciativa 
da Câmara dos Deputados. 

 

Sala da Comissão de Redação, em 
15 de setembro de 1953. – Joaquim 
Pires, Presidente. – Costa Pereira. 
Relator. – Velloso Borges. – Waldemar 
Pedrosa. 

 
ANEXO AO PARECER 

Nº 1.058, DE 1953 
 
Redação Final do Substitutivo do 

Senado ao Projeto de Decreto Legislativo 
nº 3, de 1952, que mantém a decisão por 
que o Tribunal de Contas denegou 
registro ao contrato eclebrado entre o 
Ministério da Educação e Pedro Werneck 
Corrêa e Castro, para locação do salão 
101, do Edifício São Borja, à Avenida Rio 
Franco nº 277. 

Ao Projeto. 
Substitua-se êste projeta pelo 

seguinte: 
"Art. 1º E' o Tribunal de Contas 

autorizado a registrar o contrato 
celebrado, em 30 de novembro de 1950 
entre o Ministério da Educação e Cultura 
e Pedro Werneck Corrêa e Castro. 

Art. 2º Êste decreto legislativo 
entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

 
PARECER Nº 1059 DE 1953 

 
Da Comissão de Redação, sobre o 

Projeto de Lei da Câmara dos Deputados 
nº 160, de 1953. 

 
Relator: Sr. Costa Pereira. 
A Comissão é de parecer seja aceito 

na mesma redação com que foi aprovado 
pelo Senado (fls. anexas) o projeto de Lei 
nº 160, de 1953, de iniciativa da Câmara 
dos Deputados, alterando-se, apenas, o 
nome do Ministério que, em vez de 
Educação e Saúde, passará a ser 
Educação e Cultura. 

Sala da Comissão de Redação, em 
15 de setembro de 1953. – Joaquim 
Pires, Presidente. – Costa Pereira, 
Relator. – Velloso Borges. – Waldemar 
Pedrosa. 

 
PARECER Nº 1.060, DE 1953 

 
Redação final das emendas do 

Senado ao Projeto de Lei da Câmara dos 
Deputados nº 331, de 1952. 

 
Relator: Sr, Aloysio de Carvalho. 
A Comissão apresenta a redação 

final das iniciativas da Câmara dos 
Deputados. 

Sala da Comissão de Redação, em 
16 de setembro de 1953. – Joaquim 
Pires, Presidente. – Aloysio de Carvalho, 
Relator. – Costa Pereira, – Velloso 
Borges. – Waldemar Pedrosa. 

 
ANEXO AO PARECER N. 1.060 DE 1953 

 
Redação final das emendas do 

Senado ao Projeto da Lei da Câmara 
dos Deputados nº 331, de 1952, que 
autoriza o Poder Executivo a emitir,  
pelo Ministério da Viação e Obras 
Públicas – Departamento Geral dos 
Correios e Telégrafos – uma série de 
selos postais comemorativos do 
cinquentenário da fundação do Colégio 
Interno de São José e do vigésimo 
quinto aniversário da criação do Colégio 
Externo de São José. 

 
EMENDA Nº 1 

 
Ao art. 4º (Emenda nº 1). 
Acrescente-se, em seguida a êste 

artigo, o seguinte: 
 
ilegível 
"Art. E' o Poder Executivo autorizado 

a emitir, pelo Ministério da Viação e 
Obras Públicas – Departamento Geral 
dos Correios e Telégrafos – duas séries 
de selos postais sôbre motivos de 
navegação marítima e fluvial. 
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§ 1º Constituirão a primeira série oito 

peças, simbolizando os seguintes tipos de 
embarcação: caravela (do 
descobrimento); piroga; jangada; saveiro; 
navio – gaiola; navio-mercante; navio – 
escola e navio de gerra. 

§ 2º A segunda série, a sair 
alternadamente com a primeira, será 
composta de quatro peças, reproduzindo 
a efígie ou passagem da vida de João das 
Bottas, Lord Cochrane, Marcílio Dias e 
Almirante Tamandaré". 

 
EMENDA Nº 2 

 
Ao art. 2º (Emenda nº 2). 
Dê-se a êste artigo, que passará a 

ser o antepenúltimo do projeto, com o 
número que lhe couber, a seguinte 
redação: 

Art. A fim de assegurar-se ampla e 
eficaz divulgação destas comemorações, 
as séries de selos postais referidas nos 
artigos antecedentes serão destinadas 
aos serviços postais comum e árero". 

 
EMENDA Nº 3 

 
Ao art. 3º (Emenda nº 3). 
Redija-se assim êste artigo, que 

passará a ser o penúltimo do projeto, com 
a numeração que lhe couber: 

Art. Ficarão a critério do órgão 
competente a quantidade da impressão 
dos selos postais referidos nos  
artigos anteriores, e as respectivas  
taxas, observada a orientação  
seguida pelo Departamento Geral dos 
Correios e Telégrafos, em casos 
similares”. 

 
PARECER Nº 1.061, DE 1953 

 
Redação final da emenda do Senado 

ao Projeto de Lei da Câmara dos 
Deputados nº 193, de 1953. 

 
Relator: Sr. Aloysio de Carvalho.  
A Comissão apresenta a redação 

final da emenda do Senado ao Projeto de 
Lei nº 193, de 1953, de iniciativa da 
Câmara dos Deputados. 

Sala da Comissão de Redação, em 
17 de setembro de 1953. – Joaquim 
Pires, Presidente. – Aloysio de Carvalho, 
Relator. – Costa Pereira. 

 
ANEXO AO PARECER N. 1.061, DE 1953 

 
Redação final da emenda do 

Senado ao Projeto de Lei da Câmara 
dos Deputados nº 193, de 1953, que 
Iocaliza a Usina Siderurgica de que 
trata o nº IV do Anexo 1 da Lei nº 
1.886, de 11 de junho de 1953, na 
bacia carbonifera do Estado de Santa 
Catarina. 

 
Ao art. 1º (Emenda nº 1-C). 
Suprima-se, in-fine, o seguinte: 
“...de conformidade com o parecer 

do Conselho Nacional de Minas e 
Metalurgia". 

 
PARECER Nº 1.062, DE 1953. 

 
Redação final do Projeto de Lei  

da Câmara dos Deputados n.208, de 
1953. 

 
Relator: Sr. Costa Pereira. 
A Comissão apresenta a redação 

final do Projeto de Lei n.208; de 1953, de 
iniciativa da Câmara dos Deputados, com 
alteração do nome do Ministério que, em 
vez de "Educação e Saúde", passará a 
ser "Educação e Cultura". 

Sala da Comissão de Redação, em 
17 de setembro de 1953. – Joaquim 
Pires, Presidente – Costa Pereira, Relator 
– Aloísio de Carvalho. 

 
ANEXO AO PARECER Nº 1.062, DE 1953. 

 
Redação final do Projeto de  

Lei da Câmara dos Deputados  
nº 208, de 1953. que dispõe sô- 
 

bre a comemoração do primeiro 
centenário do nascimento de  
José do Patrocínio e dá outras 
providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º O Govêrno Federal 

assumirá, nos têrmos desta lei, a 
iniciativa da comemoração do primeiro 
centenário do nascimento do jornalista 
e abolicionista brasileiro José do 
Patrocínio, a transcorrer em 8 de 
outubro de 1953. 

Art. 2º O Instituto Nacional do 
Livro, à conta da verba própria do 
orçamento de 1953, coordenará 
providências viandas no sentido de se 
reeditorarem as obras esgotadas, 
"Mota Coqueiro", "Os Retirantes" e 
"Pedro Espanhol". 

Art. 3º É instituido o Prêmio 
Nacional José do Patrocínio no valor 
de Cr$ 50.000,00 (cinqüenta mil 
cruzeiros), destinado a recompensar o 
melhor estudo histórico sôbre a 
Abolição. 

Art. 4º O Ministério da Educação e 
Cultura baixará no prazo de 40 
(quarenta) dias, a partir da vigência 
desta lei, as instruções e normas para 
realização e julgamento do concurso 
de que trata o art. 3º. 

Art. 5º O Ministério da Viação e 
Obras Públicas, por intermédio do 
Departamento Geral dos Correios e 
Telégrafos, providenciará a emissão de 
uma série de 2 (dois) selos 
comemorativos do primeiro centenário 
de José do Patrocínio, das taxas de 
Cr$ 0,60 (sessenta centavos) e Cr$ 
5,00 (cinco cruzeiros) e nas 
quantidades, respectivamente, de 
2.000.016 (dois milhões e dezesseis) e 
1.000.008 (um e milhão e oito),  
ambos com a efígie dêsse jornalista  
e abolicionista e alusões às suas 
obras, 

Art. 6º O Ministério da Educação e 
Cultura promoverá, em todo o país, a 8 
de outubro de 1953, palestras e 
conferências sobre a vida de José do 
Patrocínio e o sentido social dos seus 
trabalhos. 

Art. 7º Esta lei entrará em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

 
PARECER Nº 1.063, DE 1953 
 

Redação final do Projeto de Resolução 
nº 25, de 1953. 

 
Relator: Sr. Costa Pereira. 
A Comissão apresenta a redação 

final (fl. anexa) do Projeto de 
Resolução nº 25, de 1953. 

Sala da Comissão de Redação, 
em 18 de setembro de 1953. – Joaquim 
Pires, Presidente. – Costa Pereira, 
Relator. – Aloísio de Carvalho. 

 
ANEXO AO PARECER Nº 1.063, DE 
1953. 

 
Redação finai do Projeto de 

Resolução nº 25, de 1953, que 
concede ao Senador Ferreira de 
Sousa, Iicença para participar  
da Delegação do Brasil à VIII 
Assembléia da Organização das 
Nações Unidas. 

Faço saber que o Senado Federal 
aprovou e, nos têrmos do art. 27, letra 
n, do Regimento Interno, eu promulgo 
a seguinte. 

 
RESOLUÇÃO 

 
Nº – 1963 

 
Artigo único. É concedida ao 

Senador Pereira de Sousa, nos têrmos 
do art. 49, da Constituição Federal,  
e art. 24 do Regimento Interno,  
licença para participar da Delegação 
do Brasil à VIII Assembléia da 
Organização das Nações Unidas,  
em Nova Iorque. 

 

PARECERES NOS. 1.064 E 1.065 DE 1953 
 
Da Comissão de Constituição e 

Justiça, sôbre o Projeto de Lei da Câmara 
nº 262-52, que concede isenção de 
direitos de importação e demais taxas 
aduaneiras para um transmissor de rádio 
importado pela Rádio Jornal do Brasil S. 
A. do Rio de Janeiro. 

Relator: Sr. Anísio Jobim. 
1. O nobre 1º Secretário da Câmara 

dos Deputados, Sr. Rui Santos, remeteu à 
Mesa do Senado o autógrafo do Projeto 
de Lei, que naquela Casa recebeu o nº 
27-B, de 1951, para os fins de direito. 

O Projeto trata de Isenção de direitos 
de importação e demais taxas aduaneiras 
para um transmissor de rádio importado 
pela Rádio Jornal do Brasil S. A. do Rio 
de Janeiro, 

2. Em torno do Projeto borda 
comentários, na justificativa, que 
apresentou, o nobre Deputado Sr. 
Benjamin Farah, mostrando o lugar de 
relêvo que ocupa na radiofonia brasileira 
a estação de rádio do "O Jornal do Brasil" 
e a missão cultural que e êsses 
empreendimentos colimam. 

3. Na Câmara dos Deputados 
transitou pelas doutas Comissões de 
Constituição e Justiça e Finanças, a 
primeira considerando o caso 
constitucional e a segunda, dando a sua 
aprovação ao Projeto, como já fôra dado 
a outros naquela Casa do Legislativo. 

Acentue-se, entretanto, que foram 
ouvidos o Ministro da Fazenda e o 
Conselho Nacional de Economia sôbre a 
isenção pretendida e os dois altos órgãos 
da administração do país acolheram bem 
a proposição com ela concordando. 

4. O Projeto concede inscrição de. 
direitos de importação e taxas 
alfandegárias, exclusive a de previdência 
social, para um transmissor de rádio de 
50 quilowatts, fabricado pela 
Westinghouse Electric Company, 
importado pela Rádio Jornal do Brasil 
Sociedade Anônima, do Rio de Janeiro. 

5. Os pareceres acima estão ampla e 
brilhantemente elaborados, exaltando a 
obra cultural e educativa de emprêsas 
desta natureza, e salientando a inegável 
idoneidade da Rádio a que se refere o 
Projeto. 

Há precedentes que se podem 
nomear como os favores concedidos à 
Rádio Mayrink Veiga S. A., do Rio de 
Janeiro e Rádio Sociedade da Bahia, o 
que quer dizer que o Congresso Nacional 
tem aceitado projetos de isenção dessa 
natureza por um imperativo de ordem 
instrutiva e educativa, visando a difusão 
de idéias culturais. 

Não se podem negar êsses objetivos 
educacionais em emprêsas de 
reconhecido merecimento como as 
citadas. Não há inconveniente nenhum na 
outorga dêsses favores, a de isenção de 
direitos de importação e outras taxas 
aduaneiras, exceto a de previdência 
social à Sociedades de Rádio de 
envergadura da do Jornal do Brasil S. A.. 
do Rio de Janeiro. 

6. Dêste modo estamos com as 
doutas Comissões que já se 
pronunciaram, na Câmara, o que significa 
que aceitamos o Decreto Legislativo que 
nada tem de inconstitucional. 

Sala Ruy Barbosa, em 6 de novembro 
de 1952. – Dario Cardoso, Presidente, 
apenas pela constitucionalidade do projeto. – 
Anísio Jobim, Relator. – Joaquim Pires. – Ivo 
d'Aquino, apenas pela constitucionalidade, – 
Aloysio de Carvalho, apenas pela 
constitucionalidade. – Camilo Mércio, apenas 
pela constitucionalidade. 

 
PARECER 

 
Nº 1.065, de 1953 

 
Da Comissão de Finanças, sôbre o 

Projeto de Lei da Câmara número 262, de 
1952, que concede isenção de direitos de 
importação e demais taxas aduaneiras 
para um, transmissor de rádio impor-. 

 

tado pela rádio Jornal do Brasil S. A. do 
Rio de Janeiro. 
 

Relator: Sr. Durval Cruz. 
Êste projeto concede isenção de 

direitos de importação e demais taxas 
aduaneiras, exclusive a de previdência 
social, para um transmissor de rádio 
importado pela Rádio Jornal do Brasil 
S. A., do Rio de Janeiro. 

A justificação que o acompanha 
alega que, para outras emissoras, o 
Congresso Nacional tem concedido 
isenções semelhantes, citando, para 
êsse fim, os casos da Rádio Mayrink 

Veiga S. A. e da Rádio Sociedade da 
Bahia S. A. E acrescenta que 
ocupando a Rádio Jornal do Brasil S. 
A. do Rio de Janeiro, lugar de destaque 
na vida radiofônica do país – mais 
ainda justifica-se a isenção prevista no 
projeto pois, não são poucos os 
serviços prestados pela mesma à 
causa pública. 

Achando-nos de acôrdo com o 
assinalado na justificação que ao 
projeto acompanha, e tendo em vista 
os precedentes já acolhidos pelo 
Congresso Nacional em relação a 
outras rádio difusoras, julgamos que a 
isenção deve ser concedida à Rádio 
Jornal do Brasil, sendo assim favorável 
ao projeto o nosso parecer. 

Sala Joaquim Murtinho, em 11 de 
setembro de 1953. – Ivo d'Aquino, 
Presidente. – Durval Cruz, Relator. – 
Alvaro Adolfo. – Plínio Pompeu. – 
Alberto Pasqualini. – Walter Franco. – 
Domingos Velasco. – Carlos 
Lindemberq. 

 – 
PARECER Nº 1.066, DE 1953 
 
Da Comissão de Constituição e 

Justiça, sôbre o Projeto de Resolução 
nº 20, de 1951, que acrescenta 
parágrafo ao artigo 2º do Regimento 
Interno. 

 
Relator: – Sr. Gomes de Oliveira. 
Cogita a presente Resolução de 

acrescentar um parágrafo ao artigo 2º 
do Realmente Interno que se achava 
em vigor quando se apresentou a 
proposta de modificação, com o 
objetivo de fixar a data de início dos 
mandatos dos senadores. 

A Resolução inspirou-se no 
propósito de atender à situação de 
senadores funcionários que, uma vez, 
diplomados, deviam afastar-se dos 
respectivos cargos, perdendo ai os 
respectivos proventos, sem, entretanto 
poderem perceber ainda os subsídios 
de senadores. 

Para quem não tenha outros 
recursos, a situação é das mais 
prementes. 

Depois de a Câmara ter atendido a 
situação das deputados vários projetos 
de reforma do regimento antigo do 
Senado, procuraram atender a essa 
situação dos componentes desta Casa 
Legislativa. 

O nosso Regimento (Resolução nº 
9 de 1952), porém, dirimiu a questão, 
estabelecendo no seu artigo 10; 
parágrafo 1º o seguinte: 

"Art. 10, parágrafo 1º – O Senador 
só terá direito a ajuda do custo e à 
parte variável do subsídio depois de 
empossar-se e a contar do 
comparecimento às sessões (Artigo 47 
da Constituição Federal). A parte fixa 
do subsídio lhe será paga desde a 
expedição do diploma (artigo 48, I, 
letra b, da Constituição Federal)”. 

Tendo o projeto perdido a sua 
razão de ser, propomos o seu 
arquivamento. 

Sala Ruy Barbosa. em 17 de 
setembro de 1953, – Aloysio de 
Carvalho – Presidente em exercício. 
Gomes de Oliveira. Relator – Anísio 
Jobim – Waldemar Pedrosa. – Camilo 
Mércio. – Attilio Vivacqua. – Joaquim 
Pires. 
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PARECER Nº 1.067, DE 1953 

 
Da Comissão de Constituição e 

Justiça sôbre o Projeto de Lei do Senado 
nº 13, de 1953, que proíbe, por dois anos, 
a exportação de arroz. 

 
Relator: – Sr. Waldemar Pedrosa. 
Ao Projeto de Lei do Senado, nº 18, 

de 1853, que proíbe por 2 anos a 
exportação de arroz, ofereceu a 
Comissão de Economia um substitutivo, 
subordinando a exportação do produto a 
determinadas condições. 

Nada temos a opôr à 
constitucionalidade. 

Sala. Ruy Barbosa, em 17 de 
setembro de 1953. – Aloysio de Carvalho 
– Presidente em exercício. – Waldemar 
Pedrosa, Relator. – Carlos Saboya – 
Gomes de Oliveira. – Joaquim Pires. – 
Camilo Mércio. 

 
PARECER Nº 1.068 DE 1953 

 
Da Comissão de Constituição e 

Justiça, sôbre o Projeto de Lei do Senado 
nº 30-52. que modifica o artigo 880, do 
Código de Processo Civil. 

Relator: – Sr. Attílio Vivacqua. 
O projeto nº 30, de 1952, de autoria 

do Senador Ferreira de Souza. sôbre cuja 
constitucionalidade já se manifestou a 
Comissão de Constituição e Justiça, deve 
ser apreciado agora quanto ao seu 
mérito. 

A proposição objetiva corrigir o 
retardamento na redação dos acórdãos. 
pela delonga na fundamentação dos 
votos vencidos, e alcança êsse escopo 
sem prejuízo da boa formulação do 
julgamento. 

A Comissão pronuncia-se. nestes 
térreos. pela conveniência do projeto. 

Sala Ruy Barbosa. em 17 de 
setembro de 1953. – Aloysio de Carvalho 
– Presidente em exercício. – Attílio 
Vivacqua. Relator: Carlos Saboya – 
Gomes de Oliveira. – Joaquim Pires. – 
Camilo Mércio. 

 
PARECER Nº 1.069, DE 1953 

 
Da Comissão de Constituição e 

Justiça, sôbre o Projeto de Lei da Câmara 
nº 33-53, que autoriza o Poder Executivo 
a abrir, pelo Ministério da Guerra, o 
crédito especial de Cr$ 1.200.000,00, 
para atender a despesas com a 
efetivação da incorporação, ao Patrimônio 
da União, do prédio da rua dos Tupis nº 

723, em Belo Horizonte, Estado de Minas 
Gerais. 

 
Relator: Sr Anísio Jobim 
1. O Projeto de Lei nº 2.673, de 

1952, da Câmara dos Deputados, 
autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo 
Ministério da Guerra, o crédito especial de 
Cr$ 1.200.000,00, para atender a 
despesas com a efetivação da 
incorporação, ao Patrimônio da União, do 
prédio da Rua dos Tupis nº 723, em Belo 
Horizonte, Estado de Minas, prédio onde 
se acha instalada a 11ª Circunscrição de 
Recrutamento. 

2. O Projeto resulta de Mensagem do 
Sr. Presidente da República, 
acompanhada de anteprojeto, pedindo a 
medida, consoante a Exposição feita pelo 
Ministro da Guerra e que acompanha a 
mensagem. 

3. Vindo o Projeto ao Senado, e 
distribuído à Comissão de Constituição e 
Justiça. esta opinou pela sua 
constitucionalidade. 

4. Entretanto submetido, 
posteriormente à consideração da 
Comissão de Finanças esta, em dúvida 
sobre se a Proposição não contrataria o 
artigo 204 da Constituição. ilegível do 
assunto por parte desta Comissão. 

5. Verifica-se, realmente, no ilegível 
foi imposto à União por acórdão do 
Tribunal de Recursos, ilegível obrigação 
de satisfazer o débito judicial, juros e 
 

custas, de vez que, em se substituindo ao 
devedor, como reconhece, assume-lhe os 
encargos". 

6. Tratando-se, assim, de uma dívida 
transferida à União, e reconhecida pelo 
Poder Judiciário, a primeira impressão é 
que a espécie se enquadra, mesmo, na 
hipótese prevista pelo artigo 204 da 
Constituição, que estatuí: 

"Art. 204: Os pagamentos devidos 
pela Fazenda Nacional, estadual ou 
municipal, em virtude de sentença 
judiciária, far-se-ão na ordem de 
apresentação dos precatórios e à conta 
dos créditos respectivos, sendo proibida a 
designação de casos ou de pessoas nas 
dotações orçamentárias e nos créditos 
extra-orçamentários abertos para êsse 
fim". 

7. Dessa maneira, chegar-se-ia à 
conclusão de que o pagamento da 
dívida em aprêço, pela Fazenda 
Nacional, não poderia ser processado 
na forma estabelecida pelo Projeto – ou 
seja, com a designação de casos e 
pessoa, e sem se obedecer à 
apresentação do precatório – pelo que 
estaria caracterizada a 
inconstitucionalidade do Projeto. 

8. Em verdade, para os casos 
específicos de pagamento, pela União, de 
débitos judiciais, o principio normativo é o 
do artigo 204 da "Constituição e seu 
parágrafo único. Daí não há fugir. Como 
bem esclarece Temístocles Cavalcanti, 
"nada mais natural do que o requisitório 
como forma de pagamento, por isso que 
a liquidação se efetiva automàticamente, 
fornecendo-se ao poder judiciário os 
recursos financeiros necessários". (T. 
Cavalcanti, Constituição Federal 
Comentada", vol. IV, pág. 225). 

Mais incisivo, ainda, na interpretação 
do texto, se nos apresenta Pontes de 
Miranda: 

"3) Só o Presidente do Tribunal 
Federal de Recursos ou o Presidente do 
Tribunal de Justiça, conforme o caso, é 
constitucionalmente autorizado a expedir 
ordens de pagamento dentro das fôrças 
do depósito, e responsável pela execução 
dessa parte, importantíssima, do artigo 
204 e do seu parágrafo. Nenhuma 
atribuição de ordenar pagamento 
possuem, em se tratando de sentenças 
judiciárias, o Presidente da República, os 
Ministros de Estado, o Tribunal de Contas 
ou qualquer autoridade administrativa 
"(Comentários à Constituição de 1946," 
pág. 192, Vol. IV). 

Pode citar-se, ainda, êsse breve 
comentário do eminente ministro Carlos 
Maximiliano: "O artigo 204 visa assegurar 
a independência dos julgados: o 
vencedor, se é certo que não pode 
forçar o pagamento por meio da penhora 
em bens do Estado, adquire a vantagem 
de não precisar de empenho nem da 
advocacia administrativa para receber o 
que o Tesouro lhe deve". "(Comentários 
à Constituição de 1946" – Vol. III, pág. 
268): 

9. Não obstante; só aparentemente 
o projeto é inconstitucional. Sim, pois se 
aprofundarmos mais a questão, logo 
verificamos que a espécie sub judice 
não é das previstas pelo artigo 204 da 
Constituição, Efetivamente, focalizando 
êsse dispositivo, poder-se-ia julgar 
inconstitucional o projeto, Mas não se 
pode isolar o artigo do seu parágrafo. E, 
pela leitura mais atenta dêste. forçoso 
será reconhecer que a matéria se 
apresenta com outra fisionomia, 
firmando-se a Proposição como 
perfeitamente legal. 

Que estatuí o parágrafo único do 
artigo 204 da Constituição? Estatui: 

Artigo 204. 
Parágrafo único. As dotações 

orçamentárias e os créditos abertos serão 
consignados ao Poder Judiciário, 
recolhendo-se as importâncias à repartição 
competente. – Cabe ao Presidente  
do Tribunal Federal de Recursos ou, 
conforme o casa, ao Presidente 
 

 

do Tribunal de Justiça, expedir as ordens 
de pagamento, segundo as possibilidades 
do depósito, e autorizar, a requerimento 
do credor preterido no seu direito de 
precedência, e depois de ouvido o chefe 
do Ministério Público, o sequestro da 
quantia necessária para satisfazer o 
débito." 

10. Ora, por que, no devido tempo, o 
presidente do Tribunal Federal de 
Recursos não expediu o precatório? Por 
que não existe, ainda, dotação 
orçamentária nem crédito aberto para o 
pagamento? Por que não foi a 
importância recolhida à repartição 
competente? Por que, finalmente, o 
Tribunal não expediu a ordem de 
pagamento? 

11. Há que distinguir, no caso, as 
duas fases mais importantes do feito 
judicial – a decisória e a executória. 

Certo, a União está obrigada pelo 
venerando acórdão, a satisfazer "um 
débito judicial, juros e custas", todavia, é 
preciso liquidar essa sentença, e, com 
isso, defluir tôda a fase executória. 

Ora, o parágrafo único do artigo 204 
da Constituição contém, justamente, uma 
norma processual, administrativa, para a 
execução pretendida, que se fará, é 
óbvio, pelo rito judiciário próprio. 

O credor, é possível que por 
complacência, não tomou ainda, segundo 
parece, as medidas complementares à 
fetivação de seu direito. 

Pode dizer-se, pois, que o processo 
foi sobre estado em sua fase final. 

Nêsse interim, sabendo-se que uma 
execução de sentença, – líquida ou 
ilíquida, não importa – demanda. muita 
vez, tempo maior que o exigido pelo feito 
judicial de que resultou, parece que a 
União poderia tomar, 
administrativamente, o caminho mais 
rápido e mais acertado para pôr fim à 
demanda em que se envolveu por fôrça 
da incorporação de um imóvel 
anteriormente gravado por uma hipotéca 
e que pertencia a uma entidade súdita do 
eixo. 

12. Conviria lembrar que "a intenção 
do exequente", como reconheceu o 
próprio Procurador da União, "é legitima", 
o que significa dizer que a União 
interessa o pagamento da dívida pelos 
meios administrativos Igualmente, ao 
credor, segundo se presume, não convém 
executá-la. Ambas as partes desejam, 
assim, uma solução amigável, mais 
econômica e rápida, sôbre o caso. Não 
vamos desse modo, como obrigar ao 
prosseguimento de um Iitigio que em 
nada beneficia as partes nem a Justiça. 

Ademais, não se tendo completado a 
apuração da divida, nada obsta a que a 
União, administrativamente, efetive a 
incorporação do imóvel questionado. 

É o que ela pretende, da maneira 
mais simples, procurando evitar evolúa a 
questão no sentido da hipótese do artigo 
204 da Constituição. 

13. Obtendo o Executivo o crédito 
especial solicitado e essa solicitação não 
padece de qualquer elva de 
inconstitucionalidade poderá, com esse 
numerário, liquidar o seu débito atendidas 
tôdas as exigências legais, inclusive as 
impostas pelo artigo 3º do Decreto-lei nº 
9.727, de 3 de setembro de 1946. 

Esse crédito, é evidente, não foi 
pedido para o cumprimento de uma 
decisão judicial e, sim, para integralizar o 
preço apurado na avaliação procedida 
pela Agência de Defesa Econômica 
(Banco do Brasil) de um imóvel 
legalmente incorporado pela União. O 
pleito judicial correu à margem desse ato 
do Poder Executivo, pelo que não se 
pode ligar uma coisa a outra. Tanto assim 
é que dispuzesse o Ministério da Guerra 
em suas dotações. do numerário 
suficiente para fazer face a essa despesa 
já teria satisfeito seu compromisso. 

14. Isso pôsto. atendendo a consulta 
da douta Comissão de Finanças e 
reafirmando nosso anterior pronun- 
 

ciamento somos pela constitucionalidade 
do Projeto. 

Sala Ruy Barbosa; em 17 de 
setembro de 1953. – Dario Cardoso, 
Presidente. – Anísio Jobim, Relator. – 
Joaquim Pires. – Aloysio de Carvalho. – 
Waldemar Pedroza – Camilo Mércio. – 
Attilio Vivacqua. – Gomes de OIiveira. 

 
PARECERES NS 1.070 E 1071, DE 1953 

 
Da Comissão de Constituição e 

Justiça sôbre o Projeto de Lei da Câmara 
nº 164 de 1953, que concede isenção de 
direitos aduaneiros, inclusive adicional de 
10% imposto de consumo e mais taxas 
alfandegárias, para materiais importados 
diretamente por empresas ferroviárias do 
país. 

 
Relator Sr. Luís Tinoco 

 
1. O projeto em estudo concede 

isenção tributária à Companhia Paulista 
de Estradas de Ferro, assim como as 
demais empresas ferroviárias do País, 
para importação direta de numeroso 
material destinado à modernização e 
uniformização dos sistemas de freios e 
engates e ao aumento de eficiência, da 
capacidade de transporte. 

2. Do ponto de vista constitucional 
nada temos a opor ao Projeto cujo mérito 
será examínado pela Comissão 
competente. 

Sala Ruy Barbosa, em 6 de agôsto 
de 1953. – Dario Cardoso, Presidente. – 
Luís Tinoco, Relator, – Aloysio de 
Carvalho. – Ferreira de Sousa. – Anisio 
Jobim. – Carlos Saboya – Joaquim Pires. 

 
PARECER 

 
Nº 1.07, de 1953 

 
Da Comissão de Finanças, sôbre o 

projeto de lei da Câmara dos Deputados 
nº 164, de 1953, que concede isenção 
de direitos aduaneiros, inclusive 
adicional de 10%, imposto de consumo e 
mais taxas alfandegárias para materiais 
diretamente importados por empresas 
ferroviárias. 

 
Relator Sr. Ferreira de Sousa 
O projeto de lei nº 164, de 1953 

vindo de Câmara dos Deputados concede 
à Companhia Paulista de Estradas de 
Ferro, bem como às demais empresas 
ferroviárias do país nas mesmas 
condições. isenção de direitos 
aduaneiros, Inclusive adicionais de 10% 
(dez por cento) imposto de consumo e 
mais taxas alfandegárias, com exceção 
da de previdência social, para os 
materiais abaixo relacionados, quando 
importados diretamente, em conjunto 
parcelada ou isoladamente, destinados à 
modernização e uniformização dos 
serviços de ferlos e engates do material 
rodante e ao aumento e eficiência da 
capacidade de transportes: 

a) jogos completos de equipamento 
de freios de ar comprimido, para 
instalação em locomotivas, carros de 
passageiros e vagões de carga, inclusive 
aparelhamento para testes, com 
acessórios e pertences: 

b) conjuntos de aparelhos de choque 
e tração, para engates automáticos em 
locomotivas, carros de passageiros e 
vagões, locomotivas, carros e seus 
acessórios: 

c) vagões de cargas, metálicos, 
abertos eu cobertis, montados ou 
desmontadas equipados ou não com 
freios de ar comprimido e engates 
automáticos, seus acessórios, pertences 
e sobressalentes, material esse 
descriminado detalhadamente em relação 
anexa. 

Trata-se de um programa de 
aquisição devidamente enquadrado na 
política nacional de reaparelhamento  
das ferrovias do país. para cuja  
execução votou-se uma lei criando fun- 
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dos e um órgão para equacionar e 
estudar os problemas constitutivos do 
campo dessa política. 

A lista dessas aquisições 
examinadas e estudada pela Comissão 
Mista Brasil Estados Unidos, e que 
recomendou a sua realização mediante 
financiamento dos respectivos govêrnos, 
foi aprovada pelo Poder Executivo, 
observado o plano de desenvolvimento 
econômico do país. 

Até agora foram beneficiadas três 
ferrovias brasileiras sendo que apenas a 
Companhia Paulista de Estradas de Ferro 
é empresa privada, as duas outras são de 
propriedade da União, gosando, 
consequentemente, de imunidade fiscal. 

Portanto, a isenção pleiteada pela 
Companhia Paulista de Estradas de Ferro 
cujo projeto, de resto, consubstancia é 
uma lei geral, por beneficiar a qualquer 
outra empresa particular que obedecer as 
condições ali estipuladas, é sobremodo 
justa, por se tratar de serviços de 
transportes considerados os melhores do 
país, levando grandes benefícios a uma 
das regiões econômicas mais prosperas e 
importantes do Estado de São Paulo. 

Resta ainda assinalar, em abono dos 
rmagnificos propósitos dessa empresa 
que, procurando por em prática os seus 
planos de expansão e de contínuo 
aperfeiçoamento do seus serviços. acaba 
de contrair um vultoso empréstimo no 
exterior para com maior eficiência e 
presteza lavar a cabo os seus planos de 
desenvolvimento e bem servir. 

Por todos esses motivos, a 
Comissão de Finanças opina pela 
aprovação do projeto. 

Sala Joaquim Murtinho, 11 de 
setembro de 1953. – Ivo d'Aquino, 
Presidente. – Ferreira de Sousa, ReIator. 
– Plínio Pompeu, – Walter Franco. – 
Carlos Lindemberg. – Alvaro Adolpho. – 
Durval Cruz. – Alberto Pasqualini. 

 
PARECERES NS. 1.072, 1.073 E 1.074, DE 

1953. 
 
Da Comissão de Constituição e 

Justiça, sôbre o Projeto de Lei da Câmara 
nº 231, de 1953, Que prorroga pelo prazo 
de seis meses a vigência da Lei nº 842, 
de 4 de outubro de 1949, que subordina 
ao regime de licença prévia o intercâmbio 
de importação e exportação com o 
exterior. 

 
Relator: Sr. Attilio Vivacqua. 
 
1. Com a mensagem presidencial nº 

188, de 9 de maio do corrente ano, 
submeteu o Presidente da República à 
deliberação da Câmara dos Deputados 
projeto de lei prorrogando a. autorização 
dada ao Poder Executivo na Lei nº 262, 
de 23 de fevereiro de 1948, para 
subordinar ao regime de licença prévia o 
intercâmbio de importação e exportação 
com o exterior. 

Dispunha ainda sôbre o 
estabelecimento de normas de contrôle 
dessas operações, estipulava 
penalidades para os infratores e, ao 
contrário de tôda legislação até agora 
posta em vigor sôbre a matéria, não 
fixava um prazo para sua vigência. Não 
possuia a principaI caracteristica de tais 
atos de intervenção estatal, no domínio 
econômico, que é a sua temporariedade e 
a sua emergência. 

Não encontrou receptividade a 
iniciativa governamental, e uma das 
razões principais para isto teria sido a 
manutenção do atual mecanismo da 
Carteira de Exportação e Importação do 
Banco do Brasil. 

O líder da maioria, o eminente 
Deputado Gustavo Capanema, propôs, 
então, o Projeto nº 3.202-53, visando 
pura e simplesmente à prorrogação da 
lei vigente, pelo prazo de dois  
meses, com o Intento de permitir à 
Câmara, mediante um exame mais de- 
 

tido da matéria, elaborar um diploma 
definitivo. 

2. O elevado número de emendas 
apresentadas significa que aquela Casa 
do Congresso desejava, e, na verdade, 
conseguiu uma revisão da própria 
estrutura administrativa da CEXIM, 
diluindo num órgão colegiado, os poderes 
hoje concentrados nas mãos de seu 
Diretor. A Comissão de Licenciametno 
será integrada pelos diretores da CEXIM 
e da Carteira de Câmbio e representantes 
do Ministério das Relações Exteriores, do 
comércio, da indústria e da lavoura.  

O projeto confere a êsses 
representantes verdadeiro direito de veto 
das decisões da Comissão, ao 
estabelecer que qualquer dêles poderá 
recorrer, com efeito suspensivo, ao 
conselho da superintendência da Moeda 
e do Crédito. 

Muito acertadamente a proposição 
regula a publicidade das atas dessa 
Comissão, e prescreve que as licenças 
concedidas só se tornarão efetivas 72 
horas após a publicação do despacho de 
autorização (art. 3º, § 7º). Será obrigatório 
o empenho de câmbio, que deve constar 
em cada licença concedida. 

Dispõe, finalmente, sôbre a vigência 
da Lei no país e no estrangeiro, que será 
a partir da data de sua publicação, 
revogando para tanto o § 1º do art. 1º do 
Decreto-lei nº 4.657, de 4 de setembro de 
1952 (lei de introdução do Código CiviI). 

3. A CEXIM é talvez o órgão 
governamental que tem sido objeto de 
mais viva crítica e condenação sob seu 
aspecto administrativo e moral, a tal ponto 
de ser preconizada a sua extinção. 

Não cabe na fundamentação dêste 
parecer a apreciação do mérito do 
.presente projeto. 

O regime especial de licenciamento 
e contingenciamento estabelecido no 
projeto já não comporta mais qualquer 
debate sôbre seu aspecto jurídico-
constitucional, para o que bastaria invocar 
o art. 146 da Constituição, combinado 
com os dispositivos do artigo 5º, que 
conferem ampla competência à União 
para legislar sôbre comércio exterior e 
sistema cambial. 

Ante o exposto, a Comissão de 
Constituição e Justiça opina pela 
constitucionalidade do projeto. 

Sala Ruy Barbosa, em 10 de 
setembro de 1953. – Dario Cardoso, 
Presidente e Relator. – Attilio Vivacqua, 
Relator. – Joaquim Pires. – Ferreira de 
Souza. – Aloysio de Carvalho, pela 
constitucionalidade. – Camilo Mércio, pela 
constitucionalidade. 

 
PARECER 

 
Nº 1.073, de 1953 

 
Da Comissão de Economia, sôbre o 

projeto de Lei da Câmara número 231-
53, que prorroga pelo prazo de seis 
meses a vigência da Lei nº 842, de 4 de 
outubro de 1949, que subordina ao 
regime de licença prévia o intercâmbio 
de importação e exportação com o 
exterior. 

 
Relator: Sr. Plinio Pompeu. 
 
O Projeto nº 231-53, da Câmara 

dos Deputados, prorroga até 31 de 
dezembro de 1953, com as modificações 
constantes da Lei nº 842, de 4 de 
outubro de 1949, a vigência da Lei nº 
262, de 23 de fevereiro de 1948, que 
subordina ao regime de licença prévia o 
intercâmbio de importação e exportação 
com o comércio exterior. Introduz o 
projeto uma modificação, e altamente 
moralizadora, transformando o órgão 
unipessoal Executivo da Carteira de 
Exportação e Importação (Cexim) em 
órgão coletivo. 

A Cexim executará as determinações 
dêsse órgão coletivo que é composto 
 

I – Pelo seu Diretor; 
II – Pelo Diretor da Carteira de 

Câmbio do Banco do Brasil S. A; 
III – e um representante do Ministério 

das Relações Exteriores. 
As decisões dessa Comissão serão 

tomadas em reuniões de que poderão 
participar um representante da 
Confederação Nacional do Comércio, um 
da Confederação Nacional da Indústria e 
outro da Confederação Rural Brasileira. 
Êsses representantes não têm direito a 
votos, mas podem interpor recursos. para 
o Conselho da Superintendência da 
Moeda e do Crédito das decisões da 
Comissão, quando se tratar de fixação de 
normas gerais para a execução da lei. 

Como se depreende do projeto, os 
interêsses nacionais são altamente 
defendidos e fiscalizados. 

Se houvesse equilíbrio na nossa 
balança do Comércio internacional e a 
nossa moeda representasse realmente o 
valor estipulado no câmbio oficial, seria 
preferível a eliminação total de controles, 
nas transações com o exterior. 

A situação é, entretanto, 
radicalmente inversa. Apesar de rigorosas 
restrições ùltimamente feitas, em relação 
às importações, ainda não conseguimos o 
equilibrio desejado. Nos cinco primeiros 
meses dêste ano, exportamos Cr$ 
9.537.427.000,00 e importamos Cr$ 
9.634.705.000,00, o que nos deu um 
deficit de Cr$ 97.278.000,00. Isso 
representa uma grande vitória se 
compararmos com os sete primeiros 
meses do ano passado, em que o deficit 
ascendeu a Cr$ 9.564.000.000,00, pois a 
exportação foi de Cr$ 12.882.000.000,00 
e a importação atingiu a Cr$ 
22.446.000.000,00. 

Êsse fenômeno estava se tornando 
tão alarmante, que o Govêrno, premido 
pelas reclamações de credores externos, 
foi forçado a contrair o empréstimo em 
bancos americanos de trezentos milhões 
de dólares. Essa operação não resolveu o 
caso, pois chegou apenas para um têrço 
dos nossos débitos comerciais e 
transformou essa divida em divida de 
responsabilidade do govêrno brasileiro, 
com o agravante de pagamento de juros. 

Aquelas importações desordenadas, 
embora sob o controle de um órgão 
governamental – a CEXIM, não trouxe 
nenhum beneficio ao aumento da nossa 
produção, que viesse equilibrar a nossa 
balança comercial. 

A realidade demonstra um fenômeno 
altamente contristador para a 
honorabilidade brasileira, que é a 
deficiência de divisas oficiais .e a 
superabundância das do câmbio negro. 
Essas últimas resultam, em sua maioria, 
da escrituração em moeda estrangeira, 
por preço inferior do que na realidade são 
vendidos os produtos exportados ou na 
classificação em produtos de preços mais 
baixos, como foi o caso do contrabando 
apreendido de cera de carnaúba por 
ouricuri. 

O contrôle rigoroso, nas 
importações, desvalorisa as moedas 
estrangeiras porque os seus possuidores 
não encontram facilidades em vendê-las, 
para a importação de produtos de alto 
custo no território nacional. 

Exemplifiquemos: um automóvel que 
custa três mil dólares, chega aqui, no 
câmbio oficial por oitenta mil cruzeiros 
aproximadamente. Se êsse mesmo 
automóvel fôr comprado no câbio negro e 
cinqüenta cruzeiros o dólar ficará pôr 
cento e setenta mil cruzeiros e é vendido 
por trezentos e cinqüenta mil cruzeiros. 
Mesmo que o dólar custe noventa 
cruzeiros, ainda dá um lucro de sessenta 
mil cruzeiros sem nenhum beneficio para 
o país, pois não trás aumento da 
produção e sim um pouco mais de 
comodidade a um argentário, pois é êsse 
o caso de quem pode comprar um 
automóvel desse preço e até de 
seiscentos mil cruzeiros. 

Mesmo em produtos de indústria 
brasileiras a concorrência dos 
estrangeiros leva grande vantagem. 

Visitamos em agôsto passado a 
fábrica de cimento da Bahia e 
encontramos ai cêrca de 170 mil sacos 
esperando compradores, quando há 
ilegível dêsse produto no mercado 
nacional. A venda é feita a setenta e cinco 
cruzeiros o saco quando o de origem 
estrangeira é de trinta e cinco cruzeiros. 
O calcário provém de conchas marinhas 
apanhadas por dragas ao lado da fábrica, 
a argila do lado oposto e o combustível é 
o gás de Aratú, vendido a preços 
verdadeiramente irrisórios, quando 
poderia ser aproveitado numa fábrica de 
matérias plásticas e de borracha sintética. 

Tôdas essas vantagens faria supor 
que o preço de produção fosse bem 
inferior ao similar estrangeiro, mas a 
ganância de certos industriais não se 
contenta com o lucro de cem por cento e 
querem mais. 

Maior lucro sem arriscar capital em 
maquinaria aufere o importador que 
recebe o cimento a trinta e cinco cruzeiros 
o saco e o vende a oitenta cruzeiros. 

Um contrôle eficiente na importação 
e na distribuição – CEXIM e COFAP 
ilegível grande passo para baixar o custo 
de vida. 

Por isso, somos pela aprovação do 
projeto em apreço. 

Sala das comissões, em 15 de 
setembro de 1953, – Landulpho Alves, 
Vice-Presidente, – Plínio Pompeu, 
Relator, – Sá Tinoco. – Euclydes Vieira. 

 
PARECER 

 
Nº 1.074 – de 1958 

 
Da Comissão de Finanças, sôbre o 

Projeto de Lei da Câmara nº 231, de 
1953, que prorroga, pelo prazo de dois 
meses a vigência da lei nº 842. de 4 de 
outubro de 1949, que subordina ao 
redime de licença prévia o intercâmbio de 
importação e exportação com o exterior. 

 
Relator: – Sr. Durval Cruz. 
 
1. O projeto que nos cabe relatar 

prorroga até 31 de dezembro de 1953, 
com modificações constantes da Lei nº 
842, de 4 de outubro de 1949, a vigência 
da Lei nº 262. de 23 de fevereiro de 1948, 
a qual subordina ao regime de licença-
prévia o intercâmbio de importação e 
exportação com o exterior. 

2. Em 9 de maio do corrente ano, 
levando em conta que a lei da licença 
prévia expiraria nos primeiros dias 
outubro próximo, o Executivo submeteu à 
Câmara dos Deputados um ante-projeto 
da lei que, sem alterar fundamentalmente 
a lei em vigôr a prorrogava sem, 
entretanto, fixar um prazo para sua 
vigência. Como bem salientou o eminente 
Senador Attílio Vivacqua, em seu parecer 
apresentado à Comissão de Constituição 
e Justiça, o ante-projeto submetido pelo 
Executivo “não possuía a principal 
característica de tais atos de intervenção 
estatal, do domínio econômico, que é a 
sua temporariedade e a sua emergência”. 

3. Êsse defeito do ante-projeto e 
também o fato de ilegível aprovação do 
mesmo significado a manutenção, por 
prazo indeterminado do atual mecanismo 
da Carteira de Exportação e Importação 
do Banco do Brasil – (CEXIM), fizeram 
com que a iniciativa do Executivo 
encontrasse na Câmara dos Deputados 
muita pouca receptividade, o que levou 
o ilustre líder da maioria, Senhor 
Deputado Gustavo Capanema, a propôr, 
então, o projeto nº 3.232, de 1953, o 
qual visava apenas prorrogar a lei 
vigente, pelo prazo de 6 meses, a  
fim de que pudesse a Câmara dos 
Deputados examinar mais detidamente a 
questão de maneira a habilitar-se para a 
colaboração de um novo diploma que me- 
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lhor correspondesse às necessidades da 
economia nacional. 

4. O projeto do Senhor Deputado 
Capanema mereceu varias emendas, as 
quais o tornaram, ao nosso vêr, bastante 
plástico, graças às alterações que 
introduz no atual mecanismo da CEXIM, 
mecanismo que se caracteriza pela sua 
rigidez. O Senhor Deputado Ranieri 
Mazzilli, no fundamentado parecer que 
apresentou à Comissão de Finanças da 
Câmara, colocou a questão em têrmos 
precisos quando afirmou que "é forçoso 
reconhecer, que sem embargo dos 
inconvenientes do regime especial de 
licenciamento vigente no país, o 
contigenciamento terá que ser aceito, 
ainda, como o melhor meio disponível 
para minorar os efeitos do evidente 
desequilíbrio entre as possibilidades e as 
necessidades das nossas correntes de 
comércio com o exterior". 

5. Trata-se de uma preliminar que, a 
exemplo do eminente Relator da 
Comissão de Finanças da Câmara dos 
Deputados, julgamos necessário fixar 
aqui. Somos de opinião que o 
licenciamento das importações e 
exportações não constitue o ideal, antes 
pelo contrário representa grandes e ás 
vezes insuperáveis dificuldades ao 
progresso da economia nacional –, mas 
nem por isso pode prescindir dele 
principalmente nêste momento. A 
propósito, lembraríamos que em sua 
magnifica exposição feita em 1º do 
corrente mês perante o Senado, acentuou 
o Senhor Ministro da Fazenda que “a 
prorrogação da lei de licença prévia é. 
pois. no entender do Govêrno, medida 
indispensável", e que a aprovação do 
projeto que ora nos preocupa permitirá 
que, no curto período da vigência da nova 
lei, ”seja a Carteira de Exportação e 
Importação do Banco do Brasil reformada, 
transformada ou substituída por novos 
mecanismos". O projeto que a Câmara 
dos Deputados aprovou e que hoje 
devemos considerar, reforma, transforma 
e substitue o mecanismo atual da CEXIM. 
Dentre as alterações verificadas, 
parecem-nos dignos de menção as que 
fazem do órgão unipessoal executivo da 
CEXIM um órgão coletivo. Para tanto, fica 
estabelecido que, embora, a execução da 
lei continue a cargo da CEXIM, esta 
obedecerá às determinações de uma 
comissão integrada pelo Diretor da 
CEXIM, o Diretor de Carteira de Câmbio 
do Banco do Brasil e o representante do 
Ministério das Relações Exteriores. Da 
referida Comissão participarão ainda, mas 
sem direito de voto, um representante da 
Confederação Nacional de Comércio, um 
da Confederação Nacional da Indústria e 
um de Confederação Rural Brasileira. Das 
decisões da mencionada Comissão, 
caberá recurso para o Conselho da 
Superintendência da Moeda e do 
Crêdito, com efeito suspensivo, com o 
que se disciplina a atividade do órgão 
colegiado agora instituído na CEXIM. 

6. Salientaremos ainda que o projeto 
determina também a publicidade das atas 
da Comissão e prescreve que as licenças 
concedidas só se tornarão efetivas 72 
horas depois da publicação do despacho 
de autorização. Prevê mais o empenho de 
câmbio, o qual deverá constar em cada 
licença concedida, com o que se poderá 
evitar a repetição dos lamentáveis erros 
do passado de se emitirem licenças 
sem a indispensável cobertura cambial 
– êrro êsse que tanto contribuiu para o 
atómulo dos nossas saldos devedores 
no exterior. A participação efetiva da 
Carteira de Câmbio na orientação da 
CEXIM, facilitará assim a ilegível de 
manter atualizado o orçamento 
cambial, em tão boa hora instituída. 
Por sua vez, o Ministério das  
Relações Exteriores, ao qual incumbe 
ilegível os covênios comerciais com os  
países estrangeiros, graças a 
representação efetiva que terá na 
referida Comissão, poderá acompanhar 
de perto a ilegível de tais convênios, 
através dos quais se processa cêrca da 
 

metade do nosso intercâmbio com o 
exterior. 

7. Para darmos uma visão mais 
detalhada do projeto em pauta, convem 
assinalar, também, que êle inclui 
dispositivos, nos quais se prevê: 

a) a descentralização do 
licenciamento, (§ 3º do artigo 3º ), 
libertando os Estados da preferência de 
que fazem as praças comerciais do Rio 
de Janeiro e São Paulo; 

b) a possibilidade de controle das 
margens. de lucros do comércio 
importador (art. 4º ); 

c) exige depósito de 30%, na 
Superintendência da Moeda e do Crédito, 
do valor em cruzeiros da importação 
licenciada (artigo 5º); 

d) a vigência ímediata da Iei, na data 
de sua publicação, mesmo em relação 
aos Estados e ao exterior, revogando, 
para tanto, no que concerne, apenas, à 
licença prévia, o dispôsto no § 1º do 
artigo 1º do Decreto-lei nº 4.657, de 4 de 
setembro de 1942 (artigo 6º do projeto) . 

8. O funcionamento da CEXIM nas 
novas bases propostas nos parece uma 
experiência extremamente interessante e 
poderá servir de valioso subsidio para os 
estudos que o Congresso será dentro em 
breve chamado a realizar no sentido de 
melhor aparelhar o intercâmbio com o 
estrangeiro, posto que a lei que estamos 
a examinar a tem o prazo de sua vigência 
limitado a 31 de dezembro de 1953. 

9. A extinção dos controles que 
disciplinam o comércio exterior constitui o 
ideal de todos nós, mas ela decorrerá, 
unicamente, ao nosso vêr, da a melhoria 
das condições econômicas do país e do 
mundo. No momento, não acreditamos 
pudessemos legislar, no tocante a tais 
controles, de maneire mais construtiva e 
prudente do que o fez a Câmara dos 
Deputados. 

10. Ante o exposto, a Comissão de 
Finanças opina pela aprovação do 
projeto. 

Sala Joaquim Murtinho, 18 de 
setembro de 1953. – Ivo d'Aquino. 
Presidente: Durval Cruz, Relator. – AIvaro 
Adolpho. – Veloso Borges, – Walter 
Franco, com restrições. –            PIinio 
Pompeu. – Ismar de Góes, com 
restrições. – Plínio Pompeu. 

 
PARECERES NS. 1.075, 1.076, 1.077 E 

1.078, DE 1953 
 

(Nº 1.075, de 1953) 
 

Da Comissão de Constituição e 
Justiça, sôbre o Projeto de Lei da Câmara 
nº 135-53. 

Relator: Sr. Aloysio de Carvalho. 
O projeto de lei da Câmara dos 

Deputados, nº 135, de 1953, autoriza o 
Poder Executivo a emitir, pelo Ministério da 
Viação e Obras Públicas, Departamento dos 
Correios e Telégrafos, uma série de sêlos 
postais comemorativos do centenário da 
emancipação política do Paraná, sendo dois 
milhões de sêlos para cada uma das taxas 
de Cr$ 0,60 (sessenta centavos) e Cr$ 1,20 
um cruzeiro e vinte centavos: e um milhão de 
sêlos, para cada uma das taxas de Cr$ 2,00 
(dois cruzeiros) e Cr$ 5,00 (cinco cruzeiros). 

Nada há a opôr, do ponto de vista 
constitucional. 

Sala Ruy Barbosa, em 9 de julho de 
1953. – Joaquim Pires. Presidente eventual. 
– Aloysio de Carvalho. Relator. – Anísio 
Jobim. – Luís Tinoco. – Ferreira de Souza. – 
Valdemar Pedrosa. – Camila Mércio. 

 
PARECER 

 
Nº 1.076 – 1953 

 
Da comissão de transporte 

comunicações e Obras Públicas 
Relator: Sr. Onofre Gomes. 
1 – São autores do Projelo os ilustres 

Deputados Ostola Roguski, Arthur Santos 
e Manuel Ribas. 

2 – Visa homenagear o Paraná nele 
seu primeiro centenário de elevação e 
Estado da Federação Brasileira 

 

3 – A série de sêlos postais 
comemorativos de que autoriza emissão 
importa em seis milhões de unidades 
assim distribuídos: 

 
taxa de Cr$ 0,00 – 2 milhões 
taxa de Cr$ 1,20 – 2 milhões 
taxa de Cr$ 2,00 – 1 milhão 
taxa de Cr$ 5,00 – 1 milhão 

 
4 – Na Câmara teve Parecer 

favorável da Comissão de Transportes, 
Comunicações e Obras Públicas e da de 
Finanças. No Senado, julgou-o 
constitucional a de Constituição de 
Justiça. 

5 – Sendo o evento da mais alta ao. 
significação nacional e fortalecedor da 
coesão brasileira, através do cultivo das 
boas tradições no espírito e no coração 
das populações que pelo seu labor e 
devotamento impulsionam o progresso do 
País, de que é tão expressivo exemplo o 
Povo Paranaense – que em tão pouco 
tempo já atingiu tão elevado nível de 
cultura e cujo adiantamento muito nos 
alegra e enche de orgulho, esta Comissão 
de Transportes Comunicações e Obras 
Públicas, associando-se aos jubilosos 
motivos de contentamento de nossos 
irmãos do dinâmico e compreensivo 
Paraná, opina pela aprovação do Projeto. 

Sala das Comissões, em 12 de julho 
de 1953. – Euclydes Vieira, Presidente. – 
Onofre Gomes, Relator. – Alencastro 
Guimarães. – Antônio Bayma. 

 
PARECER 

 
Nº 1.077 – 1953. 

 
Da Comissão de Educação e Cultura 

– sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 
135, de 1953. 

Relator: Sr, Cícero de Vasconcelos. 
Decorre êste ano. em dezembro, o 

centenário da emancipação política do 
Paraná. 

No intuito de dar maior realce às 
comemorações com que se celebrará êste 
evento de tanta significação, não só para o 
Estado do Paraná, como para todo país, que 
se orgulha do progresso e da cultura dos filhos 
daquela gloriosa unidade nacional, aprovou a 
Câmara dos Deputados o Projeto de Lei nº 
135, de 1953, que autoriza o Poder Executivo 
a emitir pelo Ministério da Viação e Obras 
Públicas, Departamento dos Correios e 
Telégrafos, uma série de selos postais 
comemorativos. 

A emissão compreenderá seis 
milhões de selos, correspondentes .a 
quatro taxas diversas. 

GIorificar, pela emissão de sêlos 
postais, as grandes datas da vida 
nacional ou os feitos que se recomendam 
à gratidão da Pátria, é praxe que só 
merece encômios, principalmente pelo 
sentido educativo que encerra. 

O centenário da independência política 
do Paraná bem merece que às festividades 
com que será exaltado, se acrescente a 
emissão proposta no projeto. 

Sou por sua aprovação. 
Sala das Comissões, em 2 de 

setembro de 1953. – Levindo Coelho, 
Presidente e Relator, – Cícero de 
Vasconcelos, Relator, – Hamilton 
Nogueira. – Área Leão. 

 
PARECER 

 
Nº 1.076, de 1953 

 
Da Comissão de Finanças, sobre o 

Projeto de lei da Câmara número 135 de 
1953. 

Relator: Sr. Alvaro Adolfo. A. 
1. O projeto da Câmara dos 

Deputados autoriza o Govêrno, pelo 
Departamento dos Correios e Telégrafos, 
a emitir uma série de sêlos postais 
comemorativos do centenário da 
emancipação política do Paraná, sendo 
dois milhões de sêlos para cada uma 
das taxas de Cr$ 0,60 e Cr$ 1,20 e um 
milhão de sêlos para cada uma das 
taxas de Cr$ 2,00 e Cr$ 5,00. 

Embora tenha transcorrido o 
centenário da elevação do Paraná a 
província a 19 de dezembro de 1952, 
entendemos ainda oportuna a emissão de 
sêlos comemorativos, para celebrar o 
acontecimento histórico, que é a 
emancipação política de uma das mais 
prosperas e progressistas unidades da 
atual Federação Brasileira. 

2. Somos pela aprovação do projeto. 
Sala Joaquim Murtinho, em 11 de 

setembro de 1953. – Ivo d'Aquino 
Presidente. – Alvaro Adolpho, Relator. – 
Carlos Lindemberg. – -Válter Franco. – 
Ferreira de Souza. – Durval Cruz, – Plinio 
Pompeu. – Alberto Pasqualini. 

O SR. PRESIDENTE: – No dia 19 do 
corrente, sábado, foi recebido ofício da 
mesma data, do Secretário da 
Presidência da República. devolvendo os 
autógrafos do Projeto de Lei da Câmara 
nº 26, de 1950. que dispõe sôbre seguros 
de acidentes de trabalho, visto não se 
haver manifestado sôbre a matéria o 
Presidente da República. 

A lei correspondente a êsse projeto 
foi promulgada na mesma data pelo 
Presidente do Senado. (Pausa). 

Continua, a hora do expediente. 
Tem a palavra o nobre Senador 

Alencastro Guimarães, primeiro orador 
inscrito. 

O SR. ALENCASTRO 
GUIMARÃES (não foi revisto pelo 
orador): – Senhor Presidente, 
continuarei, hoje, ;minhas apreciações 
sôbre a Lei de Licença Prévia, cuja 
prorrogação o Executivo solicita em 
Mensagem ora nesta Casa. 

A fim de edificar e ilustrar o 
Senado, apesar da abundância de 
exemplos que aqui têm sido trazidos, 
lerei o telegrama expedido pelo 
Presidente da Comissão de Saúde da 
Câmara dos Deputados ao Diretor da 
Cexim, publicado em "O Globo" de 
sábado último: 

"A Comissão de Saúde da Câmara 
_ dos Deputados, hoje reunida, 
apreciou _ a situação de falta de 
antibióticos, insulina e outras drogas 
importantes e imprescindíveis à defesa 
da saúde. Respeitosamente pedimos 
venia ao e operoso Diretor da CEXIM 
para encarecer a necessidade da 
importação dos remédios e substâncias 
básicas à fabricação de outros 
produtos nacionais.” 

Veja o Senado a que ponto 
chegámos: o Poder Executivo dispondo 
de lei e julgando-se apto a executá-la, 
com o mínimo de inconvenientes para o 
País, deixa-o a descoberto de drogas 
indispensáveis à preservação da saúde 
dos brasileiros! 

E' preciso a Comissão de Saúde da 
Câmara dos Deputados respeitosamente 
pedir a atenção da autoridade 
responsável, para que cumpra com seu 
dever. 

Ao mesmo tempo, quase data por 
data, encontrámos, numa página do 
Informador Comercial de 15 do corrente 
mês, entre as licenças concedidas, o 
seguinte: 

 
 Cr$ 
“Vermute...................... 2.900.000,00 
Fernet.......................... 2.681.800,00 
Vinho de mesa............ 4.508.000,00 
Uísque......................... 2.418.000,00 
Matéria plástica........... 2.808.000,00 
Louça sanitária............ 4.118.400,00 
Canetas-tinteiro........... 1.872.000,00 
Azulejos de côr............ 6.177.000,00 
Tecidos de lã............... 6.707.000,00 
Tecidos de linho.......... 5.600.000,00 

 
Enquanto Isso, é preciso que a 

Comissão de Saúde da Câmara  
dos Deputados lembre a necessidade 
de se importarem antibióticos e 
insulina!... 

Por essas duas notícias, vê-se, pelo 
menos – com tôda a boa vontade em 
relação à lei – a afirmação de sua 
inutilidade e, mais do que isso, da sua 
nocividade. 
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O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – 
Perfeitamente. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES: 
– A lei que se pretende prorrogar é a de nº 
842, de 4 de outubro de 1949. 

Entre seus dispositivos, um merece 
estranha admiração: o que determina que 
as mercadorias importadas sem licença 
prévia serão apreendidas como 
contrabando e vendidas em leilão. 

Ora, Sr. Presidente, qual o objetivo da 
Lei de Licença Prévia? De um lado, 
restringir o usa das disponibilidades em 
câmbio oficial às necessidades reais do 
País; de outro, limitar as importações para 
fomentar-se a produção nacional. 

Ora, os produtos apreendidos e 
vendidos em leilão entram em circulação, 
concorrendo com os fabricados aqui. Êste 
tem sido, aliás, um dos artifícios para a 
introdução de inúmeras mercadorias 
importadas. 

Ainda há poucos dias, desvendou-se 
o truque usado por negociantes de cigarros 
estrangeiros: importavam-nos em grande 
quantidade, que era apreendida e vendida 
em leilão; regularizada a entrada no País, 
passavam-nos, com larga escala de 
margem de lucro, aos consumidores 
nacionais. 

Por que o absurdo da apreensão e da 
venda em leilão?! Por que não a simples 
aplicação da lei alfandegária, que determina 
o pagamento de direitos em dôbro? 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – 
Permite V. Ex.ª um aparte? 

O SR. ALENCASTRO 
GUIMARÃES: – Pois não. 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – V. Ex.ª 
tocou precisamente na pedra de 
escândalos da administração – a questão 
dos leilões da Alfândega, fonte de 
corrupção e, ao mesmo tempo, de 
enriquecimento não só de funcionários, que 
têm alta participação nas muitas, como de 
um comércio clandestino, organizado. O 
remédio seria a cobrança de direitos em 
dôbro, com lucro para a Fazenda, como 
sugere o nobre colega, ou a aplicação de 
penalidade fiscal maior; jamais abrir-se a 
fonte de um comércio ilícito e ruinoso para o 
comércio organizado, como é o caso dos 
leilões. 

O SR. ALENCASTRO 
GUIMARÃES: – Agradeço a V. Ex.ª o 
aparte. 

Por que, pois essa prática, que só tem 
por fim enriquecer, à custa de multas, os 
apreensores, sem que daí resulte 
acréscimo de renda para o Tesouro e sem 
que se impeça, de fato, a importação de 
mercadoria? 

O pagamento de direitos em dôbro, 
como prevê a tarifa brasileira, importaria 
aumento de receita, ao mesmo tempo que a 
mercadoria entraria no País, como 
atualmente está entrando. Basta perguntar-
se a qualquer dos presentes se há a menor 
dificuldade para adquirir-se algo importado, 
notadamente cigarros? Absolutamente. Em 
qualquer ponto da cidade, desde o palácio da 
Presidência e os Ministérios, em tôda parte 
se fumam ostensivamente cigarros de 
procedência estrangeira, a maior parte dos 
quais não pagou direitos de espécie alguma. 

A abolição, pois, da Lei de Licença 
Prévia, mantida apenas o contrôle cambial, 
virá arejar o comércio exterior do Brasil e 
fazer que sejam utilizadas largas margens 
das disponibilidades existentes no exterior, 
propriedade de residentes no Brasil. 

Na atualidade, os maiores 
contrabandos verificam-se graças à Lei de 
Licença Prévia. A fronteira do Rio Grande 
do Sul é transposta díàriamente por 
mercadorias importadas via Montevidéu; as 
divisas do Paraguai e da Bolívia com Mato 
Grosso, mesma forma: e estou informado, 
de que, pelo rio Amazonas, vindo do Peru, 
um largo comércio de contrabando floresce, 
à sombra da Lei de Licença Prévia. 

Há poucos dias, a estatística das 
exportações da República Suíça 
denunciava a importação, para o Brasil, de 
30 mil relógios, nenhum dos quais  
aqui entrou regularmente. Não existe 
licença nem registro de sua entrada, 
 

na Alfândega; mas eles entraram no País. 
E sabem os nobres colegas a quanto 
monta o imposto em que foi fraudado o 
Fisco? – Em cerca de 40 milhões 
de.cruzeiros! Numa só partida de relógios 
suíços!... 

Este ano, realizamos o milagre da 
austeridade, – que o nobre Senador Assis 
Chateaubriand assinalava, há poucos dias 
– importando, a menos, cerca de 400 mil 
dólares. Houve, acaso, ai, algum mérito? 
Absolutamente. Não possuímos dólares 
para importar portanto, não há milagre em 
economizar-se aquilo que não se tem. 

Qual a conseqüência da redução do 
nosso comércio exterior assim obtida? No 
primeiro semestre de 1953, os impostos 
aduaneiros diminuíram em cerca de 725 
milhões de cruzeiros; e provavelmente, no 
fim do ano, a redução atingirá 2 bilhões de 
cruzeiros, agravando sobremaneira o 
deficit existente. Mas, se abrimos o 
comércio exterior à importação de câmbio 
livre, então, Sr. Presidente, conforme 
declarei, serão utilizadas as 
disponibilidades existentes no exterior, 
crescerão as rendas aduaneiras e 
portuárias, os fretes – hoje subsidiados, 
pelo Govêrno Federal, em quantia superior 
a cem milhões de cruzeiros – o movimento 
dos negócios e, com êsse 
desenvolvimento, aumentará a renda 
pública. 

Não se alegue que foi preciso 
instaurar o regime de licença prévia para 
evitar a evasão de divisas. Até 1945, 
vigorava taxa dupla: a oficial e a livre. 
Havia o câmbio oficial de Cr$ 16,50 por 
dólar e outro de Cr$ 19,00 a Cr$ 20,00, o 
que dava u'a média de Cr$ 18,50 por dólar, 

As mercadorias exportadas 
entregavam 35% das cambiais ao câmbio 
de Cr$ 16,50, o resto recebiam ao cambio 
de Cr$ 20,00, Tôdas as demais transações 
de importação eram feitas ao câmbio de 
Cr$ 20,00. 

O Govêrno, que sucedeu ao do 
senhor Getúlio Vargas, aboliu o impôsto de 
5%, na venda de cambiais e, mais tarde, 
abriu francamente as portas à saída de 
capitais, como, nobremente, reconheceu o 
Senador Assis Chateaubriand, na sua 
oração de há poucos dias. 

Esta a causa primária do esgotamento 
das reservas obtidas pelo Govêrno Vargas 
durante os quatro anos de guerra, mercê de 
uma política de economia e de restrições. 
Houve incitamento à saída de capitais e, 
posteriormente, a limitação das exportações 
– para não se ter de emitir a fim de comprar 
as cambiais delas provenientes – bem como 
incremento á importação, favorecendo, de 
tôdas as maneiras, a salda da moeda, que 
aqui entrava a Cr$ 22,00 o dólar e saía a 
Cr$ 18,50, depois de auferir, durante quatro 
anos, largos lucros. Se tivesse sido mantida 
a lei cambial vigente até outubro de 1930, tal 
evasão teria sido impossível, a menos que, 
deliberadamente, o Govêrno a desejasse. 

Posteriormente, como se escoaram 
nossas divisas? Na encampação da São 
Paulo Railway, uma das mais desastrosas 
operações que nosso Govêrno poderia 
realizar. 

Tive ocasião de assinalar, em aparte 
ao nobre Senador Assis Chateaubriand, 
que, em 1946, terminava o privilégio de 
zona da Estrada de Ferro São Paulo 
Railway e que, uma vez perdido o 
privilégio, a Estrada de Ferro Sorocabana 
alcançaria São Paulo, desaparecendo, 
totalmente, o valor econômico da São 
Paulo Railway, 

Encampou-se a aludida ferrovia. 
Pagou-se a importância de setecentos 
milhões de cruzeiros, preço com o qual 
se construiria unha nova Estrada. Não 
se fêz a ligação da Sorocabana e se 
mantém o Estado de São Paulo 
estrangulado por um gargalo para 
chegar a Santos. Mais tarde, 
encampou-se a Leopoldina Railway 
como se encampou tudo o que foi ferro 
velho que os estrangeiros nos 
quiseram impingir. Nêsses ferros 
velhos gastaram-se dezenas de 
milhões de libras esterlinas!... 

 

Antecipamos de vinte anos 
empréstimos cotados a 70%, que 
pagamos pelo valor integral. E lá se foi o 
restos dos dólares e das libras! Eis por 
que .tojo pedinchamos, humildemente, 
aos inglêses, o favor de nos concederem 
moratoria para pagamento dos atrasos 
comerciais. 

Não foi, portanto, a falta da Lei de 
Licença Prêvia que nos levou a situação 
atual. Foi a ausência de senso na direção 
das finanças brasileiras, que continuou a 
vicejar. 

Mais tarde, tangido pela necessidade 
e pela avalanche de duzentos milhões de 
dólares, estabeleceu a gestão financeira 
do Brasil de licença Previa. Graças a essa 
contração, mas, sobretudo, aos altos 
preços obtidos em virtude da guerra da 
Coréia, foi possível acumular-se um 
saldo, depois, de se liquidarem os 
atrazados. Entretanto, que vemos na 
gestão brasileira depois disto? 

Em pouco mais de quatro meses 
esgotaram-se os quatro bilhões de 
cruzeiro de cambias de que dispunha o 
tesouro, como reserva conquistada da 
maneira que se conhece. Nesse período 
de tempo, devorado os quatro bilhões de 
cambias, acumularam-se mais de vinte 
bilhões atrazados, ou seja, em dois anos, 
vinte e quatro bilhões de cruzeiros. E um 
record, Sr.Presidente. 

Em 1930, antes da Revolução e dos 
esquemas Cousa Costa e Osvaldo 
Aranha, a divida total brasileira, 
acumulada em cem anos, alcançava um 
bilhão de dólares, Conseguimos, em vinte 
e quatro meses, acumular divida idêntica. 

Mas, por que responde o bilhão de 
dólares acumulados, relativo à divida, de 
cem anos? Pelas despesas com as  
guerras do Prata, do Paraguai, pelas 
revoluções, pela construção de dezenas 
de milhares de quilômetros de estrada de 
ferro e de dezenas de portos, enfim pela 
construção de uma Nação. 

E os vinte e quatro bilhões de 
cruzeiros acumulados em dois anos por 
que respondem? Por causa alguma; 
apenas pela vida comum do país. 

Podemos nós, Srs. Senadores, 
com a responsabilidade do mandato 
que desempenhamos, a experiência e 
observação dos fatos e o 
conhecimento dos homens, admitir a 
permanência de regime que –  
digam o que disserem – se verificou na 
prática, incapaz de produzir bons 
resultados, acarretando apenas 
nefastas conseqüências? 

Não há, neste País, de Norte a Sul, 
de Leste a Oeste, uma só voz que se 
levante em defesa da vigência de Lei de 
Licença Prévia, ou, sequer, para aplaudir 
sua prorrogação, pura e simples, como 
desejava o Executivo, 

Mesmo o Sr. Osvaldo Aranha lhe 
reconhece a nocividade; apenas pede 
que não seja extinta de um só golpe e 
sim gradativamente. O Sr. Marcos de 
Souza Dantas, Presidente do Banco do 
Brasil admite também a nocividade da 
Lei. Diverge semente dos que advogam 
a extinção imediata, aconselhando seja 
feita gradativamente. As autoridades 
máximas dos setores monetário, 
financeiro e econômico do País 
divergem apenas quanto à 
oportunidade da extinção da Lei de 
Licença Prévia: mais uns meses menos 
uns meses... 

Por que, entretanto, não entingui-la 
agora? Quais os inconvenientes? Qual a 
diferença de hoje para daqui a três 
meses? 

Teremos, nesse lapso de tempo, 
acumulado reservas metálicas ou de 
moeda capazes de permitir a entrada do 
Brasil no comércio livre? Evidentemente, 
não! Estaremos, por certo, na mesma 
situaço. Devemos manter o contrôle da 
moeda, porque, através dele,  
será, possível disciplinar a imdportaço. 
A mercadoria Importada a dólar  
de quarenta cruzeiros não fará 
concorrência á. produção nacional, e 
 

não diminuirá seu consumo. Produzirá, 
pelo menos, o resultado de vermos as 
divisas obtidas pelo café o vendidas 
pelo produtor a vinte cruzeiros – serem 
revendidas ao mesmo produtor,  
através dos jeeps e dos produtos que 
compram a dolar de sessenta e oitenta 
cruzeiros. 

Creio, Sr. Presidente, ter mais 
uma vez evidenciado a nocividade a 
Lei de Licença Prévia, a necessidade 
de retornarmos ao caminho amplo da 
liberdade de comércio, único capaz de, 
fomentando as atividades nacionais e 
incrementando os mercados produtores 
e consumidores, proporcionar o 
aumento da renda pública, 
consequentemente, a riqueza nacional 
e estabelecer as bases do progresso 
do Brasil. 

Por hoje é só, Sr. Presidente. (Muito 
bem; muito bem. Palmas). 

Durante o discurso do Sr. Alencastro 
Guimarães o Sr. Café Filho deixa a 
cadeira da presidência. que é ocupada 
pelo Sr. Alfredo Neves. 

O SR. PRESIDENTE: Continua a 
hora do expediente. 

Tem a palavra o Sr. Senador 
Attílio Vivacqua, segundo orador 
inscrito. 

O SR. ATTÍLIO VIVACQUA (Não 
foi revisto pelo oradora): – Sr. 
Presidente, solicitei a palavra para 
submeter à consideração da Casa 
Projeto de Lei que modifica nosso 
Estatuto Legal na parte relativa a 
mandados de segurança. Visa êsse a 
alteração do art. 13 da Lei n. 1.533, 
de 31 de dezembro de 1952. 

Encaminho-o, portanto, à Mesa, com 
a devida justificação. 

Aproveito também a 
oportunidade, para aludir à solenidade 
comemorativa do 80º aniversário do 
grande jurista brasileiro, professor 
Alfredo Valadão. 

As homenagens que lhes foram 
prestadas pela Faculdade Nacional de 
Direito e pelos demais Institutos 
universitários, pela Ordem dos 
Advogados do Brasly, pela mocidade 
estudiosa, pelas elites culturais, 
representaram uma consagração de 
carater nacional, do jurista, do 
professor do historiador, do magistrado 
do Tribunal de Contas, do infatigável 
homem de estudos, do cidadão ,já 
perpetuado no Livro do Mérito, Sua 
bela e edificante biografia inscreve-se 
nos capítulos da evolução do Direito, 
em nosso século. 

Os mais delicados e importantes 
problemas jurídicos foram por ele 
enfrentados na sua brilhante mocidade, 
com a visão de lúcido percursor. 

Ai estão as obras com que rasgou 
novos horizontes para a ciência do direito, 
o Direito Comercial em base do Código 
Civil e a Unificação do Direito Privado 
(1902 – Rios Públicos e Particulares 
(1904). 

Pioneiro entre nós, das teorias da 
Chiovenda lançou as bases doutrinárias 
da reforma do Código de Processo Civil e 
Comercial. 

E quando. após a revelação de 
1930, a questão da preservação e 
aproveitamento das recursos naturais 
do país assumiu, além da sua 
importância: de ordem legal. o seu 
aspecto de ordem social e nacional, o 
seu natubilíssimo estudo, – Direita 
das Águas, editado em 1931, passou a 
ser a fonte de ensinamentos e de 
subsídios para os cultores de direito e 
legisladores. 

O código das Águas, decretado em 
1934, modelou-se no seu projeto sôbre a 
matéria. 

Qual fascinado e exímio minerador, 
prospectou e revelou risco filões da nossa 
história, através da biografia dos grandes 
jurista do Brasil. 

As gemas preciosas que êle colheu 
nesse opulento filão – exemplos de 
virtudes morais e patrióticas de tra- 
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balho e energia, e de amor à cultura, ao 
direito, à liberdade, à justiça, de nossos 
maiores – rutilam nas páginas da – 
Campanha da Princesa. Ai e em outros 
estudos congêneres ressurgem sob 
nosso olhar evocativo os vultos 
exponenciais da advocacia, da 
jurisprudência, da cátedra e da política – 
uma galeria de pro-homens da 
nacionalidade. 

Em sua formosa oração, o preclaro 
professor Costa Carvalho destacou, ao 
lado das demais excelsas qualidades do 
homenageado, um outro aspecto de sua 
exemplar vida, dizendo estas felizes e 
justas palavras: "E' o aspecto moral: 
dessa vida limpa e reta que êle viveu até 
alcançar o alto e iluminado cume de sua 
caminhada; e o ensinamento que nos 
apresenta a verticalidade de sua conduta 
e de homem e do mestre; é o exemplo de 
compreensão de deveres que soube 
cumprir e cumprirá plenamente". 

A mocidade universitária 
partícipando espontâneamente às 
consagradoras manifestações, rendeu 
seu preito de veneração ao mestre 
enaltecido pelo respeito e o carinho de 
diversas gerações que lhe ouviram de 
1902 a 1905, as sábias e magníficas 
lições na Faculdade de Direito de Minas 
Gerais e na Faculdade de Ciências 
Juridicas e Sociais, onde sua egrégia 
tradição é honrosamente continuada pelo 
eminente advogado, jurista e consagrado 
professor, seu ilustre filho, Dr. Haroldo 
Valadão. 

O parlamento Nacional, os 
legisladores, enfim, que sempre tiveram 
nos estudos e trabalhos do Professor 
Alfredo Valadão, a mais útil e segura 
fonte para a elaboração de leis 
fundamentais da República, têm especial 
motivo para associar-se às homenagens 
prestadas a êsse ínclito varão da 
nacionalidade. 

O que talvez não tenha logrado com 
as simples palavras detsa alocução, 
certametne o conseguirei mediante a 
leitura dos belos e eloqüentes discursos 
que os nossos Anais deverão registrar, 
proferidos na memorável solenidade 
realizada na Faculdade Nacional de 
Direito, na sala que perpetuará para 
edificação de sucessivas gerações o 
conspícuo nome do Professor Alfredo 
Valadão. 

Eis os discursos: 
Discurso do professor Costa Carvalho: 

"Em hora inspirada resolveu a 
Congregação da Faculdade Nacional de 
Direito dar Patronos – escolhidas êsses 
entre os maiores nomes da jurisprudência 
nacional, no magistério e na magistratura, 
nas letras e no fôro – às salas do nosso 
edifício porque, assim, rendendo-lhes 
preito merecido e necessário, se elevaria 
a si mesma e acordaria na lembrança do 
moços as lições que êles deram e os 
exemplos que deixaram. 

Encareça-se, por isso, sem reservas 
nem ressalvas, a resolução sábia e 
enalteça-se, sem restrições, o gesto feliz 
pelo que tem de nobre e pelo que 
representa de justo nesta quadra da vida 
nacional tão tristemente marcada pela 
ascenção atrevida das "gralhas" e dos 
"córvos" êstes sobrevoando, 
agoirentamente, na ânsia de destruí-las e 
deverá-Ias, as melhores reputações, e 
aquelas sobrepondo-se. pela solércia e 
pela audácia, aos valores constitutivos 
dessa preciosa reserva amoral e cultural 
que ainda nos resta. 

Entre os nomes exponenciais e 
venerandos que recolheram a preferência 
dos Mestres atuais desta Casa porque 
constituíram, a seu tempo, e 
consolidaram, pela grandeza de sua vida 
e pela excelência da sua obra, uma 
grande época da história nacional digna 
de ser lembrada e ser enalterada em 
bem da formação moral e de preparação 
profissional da Mocidade que aqui vive e 
aqui estuda, figura, com relêvo merecido, 
o do Sr. Professor Alfredo Valadão. 

E' que a êsse Mestre ilustre se deve 
um acêrvo valioso de serviços inestimável 
com que, na esfera de sua atividade 
intelectual, contribuiu relevante e 
desinteressadamente para o 
enriquecimetno do patrimônio oespiritual 
da Nação. 

E se essa razão justifica a honra 
insigne que logrou a legítima e excelsa 
distinção que lhe confere o Govêrno da 
República mandando inscrever seu nome 
venerando no "livro do Mérito", explica, de 
outro lado, o gesto consagratório da 
Faculdade, 

Não foi senão para desobrigar-se do 
encargo honroso e grato que a Faculdade 
convocou para hoje, data que, 
precisamente, registra a passagem do 80º 
aniversário natalício do mestre, a 
brilhante assistência que aqui está, a fim 
de testemunhar a proclamação do mérito, 
essa verdadeira declaração de direito ao 
reconhecimento da Posteridade. 

E em razão disso foi que o 
convocamos, Sr. Professor Alfredo 
Valadão, pedindo-lhe que aqui viesse, a 
esta velha e querida Casa de Ensino, que 
é também sua, para receber, de corpo 
presente – porque, felizmente, ainda vivo 
e são – a homenagem especial que lhe 
queremos prestar – galardão que a sua 
Faculdade lhe oferece – como 
demonstrativo do alto aprêço em que todos 
o temos pelos seus méritos incomuns, e 
grandes serviços à causa pública. 

Não poderíamos deixar passar a 
oportunidade para dar feição concreta do 
nosso aprêço, para dar expressão real a 
nossa admiração, pondo em relevo as 
virtudes marcantes da sua personalidade 
para dar expressão real à nossa 
admiração, aonde em relêvo as virtudes 
marcantes da sua personalidade para que 
se perpetuem na memória das gentes e 
possam as novas gerações por vir pautar 
a sua conduta moral e cívica pela vida 
nobre e alta, limpa e vertical, fecunda e 
edificante que vou sempre, sem desvios 
nem transigências, o ilustre Mestre, 

A mim, por causa que desconhece e 
por motivo que não procurei saber, coube 
a honrosa missão de interpretar o sentir 
geral e dizer, e mpresença, ao Professor 
Váladão e com referência a S. Ex.ª duas 
palavras cuja singeleza não condiz com a 
magnitude do ato que aqui nos congrega. 

Se mal inspirada foi a minha 
designação – que, aliás, aceitei com 
gaudio e sem hesitação – como bem 
inspirada foi, e disse, a resolução que se 
cumpre com tanta e tão comovida 
expressão, teve ela a virtude, e por que 
não dizê-la? de proporcionar-me a mim, 
neste fim de carreira, quando já 
bruvulciam, a extinguir-se, os últimos 
lampeios, quando escoam os instantes 
finais da minha atividade professoral, o 
enseio de prestar o meu concurso 
devalioso par a realização desta festa 
cívica de tão grata repercussão, de tão alta 
ressonância e de tão funda expressão. 

E como conheço – Escolha-me isso 
– a formação moral do Mestre eminente, 
que se impós ao culto do nosso respeito, 
da nossa estima, da nossa admiração, não 
tenho senão que pedir-lhe, e o faço, se 
digne de escusar-me pelas palavras que 
profira e pelo conceitos que emita, os 
quais possam, pelo propósito laudatório 
que revelam, em hora absolutamente justo 
e rigorosamente exatos, molesta-lhe, pro 
excelências, dos fortes dos homens que 
valem pelo que valem e têm consciência 
do próprio valor sem alardoá-lo. 

Falar ou dizer de mortos aos vivos é 
fácil e sempre grato: falar, porém, ou dizer 
de vivos na presença dêlos é, de regra, 
difícil, delicado e, não raro, as vêzes, se 
criam para aquêles que sejam objeto ou 
assunto do discurso e pelos embaraços 
que podem suprir para os que falam. 

Assim é o meu caso quando  
devo referir-me ao Professor  
Alfredo Valadão e dizer, da sua vida e  
da sua obra em breve trecho, aos  
que, acudindo ao pregão da Faculdade, 
 

aqui vieram trazer o concurso da sua 
comparência, o testemunho do seu apoio, 
a afirmação da sua solidariedade, e, 
assim, dar maior brilho e mais expressão 
à homenagem que lhe rendemos, a 
ensejo da sua data natalícia, pela 
aposição do seu nome laureado a esta 
sala que, de agora, guardará sua 
lembrança já guardada pela Faculdade no 
recesso da sua história magnífica. 

A bibliografia do Professor Alfredo 
Valadão constitiu uma página edificante, 
digna de ser conhecida e meditada, pelos 
ensinamentos que contem, pelos exemplos 
que regista, pelas lições que oferece. 

São 80 anos preciosos de uma vida 
retilineamente bem vivida: de uma grande 
vida posta ao serviço do Direito e da 
História Nacional; de uma vida fecunda ao 
bem público, nobre e alta pelo ideal 
puríssimo que a orientou e paradimada 
pelo conceito excelso de Ulpiano. 

Sem jamais desviar sua atenção 
para outros setores de atividades 
intelectual fora dos campos do Direito e 
da História, a que se consagrara com 
devoção e entusiasmo no propósito alto 
de servir à sua terra e à sua gente, poude 
o Professor Valadão realizar uma obra 
vultosa na quantidade e valiosa na 
qualidade. 

Mal saído da Faculdade de Direito de 
São Paulo, onde se diplomou em ciências 
jurídicas e sociais nos primeiros anos da 
República, voltou o Professor Valadão à 
sua querida província das Minas Gerais, 
portador de uma regular bagagem cultural 
a serviço da sua inteligência fulgurante. 

Ali, pelo seu trabalho ordenado, pela 
sua orientação equilibrada, pelo seu 
espírito investigador, qualidades que 
marcam os seus primeiros e, por bem 
dizer, inaugurais trabalhos profissionais, 
pôs, desde logo, em relêvo a promissora 
revelação os seus pendores pelos 
estudos sérios e úteis. 

Mostrava-se, já, então, aquela 
época, no pleno fastigio da sua 
mocidade exuberante, um homem de 
pensamento amadurecido, de espírito 
curioso, de vontade realizadora. 

E não desmentiu, no curso da vida, 
os prognósticos nem êstes falharam. 

Os sérios e complicados problemas 
do direito mereceram sua atenção 
especial sendo que, para a solução 
adequada e necessária, dêsse, 
importante, por todos os títulos e sob 
todos os aspectos, da "Unificação do 
Direito Privado", sempre oportuno e atual, 
dedicou o ilustre Mestre o melhor de sua 
colaboração, escrevendo e publicando – e 
êsse o seu primeiro trabalho – pensada 
uma Tese de alta valia a notável erudição. 

Do problema das águas – hoje 
relativamente solucionado pelo Código 
respectivo que reulou e disciplinou o uso e 
a aplicação dessa grande fonte da riqueza 
nacional – quem primeiro tratou, entre nós, 
de maneira concreta e eficiente, foi o 
Professor Valladão com o seu aplaudido 
trabalho – "Rios Públicos e Particulares" 
monografia preciosa que publico, em 1904 
como introdução ao estudo "Do Direito das 
Águas", publicado em 1931, no qual 
condenou os estudos que realisará sôbre 
êsse magno e curioso assunto. 

Valeu-lhe essa brilhante atuação 
intelectual o convite à Cátedra de "Direito 
Público e Constitucional" que ocupou e 
eerceu, com proveito, na Faculdade de 
Dreito de Minas Gerais, dela se afastando 
quando transferiu residência para esta 
Capital a fim de exercer o cargo de 
Representante do Ministro do qual mais 
tarde foi nomeado Ministro. 

Porque professor por vocação voltou 
à atividade didática ocupando a Cátedra 
de "Teoria e Prática do Processo Sivil" 
nesta Faculdade quando ainda era ela 
uma Instituição particular e nela esteve, 
depois de oficializada, até quando, 
aposentado no Tribunal de Contas, 
entendeu coerente seu ponto de vista, 
não ser regular o inativo exercer outra 
função pública enumerada. 

A Faculdade então perde uo seu 
concurso: a Cátedra orfanou-se com 
prejuízo dos Estudantes. E isso se 
passou pelo ano de 1930. A sua 
lembrança, entretanto, ficou guardada 
pelos seuscolegas de congregação e 
pelos seus antigos alunos, um dos quais, 
dos mais brilhantes e mais autorizados, 
aliás, Professor Pedro Calmom; nosso 
Reitor Magnífico dizia, em hora festiva 
não mui distante, com referência às aulas 
do Mestre: "Não lhe esquecemos as 
preleções e, a cada momento, lembramos 
a remissão histórica que pontilhava de 
cronologia apropriada asua aula sempre 
notável, sempre conclusiva, sempre 
amena". 

"Se foi dentre nós dos primeiros a 
escrever com autoridade sôbre o regime 
jurídico das águas", o primeiro foi também 
a dedicar trabalho sistemático sôbre o 
instituto do "Abuso do Direito".  

É maior de três dezenas a relação 
das suas obras sôbre direito e sôbre 
história, afora a colaboração sôbre direito 
e sôbre história, a colaboração periódica 
que presta a velho "Jornal do Comércio" 
sôbre assuntos idôneos de sua 
especialidade e o grande número de 
conferencia sôbre motivos históricos e 
biográficos que tem realisado 
oportunamente com notável acuidade e 
magnfica ilustração. 

Como motivo determinante ou causa 
legitimativa desta homenagem especial 
que, com tanta justiça se confere ao 
Professor Alfredo Valadão em razão do 
seu grande merecimento, bastaria o que 
fica dito. 

É preciso, porém, considerar um 
aspecto outro de sua vida exemplar muito 
mais interesante, muito mais sugestivo, 
muito mais digno de referência, importa 
dizer, do que os aspectos examinados. É 
o aspecto moral; e a lição dessa vida 
limpa e reta que êle viveu até alcançar 
hoje o alto e iluminado cume de sua 
caminhada; é o ensinamento que nos 
apresenta a verticalidade da sua conduta 
de homem e de mestre; é o exemplo de 
compreensão do dever que soube cumprir 
e cumpriu plenamente. 

É êste, Sr. Professor Alfredo 
Valadão, o presente de aniversário que 
lhe oferta a Faculdade Nacional de 
Direito. Receba-o, pnis, V. Ex.ª sem 
constrangimento por que vem marcado 
pelo cunho de sinceridade e de justiça e 
de seus colegas e discipulos e guarda-o 
como prêmio maior que os seus méritos e 
as suas virtudes lhe poderiam propiciar 
nesta altura da vida, dessa vida bela que 
a Providência lhe conserva e que 
assegurará ao nome ilustre um lugar 
destacado no Corpo da História Nacional. 

Terminados os longos aplausos com 
que foi recebido êste discurso, deu o Sr. 
Diretor a palavra, para falar em nome do 
corpo discente, ao Bacharelando Euvaldo 
de Oliveira que proferiu a seguinte: 

 
Oração do Bacharelando Euvaldo de 

Oliveira 
 
"Nesta hora amarga das relações 

humanas, em que se observa, na 
realidade brasileira, e, quiçá no mundo, 
êste imediatismo materialista e grosseiro, 
relegadas que estão a segundo plano, as 
coisas do espirito, as realizações da 
inteligência e da cultura, nesta hora, 
frizamos, é que esentimos, estando entre 
vós para inaugurar em homenagem, a 
Sala Alfredo Vilhena Valadão, sentimos, 
repito, com os olhos em lágrimas, estar 
fazendo justiça, neste preito de gratidão e 
reconhecimento a Alfredo Valaão, pelos 
relevantes e desenteressados serviços, 
por si prestados ao Brasil e a cultura 
jurídica do mundo. 

Constitui esta solenidade, a nós 
moços, estudantes de Direito, cheios de 
fé e esperança, em um futuro melhor  
para o homem e a humanidade, 
grandioso incentivo ao estudo do  
Direito, da vida em sociedade, para que 
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possamos, tanto quanto possível, 
contribuir para o progresso de tudo e 
todos, certo de que, assim procedendo, 
estaremos no bom caminho na trilha certa 
do homem de honestidade e de caráter, 
que pensa, raciocina, medita e estuda. 

Olhando para Alfredo Valladão, 
Podemos sem temor declarar, de público, 
que acreditamos no Direito e na Justiça, 
pôsto que o ilustre Ministro do Tribunal de 
Contas – hoje festejado – é a encarnação 
mesma do Direito e da Justiça aos seus 
reais méritos de grande jurista e cidadão 
brasileiro. 

Jamais tivemos oportunidade de 
consultando inúmeras bio-bligrafias, 
encontrar alguma tão vasta e 
grandemente exuberante. 

E' Alfredo Valladão, como não 
poderia deixar de ser, mineiro de boa 
estirpe, nascido na cidade de Campanha, 
lá para os dois de Setembro de 1873. 

Filho do Comendador Manoel 
Ignacio Gomes Valladão e de D. Maria 
Amalia de Vilhena Valladão. Casou-se em 
1898 com a hoje pranteada D. Maria 
Isabel Teixeira Valladão. 

Seu curso de Humanidades, êle o 
fez em sua terra natal, no Rio e em Ouro 
Preto. Em 1891, matriculava-se na 
Faculdade de Direito de São Paulo, onde 
em 1894 recebeu o grau de Bacharel em 
Ciências Jurídicas e, em 1895, em 
Ciências Sociais. 

Daí para frente trabalho 
fecundamente, ora como Advogado, ora 
como Jurista. 

Em 1902, publica: "O Direito 
Comercial, em face do projeto do Código 
Civil – Unificação do Direito Privado". 

O ponto de vista seu, aí expedido era 
frontalmente contrário ao de Clovis 
Bevilaqua, sob certos aspectos. Aliás, sua 
opinião, êle a disseminou mais uma vez, 
em 1908, por ocasião do Congresso 
Jurídico Brasileiro, ressaltando ainda 
mais, o conteudo social da mesma. 

Êsse Trabalho, tão grande seu valor, 
levou o jurista Inglês de Souza, na 
"Exposição de Motivos aos projetos que 
organizou, em 1912, do Código Comercial 
e do Código de Direito Privado", a dizer: A 
Idéia da unificação do Direito Privado que, 
levantada pela primeira em 1865, pelo 
imortal Teixeira de Freitas, encontrou 
aceitação e aplauso de muitos de nossos 
mais notáveis juristas, como Carlos de 
Car-Lacerda de Almeida, Carvalho de 
Mendonça, Alfredo Valladão e outros, e 
foi por grande maioria consagrada, no 
Congresso Jurídico Brasileiro de 1908, 
que aprovou as conclusões do Dr. Alfredo 
Valladão que melhor a tem 
compreendido, pois não a concebe, como 
simples redução a um corpo único de 
disciplina, até agora separadas, porém 
com a socialização do direito, sob a 
influência do Direito Mercantil, observada 
pelos próprios civilistas que, por motivo 
de ordem secundária, persistem em 
querer dividido o estudo dos fenômenos 
jurídicos de ordem privada". 

E assim, com seu primeiro trabalho 
já discute com Clovis Bevilaqua e passa a 
fazer parte da pleiade de juristas pátrios, 
como bem acentuou inglês de Souza. 

Dois anos depois, referimo-nos ao  
de 1904, em Belo Horizonte, publica  
"Rios Públicos e Particulares". Desta 
forma, surge no Brasil, o primeiro  
escrito sôbre o direito das Águas.  
Nesta obra de discriminação das  
águas, do domínio da União e  
dos Estados, tratou com grande 
desenvoltura dêsses dois importantes 
problemas, do Direito em questão:  
– Discriminação das Águas do  
domínio da União e dos Estados e,  
em linhas gerais, do aproveitamento  
das águas para as primeiras 
necessidades da vida – a agricultura e a 
indústria, sobretudo no interêsse da 
produção da energia elétrica. Teve a 
felicidade de observar sua tese, aceita 
pelo Supremo Tribunal Federal e por 
vários juristas. 

E assim, emérita assistência, foi  
o início da vida pública de Alfredo de 
 

Vilhena Valladão. Não fôrre o risco de 
cairmos em monotonia, cantaríamos 
neste instante, todos, os seus feitos e 
tôdas as suas glórias, conseguidos – 
justiça se lhe faça – graças ao trabalho 
incansável de sua aprimorada 
Inteligência. 

Foi nomeado, em 1905, 
Representante do Ministério Público, junto 
ao Tribunal de Contas da República, e o 
exerceu até 1924, quando então é 
elevado a Ministro do referido Tribunal, 
onde permaneceu até 1935, – data em 
que requereu e obteve sua 
aposentadoria. 

No Tribunal de Contas foi grande sua 
produção, quer quantitativa quer 
qualificativamente, Seus trabalhos 
jurídicos e históricos tiveram larga 
aceitação. 

Em matéria de ordenação jurídica 
sôbre águas, mais a êle que a qualquer 
outro deve o Código das Águas. 

Foi o seu projeto do Código das 
Águas, com pouquíssimos alterações, 
convertido no Código das Águas, 
decretada a 10 de julho de 1934. 

Finalmente senhores, não podendo 
dizer, no tempo que nos concederam, o 
que é a vida e a obra dêste ilustre e já 
imortalizado Alfredo de Vilhena Valladão, 
pedimos vênia, para ressaltar aqui, a 
inscrição de seu nome no Livro do Mérito, 
por determinação do Presidente da 
República, General Eurico Gaspar Dutra, 
e unânime aceitação da honrada 
Comissão do Livro. Necessário dizer-se, 
que além de Alfredo Valladão, sarnenta 
Clovis BeviIaqua e Vital Brasil tiveram 
seus nomes, nêle Inscritos. 

Ponhamos em relêvo também o que 
talvez tenha passado desapercebido a 
vós outros: – E' Alfredo Valladão o 
primeiro jurista vivo, que, nesta 
Faculdade, passa a ter uma sala com seu 
nome. Daí, seu valor inconteste e 
imorredouro. 

Finalizando, solicitamos da 
assistência grande salva de palmas a 
Alfredo Vilhena Valladão – Jurisconsulto 
de fina estirpe que, entre outras obras de 
real valor, dec ao mundo jurídico, esta 
enciclopédia viva: – Haraldo Teixeira 
Valladão. 

E' uma edição que surge sem que a 
outra esteja esgotada. 

Uma salva de palmas pois, a quem 
hoje gliorfosamente completa 80 anos, de 
vida laboriosa e produtiva e ainda 
continua promoendo conferências no 
Instituto Histórico e Geográfico. 

Concluídas as repetidas palmas, 
usaram, ainda da palavra, saudando o 
Professor Alfredo Valladão, Srs. 
Professores Pedro Calmon, Noé Azevedo 
e Rêgo Monteiro. 

O Sr. Reitor Pedro Calmon, em 
eloquentes palavras disse de sua antiga 
admiração pelo homenageado, que fôra 
seu mestre, a principio, no I Congresso de 
História Nacional, depois, na Faculdade 
de Direito, mestre que ora depre pelo seu 
talento, pelos seus estudos históricos e 
jurídicos, pelo alto padrão moral de sua 
vida, pelo seu inexcedivel devotamento à 
causa pública. 

O Sr. Noé zevedo trouxe o 
depoimento da admiração dos centros 
culturais de São Paulo ao Professor 
Alfredo Valadão e, em breves e 
substanciosas palavras, salientou que a 
atividade de Valadão era paradoxal, pois, 
historiador profundo, pesquizador atilado 
das cousas do passado, era, todavia, um 
espírito altamente progressista, a 
desvendar os futuros passos da evolução 
jurídica. Assim fora, por exemplo, como 
Projeto de Sodigo das Aguas, de 1907 
que se seguiu aos estudos "Rios Públicos 
e Particulares de 1904, mas que já se 
preocupava, profundamente com o 
problema do aproveitamento da corrente 
dágua para a produção da energia 
elétrica, e estabelecia diretrizes e textos 
no sentido da socialização e mesmo da 
nacionalização, igualmente foi grande a 
tendência renovada de Alfredo Valladão 
em seus trabalhos, como "O Direito Co- 
 

mercial, em face do projeto do Código 
Civil – Unificação do Direito Privado, sua 
primeira colaboração no "Jornal do 
Comércio, em 1902, há cincoenta e um 
anos, "DO Aluno do Direito, idem, em 
1911, e na catedra aprofundando a Teoria 
do processo e divulgando, entre nós, as 
doutrinas de Chiovenda. 

O Sr. Rego Monteiro trouxe a 
saudação e o depoimento dos antigos 
alunos do Prof. Alfredo Valladão, muitos 
ali presentes, ocupando altos postos na 
administração, no legislativo,, no 
magistério, no ministério público, na 
advogacia. Destacou-se, principalmente, 
a alta figura Intelectual de mineiro e de 
mestre do homenageado, descrevendo a 
linha, a profundeza, a simpatia, a 
eloquência mesmo com que ministrava 
suas preleções, atraindo os alunos até de 
outros cursos. A cátedra de Teoria do 
Processo foi, para ele, oportunidade de 
construir nova doutrina. Era um grande e 
permanente exemplo para os estudantes 
de direito. 

Todos os oradores foram mui 
aplaudidos. 

Ocupou, afinal, a tribuna, o Sr. 
Professor Alfredo Valladão que disse o 
seguinte: 
Discurso de Agradecimento Do Professor 

Alfredo Valladão. 
Fala profundamente ao meu espírito 

é ao meu coração, a honra ínsigne com 
que acaba de distinguir-me a dotua 
Congregação desta prestigiosa Faculdade 
Nacional de Direito da Universidade do 
Brasil. 

Ao culto do Direito, ao mesmo tempo 
que ao culto da História, tenho 
consagrado, pode-se dizer, toda a longa 
existência que a bondade de Deus me 
prodigalizou. 

Cultuei o Direito, como já disse  
em outra ocasião, doutrinando-o  
na cátedra, aplicando-o a princípio  
na advocacia, e a seguir na magistratura 
do Ministério Público e na magistratura  
do Tribunal de Contas; formulando-o  
na organização do Projeto, do Código  
das Aguas e da Indústria Hidro-Eletrica,  
e na Reforma do Tribunal de  
Contas; explanando-o e debatendo-o  
em obras públicas, e no Instittuo  
dos Advogados Brasileiros, nobre 
sodalicio de que se orgulha nossa 
cultura jurídica. 

E cultuei a História colaborando 
constantemente, já excede de quarenta 
anos, no obra dessa Casa gloriosa e 
secular, que é o Instituto Histórico e 
Geográfico Brasileiro nascido nos albores 
da nacionalidade sob os auspicios do rei 
sábio e ilegível que foi P. Pedro II; e fora 
da mesma Casa, realizando ainda outras 
produções. 

Pelo que respeita ao culto do Direito, 
é certo que em 1935, renunciei a cátedar 
que exercia na então Fa-Nacional de 
Direito da Universidade do Rio de Janeiro, 
de que foi imediatamente sucessora esta 
Faculdade Nacional de Direito da 
Universidade do Brasil. Assim o fiz, na 
ocasião ainda em que requeri e obtive a 
aposentadoria no cargo de Ministro do 
Tribunal de Contas, cargo que exerci 
desde 1914, e havendo sido desde 1985 
até aí, Representante do Ministério 
Publico. 

A partir desse momento consagrei-
me, especialmente, ao culto da História, 
porém, não esquecendo nunca o culto do 
Direito, antes sendo para o mesmo 
atraído a cada momento. 

A principio voltei-me para os  
meus da minha querida e gloriosa  
terra primeiros amores .... os da  
história natal, a Cidade da Campanha  
da princesa, uma das mais brilhantes 
constelaç es do céu de Minas Geras 
dessa Cidade cuja vida assim con- 
substanciei, na legenda que tive a  
honra de compor para o monumental  
que lá se ostenta, comemorativo  
do bicentenário de sua fundação: 
"Refulgiu pelo ouro da terra e pela  
fé, pela cultura e pelo civismo de  
seus filhos: ouro soli, fide, cultu, civili- 
 

busque filiorum virtutibus effulsit. 
História essa tão ampla e tão alta, 

pelos fatos ali ocorridos desde a fundação 
da Cidade, e pelos fatos ocorridos no 
cenário nacional por obra dêsse 
extraordinário número de campanheses 
ilustres que aí se projetaram; tão ampla e 
tão alta, que para escrevê-la tive de 
organizar quatro volumes, e que escrevê-
la era, como fiz, escrever páginas da 
própria história nacional. 

Mas aí mesmo tive que culturar o 
Direito, pondo em relevo essas tantas 
figuras que, por diversos modos, com 
verdadeiro brilho o versaram, como por 
exemplo, para falar nas maiores de tôdas, 
Perdigão Malheiro e Américo Lôbo, 
figuras estas de que depois trataria muito 
especialmente. 

Concluída a elaboração dessa obra – 
a História da Campanha da Princesa, que 
publiquei sob o titulo "Campanha da 
Princesa", abri um novo ciclo de meus 
estudos históricos, fazendo a biografia, em 
Conferencias realizadas alternadamente no 
Instituto Histórico e no Instituto dos 
Advogados, de figuras nacionais dêste 
porte, pela ordem cronológica das mesmas 
Conferências: Américo Lôbo, Afonso Pena, 
Lourenço Ribeiro, Joaquim Nabuco, 
Bernardo de Vasconcelos, Vital Brasil, 
Eusébio de Queirós, Fernando Lôbo, José 
Antônio Marinho, Felício dos Santos, José 
Custódio, Perdigão Malheiro. 

E ainda ai, na maior parte das 
Biografias, cultuei o Direito, e sob 
aspectos os mais variados, em tôrno das 
figuras em causa. 

Assim, sôbre Américo Lôbo, 
juntamente com os seus títulos políticos e 
literários, focalizei a sua brilhante cultura 
,jurídico-social revelada na Constituinte 
de 1891, e a seguir em longos debates no 
Senado Federal, assim como êsse 
magistrado tão saliente, no Supremo 
Tribunal Federal, onde teve ao mesmo 
tempo a figura de um Magnaud e de um 
Marshall. Em Afonso Pena. ao lado desse 
ilustre estadista que começa a projetar-se 
no Império, para ascender depois à 
presidência da República, realizando um 
governo de justiça e de progresso, e de 
justiça tanta interna como internacional, 
tive de apreciar o jurista que se revela 
desde a Faculdade de São Paulo onde 
não lhe bastou o titulo de bacharel, 
conquistando logo a seguir a láurea do 
doutorado, e que fêz parte, da última 
comissão do Código Civil, que trabalhou 
no Império, dissolvida pela República, e o 
principal fundador, e dedicadíssimo e 
brilhante diretor e professor da gloriosa 
Faculdade de Direito de Minas Gerais, 
pedra angular da Universidade que lá se 
ostenta. A respeito de Lourenço Ribeiro, 
descrevi sobretudo esse refulgente figura, 
do primeiro diretor e professor do Curso 
Jurídico de Olinda e primeiro omentador 
de Constituição do Imério, cargos êsses 
em que se manteve ate 1831; e pude 
significar que das turmas acadêmicas que 
se matricularam durante a sua diretoria e 
professorado, ou quando ainda ecoavam 
vivos os ensinamentos que êle deixou, 
isto é, de 1828 a 1835, sairiam 
jurisconsultos, estadistas, e diplomatas 
dos maiores de que se orgulha a 
nacionalidade; assim, pela ordem 
cronológica, Euzébio de Queiroz, Paula 
Batista, Silva Ferraz, Nabuco de Araújo, 
Sinimbú, Sousa Franco, Cotegine 
Zacarias, Teixeira de Freitas, Penedo e 
Cândido Mendes. Com referência a 
Joaquim Nabuco, ao lado do glorioso 
"Evangelista da Abolição", do fino litercio, 
do historiador a Macaulay a do 
incomparável orador parlamentar apreciei 
nêle esse internacionalista de admirável 
projeção nas Américas Em Bernardo de 
Vasconcelos "o gigante intelectual", 
mostrei ao mesmo tempo a grandiosidade 
da sua figura política, e a que foi o maior 
de nossos legisladores o criador do 
regime parlamentar no país, o autor do 
Projeto dêsse Código Criminal, Recebido 
com elogio por notabilidade estrangeiras, 
e influindo sôbre Código de outros  
países, autor do ato Adicional, a li- 
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gura máxima na discussão dos Projeto da 
Lei de Interpretação, da Reforma 
Judiciária, da criação do Conselho de 
Estado, e para neste "crisol" dos 
estadistas do Império, com muita 
felicidade qualificado por Joaquim 
Nabuco, ser ainda a figura culminante do 
mesmo, e mostrei finalmente o admirável 
universitário que também êle foi Sôbre 
Euzébio de Queiroz, ao lado da sua 
grande figura política, e do estadista de 
pulso, que conseguiu extirpar o nefando 
Tráfico Africano, do exímio orador 
parlamentar, e do administrador de tão 
variadas e fecundas iniciativas para o 
progresso do país, tive de apreciar o 
jurista de vivas revelações, e sobretudo, o 
Ministro da Justiça que conseguiu levar a 
cabo o Código Comercial, e que presidiu 
a Comissão organizadora desse notável 
diploma legislativo que foi o Regulamento 
737, sôbre o qual falei demoradamente. A 
respeito de Felício dos Santos, estudei-
lhe o brilho da sua figura de historiador, e 
romancista, porém mais do que isso, 
estudei a figura do notável jurisconsulto, e 
autor e comentador de um dos Projetos 
do Código Civil, fazendo longa apreciação 
dessa obra por êle realizada. E quanto a 
Perdigão Malheiro, salientei sua original 
figura política, e descrevi tôda a sua 
extraordinária figura de jurisconsulto, do 
insigne "Jurisconsulto da Abolição", ao 
mesmo tempo que historiador e 
sociólogo, do advogado militante, de 
substanciosos pareceres, e cuja 
presidência ao Instituto dos Advogados 
Brasileiros, marcou uma das fases mais 
brilhantes dêsse sodalício, do autor de 
preciosos trabalhos, até hoje influentes, e 
do legislador que enriqueceu os Anais da 
Câmara dos Deputados, com discursos 
que constituem verdadeiras monografias. 

E ainda com referência a minha 
elaboração histórica em geral, na fase 
anterior ao ciclo dessas Biografias, quero 
significar que um de meus trabalhos 
versou sôbre "A Criação dos Cursos 
Jurídicos no Brasil", Quero ainda significar 
que um outro dos mesmos constituiu ess 
biografia do Visconde de Ouro Preto, que 
versei em Conferência realizada em 1912, 
e Conferência realizada em 1936, 
salientando a figura política dêsse grande 
brasileiro, símbolo do patriotismo, da 
altivez e da lealdade, tão à prova no 
último Ministério organizado no império, 
do qual foi o Chefe, e no qual defendeu 
digna, sobranceira e destemidamente a 
sua fé monárquica, caindo a 15 de 
Novembro, como se fôra o próprio 
vencedor, salientando também a 
grandeza deseu programa administrativo, 
que começara a executar com 
extraordinário sucesso; mas salientando 
ao mesmo tempo a Iarguesa da sua 
cultura juridica e social, e da sua cultura 
universitária, com brilhante expressão no 
exercício da advocacia, em diversas 
obras publicadas, na tribuna do 
Parlamento, no Conselho de Estado, e 
por fim na cátedra da Faculdade de 
Direito, a que se consagrou depois da 
queda do Império, com tanta dedicação 
quanto lustre. 

Finalmente posso referir também que 
em um dos meus mais recentes trabalhos 
publicados, êste que se inscreve. 1O 
Senador José Bento e a sua figura na 
formação liberal do Império, não me 
limitei a focalizar a figura do notável 
batalhador da causa do liberalismo, 
companheiro de Feijó, na tribuna 
parlamentar e na ação, figura principal da 
"Maioridade", e saliente ainda da 
Revolução de 1842, senão que tive de 
estdudar-lhe a figura do redator do 
"Pregoeiro Constitucional", e colaborador 
dessa Constituição redigida em 1832, 
como programa das maiores aspirações 
então do partido liberal. 

Nessa evocação que acabo de  
fazer do culto do Direito, a que por tão 
longos anos, e por formas tão diversas, 
venho consagrando a minha vida, a 
respeito de um ponto sou impelido, neste 
momento, a falar muito especialmente  
– o do exercício da Cátedra 

Constituiu a Cátedra um dos meus 
maiores ideais, desde os bancos acadêmicos. 

Formado pela Faculdade de Direito 
de São Paulo, em 1894 em ciências 
jurídicas, em 1895 em ciências sociais, 
(quando em vigor a Reforma Beijamim 
Constant), dediquei-me imediatamente à 
advocacia na minha querida Minas 
Gerais, falando nos autos e na tribuna, 
mas ao lado disto concentrado no meu 
gabinete em estudos sistemáticos para 
realização daquele ideal. 

E assim lá em 1902, podia publicar 
êsse trabalho – O Direito Comercial em 
face do Projeto do Código Civil. 
Unificação do Direito Privado. 

Nele sustentei essa doutrina da 
Unificação e começando por significar a 
glória que foi do nosso genial Teixeira de 
Freitas, de procurador da mesma. 
Sustentei essa doutrina, examinando-a 
quanto ao que ocorria nos outros países e 
quanto ao que ocorria entre nós depois de 
Teixeira de Freitas, apreciando-a, sob o 
novo aspecto que ela apresentava, o 
social, e procurando responder a tôdas as 
objeções contra ela formulada pelo 
insigne Clóvis Bevilacqua, em torno do 
seu Projeto do Código Civil. 

Em 1903, transferindo minha 
residência para Belo Horizonte a fim de aí 
continuar no exercício de advocacia, pude 
publicar logo depois, em 1904, êsse outro 
trabalho Rios Públicos e Particulares, 
desdobrado o seu assunto pelo campo do 
direito adminit 

rativo, civil e constitucional. E 
constituiu o mesmo o inicio de obra mais 
vasta a que, desde 1907 eu me 
consagrafia, sôbre o Direito das Águas, 
comulando na elaboração do Projeto do 
Código das Águas e da Indústria Hidro-
elétrica. 

Êsses dois trabalhos de 1902 e 
1904, levaram a douto Congregação da 
Faculdade de Direito de Minas Gerais, 
mais tarde integrada da Universidade, de 
que foi a pedra angular, a chamar-me 
para o seu grêmio, por espontânea, e tão 
honrosa iniciativa do seu Diretor, o grande 
brasileiro que, como já Pena. 
deixei visto, foi o Conselheiro Afonso 

Fui nomeado Professor substituto da 
seção de Direito Público e Constitucional, 
e desde logo entrei em exercício da 
catedral na ausência do seu titular, o 
eminente Davi Campista, então deputado 
ao Congresso Federal. 

Exercí a mesma durante todo o ano 
de 1904, e princípios de 1905, quando tão 
saudosamente a deixei passando-me 
para esta Capital, nomeado 
Representante do Ministério Público junto 
ao Tribunal de Contas da República, do 
que seria nomeado Ministro em 1914. 

Ainda aqui, não me limitei a 
desempenhar com a maior dedicação, as 
funções desses cargos, mas escrevi 
trabalhos de doutrina, quer sôbre o 
Tribunal. quer sôbre o Ministério Público, 
ao mesmo tempo que empenhado 
naquele assunto do Direito das Águas. 

E da mesma forma como entrara 
para a cátedra em Belo Horizonte, a esta 
voltaria, chamado agora pela douta 
Congregação da Faculdade Livre de 
Ciência Jurídicas e Sociais, para o seu 
prêmio por espontânea e tão honrosa 
iniciativa dêsse grande brasileiro, que foi 
o Conde de Afonso Celso. 

Fui nomeado em 1914 Professor 
substituto dessa Faculdade, que se fundiu 
em 1920 com a Faculdade Livre de 
Direito do Rio de Janeiro, para constituir 
essa Faculdade de Direito da 
Universidade do Rio de Janeiro, hoje 
Faculdade Nacional de Direito da 
Universidade do Brasil; e sendo na forma 
estipulada pelos Estatutos, promovido em 
1924, a Professor catedrático de Teoria 
do Processo Civil e comercial e mais 
tarde de Direito Judiciário Civil, como 
passou a denominar-se a cátedra. 

Não seria essa, a cadeira que eu 
escolheria, assim a de Direito Público e 
Constitucional, que lecionei na Faculdade 
de Minas Gerais, ou a de Direito 
Comercial, de que em 1901 fizera 
 

estudos para concurso, ou a de Direito 
Administrativo ou de Ciências das 
Finanças, assuntos do quadro de meus 
estudos sôbre Direitos das Águas e sobre 
o Tribunal de Contas; e tanto mais 
quanto, desde quando em 1905 fui 
nomeado Representante do Ministério 
Público junto ao Tribunal de Contas, me 
afastei, e até hoje, da advogacia. 

Mas como já disse em outra ocasião, 
o meu ideal sempre pela cátedra, louvou-
me a aceitá-la, com o encargo assim de 
novos e intensos estudos a que não me 
poupei, para corresponder à honra 
recebida. 

E tais estudos me revelaram a 
grandeza que vinha assumindo essa 
matéria, a da Teoria do Processo, e de 
que entre nós, fôra, para a sua época, tão 
interessante expressão a obra de Paula 
Batista. Pude bem compreender por que 
motivo o eminente professor João 
Monteiro, titular da mesma cadeira na 
Faculdade de Direito de São Paulo, e a 
quem seria fácil quando se deu a 
Reforma Benjamin Constant, em 1891, 
transferir-se para outra, de seu vasto 
quadro, que lhe parecesse mais brilhante, 
não quis fazê-lo, nela permaneceu 
enriquecendo afinal a nossa literatura 
judiciária, com êste notável trabalho 
Teoria do Processo Civil e Comercial, e 
sob a influência, principalmente das lições 
vindas da Itália, dessa esplêndida 
floração dos Matírolo, Mortara e 
Manfredini. 

Revelaram-me também que, depois 
dêsse trabalho de João Monteiro, novos 
progressos se haviam operado em em tal 
matéria nos diversos países, sobretudo 
na própria Itália, onde uma obra ainda de 
maior vulto aparecera em 192, a de 
Chiovenda, traçando normas processuais 
com o rigor dos mais apurados princípios 
científicos, e mesmo em nosso país um 
outro trabalho de igual modo havendo 
surgido, e de alta relevância, expressa no 
seu próprio titulo, êsse Direito Judiciário, 
fruto do profundo saber do eminente 
professor João Mendes. 

Revelaram-me ainda esse novo e 
importante aspecto que começava a 
apresentar-se no assunto, o aspecto 
social. 

Foi instruído por tôdas essas lições 
evocadas, e sobretudo pela lição de 
Chiovenda, de que tive a honra de ser o 
primeiro a pregar entre nos, que professei 
a cátedra de Teoria do Processo civil e 
Comercial. 

E o fiz com o propósito ainda  
de escrever uma obra sôbre a matéria,  
e para isto começando pôr em  
ordem apontamentos tomados. Mas  
do mesmo tive que desistir, 
sobrecarregado com os trabalhos  
de Ministro do Tribunal de Contas, com  
a elaboração do Projeto de Código  
das Águas e da Indústria Hidrelétrica,  
e com a elaboração histórica, dentro  
do Instituto Histórico, ou fora  
dêle. 

Não fica ainda, no que tenho dito até 
aqui, tudo quanto fala profundamente ao 
meu espírito e ao meu coração, a honra 
insigne com que a douta Congregação 
desta prestigiosa Faculdade acaba de 
distinguir-me. 

Sensibiliza-me de modo muito 
especial, o lugar escolhido para a 
concretização de tão alta homenagem,  
a sala em que professar Haroldo  
Valadão! 

Certo, entretanto, que tal 
homenagem mais a merecia êle próprio, 
do que eu. 

Se muito tenho procurado servir  
em minha vida á causa do Direito,  
mais já o tem feito êle, com o seu  
nome de internacionalista e de  
universitário transpondo as nossas 
fronteiras. 

Das luzes que me faltem 
compensou-me a bondade de Deus, com 
as luzes que lhe prodigalizou. 

Encerro as considerações até aqui 
expostas, agradecendo a um por um  
dos ilustres colegas que formam a 
 

egrégia Congregação, a tão honrosa 
homenagem que me foi conferida. 

E agradecendo aos ilustres oradores 
que, com extremos de generosidade, 
acabam de saudar-me. 

Assim, ao Magnifico Reitor, Pedro 
Calmon, a quem admiro de longa data, de 
quem tive o prazer de contar entre os 
meus alunos desta Faculdade; a Pedro 
Calmon com a sua brilhante figura de 
universitário, mestre do direito e mestre 
da história, e acima de tudo, aquele que 
tem hoje o primado da oratória entre  
nós. 

Ao eminente Diretor da Faculdade, a 
Castro Rebello, a quem de igual modo 
admiro de longa data, seu colega que 
tenho ainda a honra de haver sido, na 
Congregação da Faculdade; a Castro 
Rebello, que com tanta erudição quanto 
brilho se projeta na cátedra de direito 
comercial. 

Ao ilustre Professor Costa Carvalho, 
que falou em nome da douta 
Congregação, e não se poupando a uma 
longa apreciação, perfeitamente redigida, 
e transbordante de generosidade, do que 
tem constituído a minha humilde 
existência: ao ilustre professor Costa 
Carvalho, de figura tão saliente na 
cátedra de Direito Judiciário e autor do 
importante trabalho "Curso Teórico – 
Prático" dessa matéria, provecto ex-
diretor desta Faculdade, e que se  
salienta na catedra da Faculdade 
Católica. 

Ao eminente Professor Rêgo 
Monteiro, catedrático e Diretor da 
Faculdade de Direito, com essa  
profícua e destacada vida pública, no 
Departamento Nacional do Trabalho, no 
Conselho da Previdência Social, e no 
Ministério Público do Trabalho, em 
Conferência Internacionais, como 
delegado Brasil. E que falou muito 
especialmente ao meu coração, 
representante dessa brilhante plêiade,  
de meus antigos alunos, de  
que tanto me honro de haver sido 
professor. 

Ao distinto e ardoroso bacharelando 
Euvaldo de Oliveira, digno representante 
do brilhante corpo discente desta 
Faculdade. 

Ao insigne Professor Noé Azevedo, 
que veio especialmente de São Paulo 
para prestar a sua solidariedade a esta 
homenagem: ao Professor Noé Azevedo, 
de tão elevada cultura juridico social, 
honrando a cátedra da Faculdade de 
Direito de são Paulo e sendo ainda 
naquela metrópole o primus inter pares, 
da nobilissima profissão do vir bonus 
jurisperilus. 

Finalmente, agradeço a tão ilustre 
assistência que me honra com a sua 
presença. 

A todos, o meu obrigado, que vem 
do intimo do coração." 

Era o que tinha a dizer. Sr. 
Presidente. (Muito bem. Muito bem!) 

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

 
Projeto de Lei do Senado 

Nº 22, de 1953 
 
Modifica disposições da Lei nº 1.533, 

de 31 de dezembro de 1951. 
 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Passa a ter a seguinte 

redação o art. 13 da lei nº 1.553, de 31 de 
dezembro de 1951: 

"A requerimento fundamentado do 
representante judicial da pessoa jurídica 
de direito Público interno interess 
ada e considerado o interêsse  
relevante da ordem, ou da saúde, ou  
da segurança pública, o tribunal a  
que competir o conhecimento do  
recuso de que trata o art. 12 poderá 
suspender, em seus efeitos imediatos, a 
providência de que trata o art. 7º, inciso II, 
bem como a execução da sentença de 
primeira instância, até jugamento do 
recurso aludido. 
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Parágrafo único – O relatório do 

pedido será feito pelo presidente do 
tribunal, que votará em caso de empate e 
dará execução ao decidido logo após à 
votação". 

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

Art. 3º Esta lei entrará em vigor na 
data de sua publicação. 

Justificação 
A providência contida no atual artigo 

13 da lei nº 1.533, vem do Código de 
Processo Civil, art. 328, elaborado ao 
tempo em que o mandato de  
segurança não se continha entre  
as assegurações constitucionais.  
Objeto de lei ordinária, entendeu o 
legislador legítima a providência que 
corrige. 

Dizemos que o legislador do Código 
de Processo "entendeu" legitimo o 
processamento da providência, por que 
estamos em que, mesmo na vigência da 
Carta de 1937, dada a definição 
constitucional do Poder Judiciário, a 
suspensão da execução de uma sentença 
não poderia ter sido Atribuída a quem  
foi. 

E, se o não poderia ter sido na 
vigência da Carta aludida, muito menos o 
poderá sob a égide da Constituição de 
1946. 

O Ministro Cunha Vasconcelos Filho, 
cuja inteligência, e integridade exalçam a 
Magistraura brasileira, proferiu, a respeito, 
notável Voto, que é a mais cabal 
justificação da necessidade da 
modificação proposta pelo art. 1º. 

Ouçamo-lo: 
"Desde a primeira Constituição do 

Brasil, o Poder Judiciário tem sido um 
poder soberano, que exerce suas 
atribuições através de seus órgãos. E 
êsses órgãos são os juízes singulares e 
os tribunais (Const. de 1916, art. 94). 
Logo a sentença de juiz singular é um 
pronunciamento do Poder Judiciário, 
através de um de seus órgãos capazes. 

Ora, estruturado o Judiciário em 
duas instâncias necessárias, é claro que 
a eficácia de uma sentença só se 
destruira pelo pronunciamento da 
instância superior, ou o órgão colegiado, 
por meio do recurso próprio e 
oportunamente usado. E enquanto a 
segunda instância não se manifestar, 
subsistirá a sentença, em sua própria 
fôrça. 

Chego, assim, por via dêsse 
raciocínio rápido e inquestionável, a 
segura conclusão de que só por 
pronunciamento de Tribumal se anulará a 
eficácia da sentença. 

Ora, a lei nº 1.533 atribuiu,  
aos presidentes dos tribunais,  
poderes para a suspensão da execusão 
de sentença proferida em mandato  
de segurança. Êsse dispositivo de  
lei ordinária não pode ser  
observado, pois que infringe e  
afronta princípio institucional do  
Poder Judiciário, que reside na  
soberania da justiça, ou seja a  
realização dos direitos individuais nas 
relações sociais – qual definiu João 
Mendes. 

Se deferidos aos tribunais  
aqueles poderes, restrição alguma  
lhe faria. Exercidos, porém,  
pelos respectivos presidentes, que  
não são órgãos do Judiciário e  
nem mesmo como membros de  
órgãos judicantes os exercem, eu  
não os aceito, por entender que  
lei ordinária não podia atribuir  
tal fôrça senão a que lhe dá a  
Constituição. 

Duas objeções tenho ouvido, 
contrariando minhas conclusões: 

1ª) – o efeito suspensivo dos 
recursos; 

2ª) – a possibilidade de exercer 
função dos de segunda instância  
uma fração dos tribunais câmaras, ou 
turmas. 

Não procedem tais razões, inda que 
aparentemente fortes. 

O efeito suspensivo dos recursos-
restrição transitória à eficiência  
das sentenças – não se verifica por  
fôrça da diligência das partes, mas  
por imposição da própria lei que,  
no atinente, se harmoniza e não fere –  
à estruturação constitucional do  
judiciário. 

O julgamento dos recursos por 
câmaras, ou turmas, também não serve 
de argumento favorável à legitimidade da 
competência em causa. 

Salvo os casos únicos do Supremo 
Tribunal, dêste Tribunal de Recursos 
(arts. 98 e 103 da Consti.) e dos  
tribunais eleitorais, os demais  
órgãos colegiados do Judiciário podem  
ter sua composição definida por lei 
comum. 

Ora, se assim é, nada impede,  
que essa mesma lei comum diaga  
que, para, julgamento de tais e  
quais recursos, a instância superior  
se constituirá de três ou quatro  
juízes, conforme a composição  
da câmara, ou turma. Já tivemos,  
no Brasil, um tribunal superior  
constituído apenas de três juízes: o  
antigo Tribunal de Apelação do Acre  
– extinto com grave dano para  
os habitantes da região e  
flagrante violação da ordenação 
constitucional. 

E êste próprio Tribunal Federal  
de Recursos só se pôde dividir em  
turmas porque a Constituição o  
permitiu, expressamente (art. 103,  
§ único), o que significa que, por 
emanação da própria Constituição, 
nossas turmas são o próprio Tribunal – ou 
que, para o julgamento de apelações, 
agravos etc., o Tribunal se compõe de 
três juizes. 

Os que, entretanto, é indispensável, 
é que o órgão de segunda instância  
seja um órgão colegiado. De três, seis,  
ou nove juizes – não importa e cabe à  
lei ordinária fixá-lo – há que se  
pronunciar como órgão de  
segunda instância. E só como tal  
se sobreporá à primeira e terá  
poderes para invalidar as sentenças 
desta. 

Em primeira instância o juízo  
se confunde com o próprio juiz, órgão  
de poder: em segunda, o juízo"  
é o conjunto dos juizes seus  
componentes. 

Como, portanto, atribuir, a lei 
ordinária, competência, a quem não é 
órgão do Poder Judiciário, para 
suspender a eficácia da sentença de 
outro órgão dêsse mesmo Poder, se  
pela Constituição os "juízos" de  
segunda instância são sempre coletivos e 
tanta fôrça têm as decisões de um e de 
outros? 

Atribuindo aos presidentes dos 
tribunais a competência em causa,  
o legislador ordinário tangenciou 
dificuldades, sem se aperceber de  
que afrontava princípios inarredáveis  
e momentaneamente esquecidos.  
Ele próprio sentiu que feriria a  
índole constitucional do mandado  
de segurança se atribuísse ao  
recurso efeito suspensivo e, por  
isso, determinou a execução ex- 
officio das sentenças. Mas, 
desastradamente, foi cair na incrível 
providência do art. 131. 

Impressionou-se, por Certo, com o 
fantasma do prejuízo ocasional, sem se 
aperceber de que prejuízo 
incomparavelmente maior estava a 
ensejar; o sacrifício do instituto. 

Quando o constituinte instituiu o 
mandado de segurança como remédio do 
direito contra ameaça ao exercício de 
direito líquido e certo, evidentemente quis 
que, por meio de ação eficaz e pronta do 
órgão capaz, se neutralizasse aquela 
simples ameaça. 

Logo, qualquer providência do 
legislador comum que comprometa  
a eficácia do mandado de  
segurança, fere a índole constitu- 
 

cional do instituto e não pode ser 
praticada. 

E a suspensão da execução da 
sentença, pelos presidentes dos tribunais, 
infringe, duplamente, a Constituição: 1º, 
porque desacata o princípio da eficácia 
das sentenças; 2º, porque abstrai da 
razão institucional do amparo". 

Não será preciso mate para justificar 
o proposto. 

Finalmente, uma outra consideração 
sôbre o assunto. 

Sendo a medida de suspensão, 
requerida pelo Ministério Público, por 
provocação dos órgãos públicos 
interessados, e versam do sôbre 
inúmeros casos de todo o país, a 
iniciativa não pode obedecer á orientação 
uniforme variando de acôrdo com o 
arbítrio administrativo, frequentemente 
sujeito a injunções políticas ou dos 
servidores porventura beneficiados com a 
providência, como os participantes do de 
multas e dos leilões da Alfândega. 

Dadas estas circunstâncias e a 
natureza do julgamento de plano, feito 
sem audiência do impetrante, e com 
carência de tempo e meios para um bom 
exame de cada caso, é natural a 
ocorrêcia de critérios chocantes no 
deferimento de tal medida, o que expõe a 
alta autoridade prolatora a críticas e 
reparos, mesmo quando se tratar de 
decisões seladas com, a intangível 
integridade do Magistrado. 

Assim, ao lado dos irrecusáveis ar 
gumentos de ordem jurídica, destaca-se 
um grave aspecto que se projeta sôbre a 
autoridade do Poder Judiciário, marcada 
por inevitáveis decisões contraditórias e 
desiguais. 

Sala das Sessões, em 21 de 
setembro de 1953. – Attílio Vivacqua. 

 
LEGISLAÇÃO CITADA 

 
Dispositivos da Lei nº 1.538 de 31-1-1951 

 
"Art. 2º Considerar-se-á federal a 

autoridade coatôra se as conseqüências 
nelas de ordem patrimonial do ato  
contra o qual se requer o mandado 
houverem de ser suportadas pela União 
Federal ou pelas entidades autárquicas 
federais." 

"Art. 13. Quando o mandado fôr 
concedido e o presidente de Supremo 
Tribunal Federal, do Tribunal Federal de 
Recursos ou do Tribunal de Justiça 
ordenar ao juiz a suspensão da execução 
da sentença, dêsse seu ato caberá 
agravo de petição para o Tribunal a que 
presida." 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a 
palavra o Sr. Senador Mozart Lago, 
terceiro orador inscrito. 

O SR. MOZART LAGO: – Sr. 
Presidente, sexta-feira última a Comissão 
de Serviço Público Civil à qual tenho a 
honra de pertencer, tomou conhecimento 
e emitiu parecer sobre o Projeto nº 24, de 
1952, de minha autoria pelo qual procuro 
restabelecer o direito de as mulheres 
frequentarem o Instituto Rio Branco, e 
consequentemente, poderem voltar à 
Carreira Diplomática. 

A esse projeto o nosso eminente 
colega, Senador Aloysio de Carvalho, 
apresentou substitutivo na Comissão de 
Constituição e Justiça, e esse substitutivo 
foi unânimemente pelos membros 
daquele órgão técnico. 

A Comissão de Serviço Público Civil, 
naquele dia, isto é, sexta-feira última, 
aprovou brilhante parecer do nobre 
Senador Vivaldo Lima, aceitando na 
inteira o Substitutivo da Comissão de 
Constituição e justiça sem quaisquer 
restrições aos direitos da mulher de voltar 
à diplomacia brasileira. Assinando o 
parecer, Senhor Presidente, aproveitei a 
oportunidade para referir-me à 
coincidência de, naquele mesmo dia a 
Organização das Nações Unidas (ONU) 
haver elegido para sua presidência isto é, 
para o mais alto posto da diplomacia 
universal uma mulher – a Sra. Vijava 
 

Lakshmi Paudit, delegada da 
representação da India naquela 
Assembléia, Vê, V. Ex.ª 
 Sr. Presidente, quanta razão me assiste 
na defesa que deste tribuna venho 
fazendo dos direitos de mulher brasileira. 
Aquela insigne organização internacional, 
para a qual ainda há pouco, inclusive o 
Brasil, enviou brilhante representação, 
entendeu que a ilustre dama estava 
perfeitamente apta ao desempenho de 
tão alta investidura. Nem se diga que foi 
uma homenagem ao sexo. Não. A Sra. 
Pandit teve concorrente forte, e venceu a 
eleição por 37 votos contra 22. Vale dizer, 
foi uma consagração a esta maravilhosa 
mulher que já havia exercido vários altos 
postos na representação diplomática do 
seu País, como sejam, o de Embaixador 
na América do Norte e Embaixador junto 
ao Governo Soviético. De sua biografia, 
pela qual corri os olhos esta manhã, 
verifiquei que a Sra. Pandit foi presa nada 
menos de três vezes nas lutas pela 
libertação de sua patria: teve educação 
esmeradíssima, educação esta ministrada 
no seio de sua preclara família, o que 
revela que as mulheres como sempre 
tenho asseverado – mesmo dentro de 
seus lares, podem preparar-se para a 
vida pública, e nela colocar-se ao lado 
dos homens prestando-lhes a mais 
preciosa colaboração. 

O Sr. Alfredo Simch: – Permite V. 
Exa. um aparte? 

O SR. MOZART LAGO: – Com 
muita honra. 

O Sr. Alfredo Simch: – Ouvindo 
com a atenção que merece a exposição 
brilhante que V. Exa. está fazendo, quero 
contribuir com algumas palavras a esta 
magnifica oração: nas Indias não é só a 
irmã do Sr. Nelieu que apresenta essas 
notáveis qualidades de inteligência que 
deram lugar a sua escolha para a 
Presidência da ONU. A educação 
feminina naquele país asiático está 
desenvolvida ao masi alto grau. Numa 
revista publicada pela Embaixada da India 
nos mostra o estado de adiantamento da 
instrução e de cultura das mulheres 
indianas. Na última excursão à Europa, 
tive oportunidade de, assistir a uma 
peregrinação de Indus à Basílica de 
Londres, e pude entrar ver a conduta e 
educação esmerada, principalmente do 
numeroso elemento feminino, que 
acompanhava a peregrinação. Os 
homens trajando à européia, e as 
mulheres, vestindo seu sará Tradicional 
deixaram externar uma fé admirável. 
Mesmo em sociedade na conduta era de 
invejar. Como V. Exa. faço o mais 
elevado conceito da mulher indiana, o 
qual podemos estender às nossas 
patrícias, porque também em nosso meio 
encontramos esse mesmo nível elevado 
que apresentam as indianas. 

O SR. MOZART LAGO: – Sr. 
Presidente, não sei como agradecer o 
formoso aporte com que me distinguiu o 
nobre colega Alfredo Smich, que veio 
emprestar grande brilho às humildes 
considerações que estou tecendo. 
Efetivamos ilegível ver-se o processo das 
mulheres indianas. E tanto mais ilegível 
de ilegível a projeção dessas ilustres 
representantes do chamado sexo frágil, 
quanto é verdade que a vinte anos na 
India , as mulheres não dispunham 
sequer do direito do voto, prerrogativo de 
que, no Brasil, a muito tempo desfrutam 
nossas gentis patrícias. 

Sr. Presidente preciosamente porque 
temos fechado muitas portas da atividade 
ilegível às mulheres, muitos deles ainda 
não se puderam revelar. Tenho certeza, 
entretanto, de que, no Brasil, onde uma 
mulher – A Princesa Isabel – Promulgou 
ilegível bela das nossas leis, ilegível 
ainda de er a alegria de ver o Senado 
tomou iniciativa, aprovando meu ilegível 
e abrindo novamente as mulheres todas 
as portas do Ministério das Relações 
Exteriores. 

Sr. Presidente, desta tribuna 
concalmo todas as mulheres do Brasil pa- 
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ra o elogio da Senhora Pandit e, 
sobretudo para estudando sua brilhante 
biografia, se inspirarem no seu exemplo e 
se consagrarem com o maior ardor como 
aquela alma indiana ao serviço da Pátria. 
(Muito bem; muito bem). 
 

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

Tem a palavra o nobre Senador 
Othon Máder, quarto orador inscrito. 

 
O SR. OTHON MÄDER (não foi 

revisto pelo orador): – Senhor 
Presidente, temos assistido, no Senado, 
ao debate antecipado do projeto que visa 
a prorrogar o regime da Licença Prévia, e 
o nosso eminente colega, o nobre 
Senador Alencastro Guimarães, tem 
discorrido brilhantemente sôbre a matéria. 
Não há dúvida, Sr. Presidente, de que 
Sua Excelência tem razão nas objeções 
que faz contra o contrôle que vem sendo 
exercido pela CEXIM e condendando-a, é 
pela extinção imediata do regime de 
licença prévia. 

Tivemos também, Sr. Presidente, no 
dia em que aqui compareceu o eminente 
Sr. Ministro da Fazenda, oportunidade de 
ouvir a opinião de Sua Excelência a 
respeito da matéria, e manifestando-se, 
disse o senhor Osvaldo Aranha que o 
momento não era o mais propício para 
eliminar de um golpe tôda essa legislação 
e liberar completamente a importação, 
fazendo-nos, até, um apêlo, no sentido de 
que o Senado votasse, com a maior 
urgência possível, a Lei de Licença 
Prévia, para que o Govêrno, de posse 
desta, pudesse então estudar mais 
cuidadosamente uma nova lei, em que 
todos os inconvenientes fossem 
eliminados. 

O SR. PLÍNIO POMPEU: – A 
questão não é revogar, mas melhorar, 
moralizar. E' o que consta, aliás, do 
parecer da Comissão de Finanças do 
Senado. 

O SR. OTHON MÁDER: – 
Exatamente, e de conformidade, Sr. 
Presidente, com o que acaba de informar 
o eminente Senador Plínio Pompeu, a 
Comissão de Finanças do Senado já 
emitiu parecer sôbre o projeto, aceitando 
algumas das alterações que o mesmo 
encerra, não devendo, assim, a lei ter sua 
vigência prorrogada, pura e simples, 
como antigamente, mas, sim, sujeita a 
controles e restrições a serem 
introduzidas desde já. 

Como V. Excia. sabe, Sr. Presidente, 
o assunto é aos mais oportunos e tem 
despertado grande interêsse no Brasil, e 
foi por êsse motivo que as nessas 
asociações comerciais se reuniram, no 
mês passado, aqui na Capital Federal, e 
em mesa redonda realizada, emitiram 
seus pontos de vista, afinal 
consubstanciados em memorial que 
acaba de ser dirigido ao Senado Federal, 
no qual são expostas as opiniões das 
classes comerciais do País em relação ao 
projeto da prorrogação da Licença Previa. 

Como se trata de matéria relevante e 
que deve ser conhecida de todos – ainda 
nuns que lei apreciada, com grande 
competência, pela assembléia das 
associações comerciais no caso a maior 
interessada no assunto – julgo Sr. 
Presidente, da máxima importância o 
Senado se intere dêsse documento, cuja 
leitura vou proceder, a fim de que uma 
vez incorporado aos Anais desta Casa 
possam do mesmo tomar conhecimento 
todos os colegas, a fim de apreciarem a 
opinião das classes conservadoras a 
respeito de prorrogação do regime de 
Licença Prévia. 

(Fazendo soar os tímpanos) – 
Lembro ao nobre orador que faltam 
apenas dois minutos para o término da 
hora destinada ao expediente. 

 
O SR. PLÍNIO POMPEU: 

 
(Pela ordem) – Sr. Presidente 

requeiro a V. Excia. consulte a Casa 
 

se concorda seja prorrogada a hora do 
expediente, por trinta minutos a fi mde 
que o nobre Senador Othon Mäder possa 
concluir suas considerações. 
 

O SR. PRESIDENTE: – O Senado 
acaba de ouvir o requerimento formulado 
pelo nobre Senador Plínio Pompeu. 

Os Senhores Senadores que 
concedem a prorrogação solicitada, 
queiram permanecer sentados. (Pausa). 

Está concedida. 
Continua com a palavra o nobre 

Senador Othon Mäder. 
 
O SR. OTHON MÄDER: – Sr. 

Presidente, agrada ao eminente Senador 
Plínio Pompeu e ao Senado, a concessão 
que me fizeram para que eu prossiga nas 
minhas considerações. 

Sr. Presidente, o Memorial da 
Federação das Associações Comerciais 
do Brasil, cuja leitura passo a fazer, 
define o pensamento das classes que 
legitimamente representam o comércio 
em nosso país, a propósito do regime de 
licença prévia. Será valioso subsidio aos 
senhores Senadores, para o estudo de 
tão relevante matéria. (Lendo). 

"Recomendações da VI.ª Reunião das 
Associações Comerciais do Brasil" 

 
I 
 

Contróleo do comércio exterior 
A VI.ª Reunião das associações 

comerciais do Brasil. 
Considerando: 
a) Que a liberação completa e 

imediata de todo o comércio exterior, em 
virtude das condições inflacionárias 
internas, dos aspectos específicos da 
crise do nosso intercâmbio comercial e 
das condições atuais do comércio 
internacional, levaria fatalmente o cruzeiro 
a uma catastrófica desvalorização, co 
mefeito excessivamente danoso sôbre as 
nossas atividades econômicas; 

b) Que a atual conjuntura 
econômico-comercial do país não decorre 
exclusivamente da mera atuação da 
CEXIM e de outros órgãos 
administrativos, embora tenha ela sido 
fator de decisiva importância, mas  
é conseqüente a um conjunto de fatôres 
relacionados com os problemas de 
transportes, energia e outros, e ainda a 
orientação administrativa, tanto na esfera 
federal como nas estaduais, de 
caracteres inflacionários, 

 
Recomenda: 
 
a) Que não se pode cogitar, 

imediatamente, da extinção pura e 
simples da CEXIM, face à emergência 
atual; 

b) Que se impõe, no entanto, 
modificação radical na organização do 
sistema de contrôle com ela identificado 
de maneira a reduzir os seus maléficos 
efeitos até agora sentidos; 

c) Que essas modificações devem 
visar uma série de etapas que, 
progressivamente, atinjam o ideal de uma 
completa eliminação de contrôles, sem  
as desvantagens e perigos que ora  
não permitem a plena liberdade  
desejada: 

d) Que, enquanto persistir êsse 
contróle: 

1) Sejam estabelecidas facilidades 
para a importação de produtos 
reconhecidamente necessários ao 
perfeito funcionamento e desenvolvimento 
da produção nacional; 

2) Seja concedido licenciamento 
compulsório para os produtos essenciais 
considerados de estrita necessidade pela 
COCIE; 

3) úue se formule programa  
de poupança nas importações, sujeito  
a revisões periódicas dos itens 
importáveis, de modo a se atender, 
preferencialmente as essencialidades do 
consumo interno, consideradas as 
peculiaridades das economias regionais 
 

II 
 

PRORROGAÇÃO DA LEI DE LICENÇA 
PRÉVIA 

Considerando: 
a) que se torna indispensável, 

conforme se afirma na Seção I, uma 
modificação radical na atual organização 
do contrôle de exportação e Importação, a 
cargo da CEXIM: 

b) que o substitutivo oferecido pela 
Comissão de Finanças da Câmara dos 
Deputados ora em curso no Congresso 
Nacional, de prorrogação da Lei 262, já 
contém na forma em que está redigido, 
um sensível melhoramento, com a criação 
da Comissão Executiva da Licença 
Prévia, que substitui por um critério 
coletivo, o critério unipessoal, que até 
agora vinha sendo adotado nos 
licenciamentos: 

c) que se torna, entretanto, 
indispensável ampliar as modificações 
nêle previstas, sobretudo visando atender 
às reivindicações de praticamente a 
totalidade dos Estados, no sentido de, – 
1) descentralizar os serviços de 
licenciameotos de exportação e 
importação, – 2) estabelecer cotas de 
importação para os diferentes Estados, de 
maneira a permitir o seu mais rápido 
desenvolvimento, atendendo dessa 
maneira as suas reais necessidades, 

Recomenda: 
a) que seja reorganizada a Comissão 

oConsultiva de Intercâmbio do Comércio 
Exterior, a qual passará a ser constituída 
em partes iguais pelos representantes 
dos órgãos públicos e das classes 
produtoras, incumbindo-lhe, além das 
suas atuais atribuições mais as seguintes: 
1) estabelecer os critérios gerais que 
devem presidir à política de contrôle; 2) 
fixar a distribuição de cotas para os 
diferentes Estados; 3) fiscalizar a ação 
dos órgãos estaduais de que tratam os 
números 3º e 4º; 4) determinar as 
mercadorias que devem ter licenciamento 
compulsório; 5) articular-se com os 
poderes competentes para que sejam 
efetivadas as medidas previstas na Seção 
III, relativas à extinção progressova do 
contrôle direto, cabendo-lhe determinar as 
mercadorias que deverão ficar isentas de 
licenciamento. 

b) que seja a atual assessoria 
técnicia da CEXIM, diretametn 
esubordinada à COCIE; 

c) que a Comissão Executiva de 
licença Prévia, sediada no Rio de Janeiro, 
à qual incumbirá conceder licenciamentos 
na sua região, seja constituída por cinco 
membros dos quais três indicados pelas 
classes produtoras e lhe seja assegurado 
um funcionamento permanente que 
importe em um serviço rápido no 
despacho de todo sos papéis levados à 
sua apreciação; 

b) que o mesmo princípi ode um 
órgão coletivo de caráter executivo para 
licenciametno, seja aplicado no âmbito 
estatal, constituído o mesmo de cinco 
membros, sendo um representante do 
Banco do Brasil, um representante do 
Govêrno do Estado e três indicados pelas 
classes produtoras; 

e) que êsses órgãos devem, 
periòdicamente, organizar o ulevantar o 
total das necessidades de cambiais dos 
Estados que lhes estão afetos para 
remessa à Comissão Consultiva do 
Intercâmbio Comercial com o Exterior, 
baseando-se, para êsse levantamento, 
nos estudos especializados apresentados 
pelas classes produtoras: 

f) que os referidos órgãos sejam 
igualmente incumbidos de proceder à 
apreciação dos pedidos de licenciamento 
nos seus Estado, submetidos diretamente 
pelos interessados dentro dos critérios 
gerais estabelecidos pela COCIE; 

g) que a fixação das cotas de 
cambiais cuja distribuição ficará a cargo 
dos diferentes órgãos colegiados 
estaduais, seja feita levando-se na mais 
estrita ilegível as indicações por éles 
apresentadas prèviamente à COCIE 
 

de referência às necessidades dos 
respectivos Estados." 

A respeito da descentralização dos 
serviços de licenciamento de exportação 
e importação, interpretando pensamento 
das classes produtoras do meu Estado, o 
Paraná, posso afirmar que é uma das 
maiores reivindicações dos Estados, 
principalmente do Paraná, que conta com 
uma grande exprotação e uma cota ínfima 
de improtação. Daí plieitear, em vez do 
regime atual, a descentralização da 
CEXIM; e que o volume das importações 
seja dividido, por cotas, pelos Estados. E 
mais: o Estado que não puder aproveitar 
tôda a sua cota, devolva o restante à 
CEXIM, a fim de que faça nova 
distribuição, pelos Estados que mais 
necessitarem. 

E, como vê o Senado, um critério 
altamente justo o da descentralização da 
CEXIM. 

Esta aspiração do Estado do Paraná 
coaduna-se com as Recomendações da 
VI Reunião das Associações Comerciais 
do Brasil. (Continuando a leitura.). 

 
III 
 

EXTINÇÃO PROGRESSIVA DO 
CONTRÔLE DIRETO 

Considerando: 
a) que se impõe um conjunto de 

medidas, umas de efeito imediato ou 
contemporizadoras e outras de efeito a 
longo prazo, a fim de que se torne 
possível superar os atuais 
desajustamentos que servem para 
fundamentar o atual contrôle da CEXIM; 

b) que essas medidas se destinam, 
de um lado, a ampliar as disponibilidades 
líquida sde divisas para as importações, 
e, de outro, a conter, de maneira 
automática, as compras no exterior, de 
conformidade com a oferta de moedas 
estrangeiras; 

c) que a ampliação da oferta de 
divisas depende o aumento das 
exportações e da tração e fixação dos 
capitais estrangeiros; 

d) que os estoques acumulados de 
algodão, se colocados no exterior, podem 
nos render montantes em divisas 
equivalentes a cêrca de 200 milhões de 
dólares; 

e) que o acentuado declínio dos 
preços internacionais dos produtos 
primários atua no sentido de provocar 
desvalorizações monetárias por parte dos 
países fornecedores de matérias primas 
como o Brasil e dificulta as exportações; 

f) que seria preferivel colocar os 
nossos produtos gravosos através do 
câmbio livre, mesmo total, do que estocá-
los, inclusive o algodão, acumulando 
despesas descomunais, públicas e 
particulares, de financiamento, 
armazenagem e seguros, que oneram 
excessivamente os custos; 

g) que o deslocamento para o 
câmbio livre do maior número possível de 
itens de importações contribuiria para 
absorver por unidade importada maior 
quantidade dos excessivos recursos 
monetários internos disponíveis, 
reduzindo, parcialmente, a tremenda 
pressão atual para compras externas; 

h) que, na presente emergência, se 
poderia reduzir também a procura de 
divisas, em caráter temporário, 
protelando-se o licenciamento de bens 
supérfluos ou considerados menos 
essenciais; 

i) que a regularização dos nossos 
atrasados comerciais, através de 
empréstimos em prazos e condições 
adequadas e a dilatação do atual 
empréstimo com os Estados Unidos 
melhorariam a oferta de divisar, podendo 
contribuir para a valorização do cruzeiro 
no mercado livre; 

j) que o nosso sistema tributário, de um 
lado, onera demasiadamente exportações, 
e, de outro, inzzzzcentiva importações, por 
lhe faltar uma orientação econômica; 

k) que a inflação gera poder 
aquisitivo desmesurado para compras no 
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exterior, sobretudo de bens superfluos ou 
menos essenciais, contribuindo para 
desequilibrar a nossa balança de 
pagamentos; 

l) que uma melhor orientação das 
nossas correntes de comércio poderá 
contribuir apreciavelmente para o 
equilíbrio da balança comercial e de 
pagamentos; 

m) que a crise do comércio exterior, 
que serve para fundamentar o contrôle 
direto, está ligada a causas de natureza 
estrutural, só removíveis através de uma 
política econômica e financeira de longo 
alcance; 

n) que é necessário corrigir as 
carências notórias dos meios 
institucionais de que dispomos no 
estrangeiro, a fmi de que se tornem 
instrumentos eficientes da política 
comercial estabelecida; 

Recomenda: 
a) como medidas de efeito imediato: 

1) política cambial agressiva, de 
conformidade com normas a serem 
encaminhadas aos órgãos competentes; 
– 2) que seja providenciada a colocação 
do algodão nos mercados externos, no 
menor prazo possível; – 3) que se 
possibilite a exportação dos gravosos 
através da venda de parte ou totalidade 
das cambiais na taxa livre; – 4) que a 
concessão de câmbio livre para a 
importação de mercadorias, – evitando-se 
excessiva fragmentação de taxas –, 
deverá ser escalonada, na razão inversa 
da essencialidade ou utilidade dos 
produtos, reservando-se o câmbio, pela 
taxa totalmente oficial, para as 
importações de absoluta essencialidade; 

b) como medidas de efeito 
contemporizador; 1) que os produtos de 
menor essencialidade e os supérfluos 
tenham os seus licenciamentos 
protelados, tanto quanto o permitam as 
necessidades internas e o cumprimento 
das obrigações recíprocas dos ilegível 
comerciais; 2) que, se possível se 
regularize através de empréstimos, de 
prazo conveniente, a situação dos nossos 
atrasados comerciais e que se dilate o 
prazo do que foi contraído com os 
Estados Unidos para o mesmo fim; 

c) como providência de efeito a longo 
prazo; 1) que se programe a conquista de 
novos mercados e a recuperação e 
ampliação dos tradicionais, para os atuais 
e novos produtos de exportação, através 
de planos de atuação direta nos 
mercados; 2) que com o fim de reduzir os 
custos, se programa a assistência técnica 
educacional ao homem do campo, 
estimulando-se obstinadamente a 
produção exportável, com a garantia de 
preços mínimos ao produtor, mediante 
política intensiva de financiamento, e 
assegurados, sempre que estiver 
realizada a produção, armazenagem e 
transportes; 3) que se simplifiquem, ao 
máximo possível, tôdas as formalidades 
referentes às exportações, suprimindo-se 
os tramites burocráticos desnecessários e 
prejudiciais ao processo de expedição de 
produtos e materias primas para o 
exterior; 4) que se promova a redução ou 
isenção de tributos para produtos a serem 
colocados no exterior, de conformidade 
com uma reforma fiscal, que, diminuindo 
a incidência global dos impostos, 
desloque, tanto quanto possível, a carga 
tributária para os produtos importados, 
que tenham similares nacionais, com 
adequados requisitos de qualidade e 
preços ou que sejam menos essenciais; 
5) que essa política flexível de tributação 
no tocante aos itens exportáveis seja 
autorizada em caráter geral pelo Poder 
Legislativo dos Estados, de acôrdo com a 
esfera de contrôle ou arrecadação a que 
estiverem sujeitas as exportações; 6) 
sustação de qualquer majoração dos 
fretes internos e contribuições sociais 
com o objetivo de evitar o aumento  
de custo da produção nacional;  
7) abolição das letras de exportação ou 
seja de retenção de 20% sôbre o valor 
das exportações; 8) que a política  
de acôrdos comercias incentive mais as 
 

exportações e oriente as nossas 
correntes de comércio, no sentido mais 
favorável à nossa balança de pagamento, 
dotando-se para êsse fim, as normas 
previstas na Seção IV; 9) que se adotem 
medidas destinadas a desenvolver a 
indústria de turismo; 10) que se ajuste o 
regulamento da lei cambial à letra e ao 
espírito dêsse diploma, notadamente no 
que se refere à redação do art. 4º, o qual 
pode ocasionar dificuldades à inversão de 
capitais estrangeiros, pelo temor da 
suspensão das operações em curso; 11) 
poltííca de atração de capitais 
estrangeiros para investimentos em 
atividades básicas, notadamente aquelas 
que tendam a solucionar os pontos 
críticos do desenvolvimento econômico 
do país; 12) que seja reformada a atual 
legislação de petróleo, no sentido de ser 
permitida a ampla aplicação de capitais 
estrangeiros em exploração petrolífera 
por emprêsas particulares constituídas 
livremente no Brasil, ressalvados os 
legítimos interêsses nacionais; 13) dar 
amplas facilidades à emprêsa particular 
nos demais setores da infra-estrutura, 
econômica, inclusive em eletricidade 
atualmente submetida a um regime legal 
inadequado à iniciativa privada, a fim de 
atrair capitais; 14) ressalvados os 
interêsses nacionais facilitar a aplicação 
de capitais estrangeiros em atividades de 
exportação como minérios, tendo em vista 
os benefícios que as divisas produzidas 
poderão proporcionar; 15) execução 
sistemática, em coordenação com os 
incentivos para os empreendimentos da 
iniciativa privada dos serviços básicos 
nacionais: construção, dragagem e 
reequipamento dos portos marítimos 
ferroviários e fluviais: reaparelhamento e 
ampliação das redes ferroviárias: 
melhoria das estradas de rodagem bem 
como o desenvolvimento do sistema 
rodoviário: eletrificação e construção de 
armazéns, silos e frigoríficos; 16) 
intensificação da cultura de trigo nacional, 
pela facilitação dos meios assistenciais, 
técnicos e financeiros; 17) que o Govêrno 
a fim conter a inflação que provoca 
importações, evite as despesas adiáveis 
sobretudo as que redundam em compras 
externas, executando, ao mesmo tempo 

uma política de austeridade suprimindo 
gastos desnecessários, inclusive com 
pessoal; 18) articulação mais estreita 
entre as associações comerciais e os 
escritórios ou adidos comerciais no 
estrangeiro, devendo os agentes de 
nossa representação comercial manter, 
periòdicamente, contato pessoal e direto 
com as entidades de comércio, no Brasil, 
a elas apresentando relatório anual de 
suas atividades e, além disso prestigiar e 
ajudar, no exterior a formação de 
Câmaras de Comércio destinadas a 
trabalhar num programa de incentivo às 
nossas relações mercantis, sobretudo no 
tocante as exportações; 19) que seja 
promovido um balanço da eficiência de 
nossos serviços comerciais no exterior, 
através de um trabalho conjunto entre as 
entidades e classe e os nossos adidos e 
conselheiros chefes de escritórios na qual 
se estudem medidas no sentido de 
melhorar êsses serviços; 20) incentivo à 
livre iniciativa com a eliminação 
progressiva de intervenção estatal, 
devendo ser providenciada a liberação, 
por etapa, do regime de licenciamento no 
comércio exterior à medida que forem 
sendo efetivadas as providências 
propostas, destinadas e corrigir os 
desajustamentos que servem para 
fundamentar o contrôle direto das 
importações. 

 
IV 

 
CÂMBIO LIVRE 

 
Considerando: 
a) que a lei cambial em vigor oferece 

atrativos à inversão de capitais 
estrangeiros no país e a possibilidade de 
se exportarem os produtos nacionais 
chamados "ilegível". 

b) que o curto tempo de vigência 
do atual regime cambial, não permite 
uma apreciação exata sôbre o seu 
comportamento mas que se apresenta 
com suficiente maleabilidade para  
se ajustar às mutações da  
conjuntura; 

c) a conveniência de se manter a 
paridade do câmbio declarado ao Fundo 
Monetário Internacional para 
determinadas operações financeiras de 
alto interêsse nacional e para 
importação de produtos de alta 
essencialidade; 

d) que alguns produtos brasileiros, 
devido à sua posição estatística, ainda 
comportam a exportação no regime da 
taxa oficial de câmbio; 

e) que uma desvalirização do 
cruzeiro – embora previsível para o futuro 
– não seria desejável imediatamente, pois 
seus efeitos principais seriam: 

a) redução no volume de cambiais 
obtidas com as exportações brasileiras. 

b) enorme elevação no custo de 
vida, com reflexos nos custos da 
produção, originando a formação de 
novos "gravosos". 

f) que, entretanto, a execução do 
regime cambial, é passível de críticas, 
sendo digna de menção e rigidez adotada 
com relação à importação e exportação 
de mercadorias; 

g) a necessidade de se evitar a 
instabilidade do novo regime cambial com 
a continua modificação da política 
econômico-monetária, e que tem efeitos 
psicológicos perniciosos; 

h) a conveniência de participação 
das classes produtoras na política 
cambial, a fim de torna-la flexível às 
variações da realidade. 

Recomenda: 
1 – que se mantenha o atual 

regime de câmbio enquanto as 
condições econômicas do Brasil o 
permitirem; 

2 – que se modifique a composição 
do Conselho da Superintendência da 
Moeda e do Crédito, a fim de que dele 
participem representantes das classes 
produtoras. 

 
V 

 
ACORDOS COMERCIAS 

 
Considerando: 
a) que uma participação maior das 

classes produtoras na elaboração dos 
acôrdos comerciais muito poderá 
contribuir para a execução de uma 
política comercial bem orientada; 

b) que se impõe, entretanto, a 
criação de um aparelhamento técnico, 
capaz de coordenar, no seio das classes 
produtoras, as justas reivindicações dos 
vários setores econômicos. 

Recomenda: 
1 – o estabelecimento de norma 

segundo a qual nenhum acordo comercial 
com nações estrangeiras, seja negociado 
sem a audiência prévia das classes 
produtoras às quais se concede prazo 
nunca inferior a 30 dias da reunião  
inicial; 

2 – que a Comissão Consultiva de 
Acôrdos Comerciais tenha revista a sua 
organização, de modo a que haja 
participação efetiva, e um maior número, 
de representantes das classes 
produtoras; 

3 – que dos acôrdos em negociação, 
e daqueles que sejam firmados, haja a 
mais ampla divulgação através dos 
órgãos das classes produtoras, e 
notadamente as associações comerciais; 

4 – que a Federação das 
Associações Comerciais promova a 
organização de um Serviço Especial 
Técnico de acôrdos comerciais para a 
articulação permanente dos interêsses 
regionais, através das Associações 
Comerciais dos Estados, como também,  
e especialmente, para documentação  
e fornecimento dos elementos  
que espelhem o interêsse geral do 
Comércio aos representantes do setor 
 

comercial do órgão consultivo do 
Ministério das Relações Exteriores. 

 
VI 

 
CONTRÔLE DE PREÇOS 

 
Considerando: 
a) que a COFAP e seus órgãos não 

atingiram as finalidades previstas na Lei 
que os instituiu, apesar dos poderes 
ilimitados de que foram editados; 

b) que e o exerscicio dêsses 
poderes tem se processado em sentido 
perturbador das atividades produtoras; 

c) que não se justificam, portanto, os 
gastos com pessoal, instalações luxuosas, 
material rodante, combustível, aparelhos, 
móveis, e utensílios relacionados com a 
manutenção dêsses órgãos de contrôle e 
com o funcionamento de um sistema 
estável de distribuição de mercadorias, 
que, sem contribuir para o aumento da 
oferta final de bens e serviços, apenas 
eleve as já excessivas despesas 
governamentais, que terão de ser 
financiadas por onerações tributárias, que 
encarecem a produção; 

d) que os enormes prejuízos 
resultantes do controle de preços ficarem 
evidenciados por inquéritos 
parlamentares referentes a negócios mal 
feitos da CCP; 

e) que a interferência da COFAP, 
junto aos mercados estrangeiros e 
nacionais, fazendo concorrência desleal ao 
comércio, que paga impostos e está sujeito 
às leis trabalhistas, teve efeito prejudicial 
no sentido de elevar preços nas fontes 
fornecedoras, em contradição, portanto, 
com finalidade precípua dêsse órgão que é 
o trarateamento do custo de vida; 

f) os pronunciamentos autorizados e 
reiteradas vezes expressos, inclusive por 
legítimos representantes do Povo, no 
Congresso Nacional e nas esferas da 
Administração Pública, a respeito da 
inoperância dêsse órgão; 

g) que o sistema da livre iniciativa é 
o indicado para assegurar o 
desenvolvimento da economia e o bem 
estar das Nações; 

h) que a exteriorização dêsses 
conceitos expressos com franqueza, visa 
a colaboração efetiva com o Govêrno no 
seu magno objetivo de defender, 
oficialmente, os altos interêsses das 
populações consumidoras. 

Recomenda: 
Que seja novamente reiterada ao 

Govêrno a conveniência da urgente 
extinção da COFAP, como única medida 
capaz, salutar e honesta de defesa dos 
interêsses da coletividade das fôrças 
propulsórias do progresso de país e da 
própria economia nacional. 

 
VII 

 
Normas de Política Econômica 

destinadas a assegurar o abastecimento 
das populações. 

 
Considerando: 
a) que se deve atingir perfeito equilíbrio 

entre a produção ilegível para 
abastecimento e o seu consumo, através 
sobretudo de medidas que ampliem a oferta 
de mercadorias e contenham as fontes 
inflacionárias de distensão da procura além 
das verdadeiras possibilidades; 

b) que as medidas para aumento da 
produção se situam, principalmente, no 
domínio dos transportes, armazenagem, 
crédito, assistência técnica e de outros 
serviços básicos; 

c) que uma política de austeridade 
contribuirá para conter as fontes 
inflacionárias de distensão exagerada da 
procura de bens e serviços. 

Recomenda: 
a) que seja fomentada a produção, 

de acôrdo com as condições reais da 
estrutura econômica brasileira, levando-
se em conta, sobretudo, a localização 
racional das areas de produção em 
função dos mercados consumidores e da 
capacidade dos transportes; 
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b) tôdas as facilidades para a 
organização racional dos sistemas de 
armazenagem, tendo em vista possibilitar, 
sejam economizados os escassos 
recursos dos nossos transportes 
ferroviários, rodoviários, marítimos e 
aeroviários, poupando-se, desse modo, 
preciosas divisas correspondentes a 
combustíveis e material rodante; 

c) financiamento efetivo à produção, 
em moldes maleáveis, utilizando-se, para 
êsse fim, a rede bancária particular, de 
modo que o crédito alcance o verdadeiro 
produtor, sem perturbar, porém, as outras 
formas tradicionais de financiamento; 

d) apressamento das medidas de 
natureza legislativa destinadas a 
desenvolver o crédito rural, como criação 
de cédula pignoratícia, aperfeiçoando-as 
no sentido de proporcionar mais fácil 
intervenção da economia ilegível 
aparticular; 

e) financiamento dos produtos em 
mãos do produtor, mediante ampliação e 
aperfeiçoamento dos sistemas de 
varrantagem ou outro semelhante, a fim 
de que tenha, em tempo oportuno, o 
numerário bastante para continuação de 
suas atividades; 

f) criação de titulos especiais, 
vinculados à produção e ao financiamento da 
entre-safra a, de liquidez indiscutivel, e 
destinados a interessar as disponibilidades 
particulares, especialmente dos grandes 
centros consumidores, em investimentos 
diretamente relacionados com a produção; 

g) proteção efetiva ao produtor, 
consubstanciada na assistência técnica, 
em proibição de novos impostos e taxas 
ou no aumento dos atuais; 

h) que sejam os organismos 
especializados imediata e 
convenientemente aparelhados, a fim de 
que possam prestar ampla assistência às 
fontes de produção; 

i) que seja seguida pelos Poderes 
Públicos uma política de austeridade, de 
caráter realista, a que o concurso das 
classes produtoras, notadamente da 
classe comercial, é indispensável, 
devendo os órgãos governamentais 
promover nesse sentido contactos 
permanentes com essas classes, não só 
nos grandes centros urbanos, mas 
também nas fontes de produção, situadas 
nas demais áreas do País". 

Essas Sr. Presidente, as 
Recomendações da VI.ª Reunião das 
Associações Comerciais. São de grande 
valor, não só por se tratar de 
manifestação das classes interessadas, 
como também porque essas classes 
contam com homens de larga 
competência. E não poderia deixar de 
trazê-las ao conhecimento do Senado, 
quando se discute a Lei de Prorrogação 
de Licença Prévia. 

Acresce salientar que as 
Associações Comerciais demonstram, no 
memorial, que não estão de forma alguma 
defendendo interesses particulares do 
comércio; ao contrário, colocam-se mais 
alto, defendendo os interêsses do País. 

Entre as recomendações aprovadas 
uma se refere ao financiamento efetivo à 
produção. Quer dizer, o produtor e o lavrador 
deverão ser assistidos financeiramente pelo 
Govêrno, a fim de se evitar, por sua 
fraqueza, se vejam compelidos a venderem 
seus produtos ao intermediário. Defendendo 
êsse ponto de vista, colocam-se as 
Associações Comerciais numa situação 
simpática e nobre, atendendo aos interesses 
nacionais, e não aos da própria classe, isto 
é, do comércio, no caso, o intermediário. 

Quando falam no financiamento dos 
produtos em mãos do produtor, mediante 
ampliação e aperfeiçoamento dos sistemas 
de varrantagem ou outro e semelhante, mais 
uma vez corroboram no ponto de vista de 
que deve ser proporcionada a maior 
assistência financeira ao produtor. Não 
estão, de forma alguma, defendendo os 
interêsses do comércio. 

Por isso, julgo que êsse 
Memorialdeve ser estudado e  
meditada pelos ilegível colegas  
que se vão pronunciar sôbre oregime  
de Licença Prévia, le-, 
 

vando em conta a recomendação primeira 
da Reunião das Associações Comerciais, 
segundo a qual não se pode cogitar, 
imediatamente, da extinção, pura e 
simples da Coxim, em face da 
emergência atual. (Muito bem. Muito 
bem). 

 

Durante o discurso do Sr. Othon 
Müder o Sr. Alfredo Neves deixa a 
cadeira da presidência que é ocupada 
pelo Sr. Café Filho. 

 

Vem à Mesa, é lido e deferido polo 
sr. Presidente, o seguinte 

 

Requerimento nº 324, de 1953 

 

Requeiro, com fundamento na letra 
"c" do art. 121 do Regimento Interno, 
digne-se o Senhor Ministro do Trabalho, 
Indústria e Comércio, de prestar, 
relativamente ao Instituto de 
Aposentadoria e Pensões dos 
Empregados em Transportes e Cargas, (I. 
A. P. E. T. C.), as seguintes informações: 

1 – Se é exato que o presidente 
daquela autarquia, no decorrer dêste 
mês, em que teve de passar o exercício 
ao ilustre Professor Roberto Accioly, 
assinou ainda, numerosas nomeações, 
inclusive de tesoureiro. Quantas 
nomeações foram assinadas? Quais as 
funções preenchidas, e quais os  
nomes, de ambos os sexos, 
contemplados com as nomeações para 
exerce-las? Tratava-se de 
preenchimento de vagas? Quais as leis, 
decretos ou regulamentos que 
autorizavam tais nomeações? Eram as 
mesmas indispensáveis? A 
administração que hoje se inaugurou no 
Instituto vai manter, se é exato que as 
mesmas foram assinadas, tais 
nomeações? Com fundamento em que 
lei, decreto ou regulamento? 

2 – Nos meses de agôsto último e 
setembro corrente, quanto gastouo 
Instituto com publicações naimprensa, 
por conta de suas verbas de 
"publicidade remunerada"? Qual o 
gênero das publicações feitas e pagas? 
Quem lhes autorizou a divulgação? 
Quais os nomes dos Jornais e revistas 
contemplados com tais publicações, 
quais os títulos com que foram 
divulgadas, quais os respectivos custos 
ou preços? 

Sala das Sessões, 21 de setembro 
de 1953. – Mocurt Lago. 

O SR. MOZART LAGO (não foi 
revisto pelo orador) (Pela ordem): – Sr. 
Presidente comunico à Mesa que a 
Comissão designada por V. Ex.ª 
compareceu sexta-feira última à Câmara 
dos Deputados a fim de tomar parte nas 
solenidades comemorativas do 
aniversário da Constituição. 

O Sr. Nereu Ramos, Presidente 
daquela Casa do Congresso,  
esteveem minha residência, hoje, para 
agradecer pessoalmente o 
nossocomparecimento. 

O SR. PRESIDENTE: – A Mesa fica 
inteirada. 

Sôbre a Mesa requerimento que vai 
ser lido. 

É lido e aprovado o seguinte 

 

Requerimento nº 325, de 1953 

 

Requeiro dispensa de interstício para 
o Projeto de Lei da Câmarados Deputados 
nº 135, de 1953,que autoriza o Poder 
Executivo aemitir pelo Ministério da Viação 
eObras Públicas – Departamentodos 
Corretos e Telégrafos – umasérie 
de selos postais comemorativosdo 
centenário da emancipação política  
do Paraná e de outras providencias, a 
 

fim de ser a matéria incluída na Ordem do 
Dia da próxima sessão. 

Sala das Sessões, em 21 de 
setembro de 1953. – Othon Mãder. 

O SR. PRESIDENTE: – De acôrdo 
com o deliberado, o projeto figurará na 
Ordem do Dia da próxima sessão. 

Comparecem mais os Srs. 
Senadores: 

Vivaldo Lima 
Waldemar Pedrosa 
Victorino Freire 
Kerginaldo Cavalcanti 
Georgino Avelino 
Velloso Borges 
Apolonio Sales 
Novaes Filho 
Ismar de Góes 
Durval Cruz 
Landulpho Alves 
Pinto Aleixo 
Carlos Lindemberg 
Attilio Vivacqua 
Bernardes Filho 
Mello Vianna 
Domingos Velasco 
Dario Cardoso 
Mário Motta 
Alberto PasquaIini 
Deixam de comparecer os Srs. 

Senadores: 
Prisco dos Santos 
Magalhães Barata 
Arèa Leão 
Ferreira de Souza 
Assis Chateaubriand 
Julio Leite 
Luiz Tinoco 
Cesar Vergueira 
Marcondes Filho 
Euclydes Vieira 
Vespasiano Martins 
Flávio Guimarães 
Roberto Glasser 
O SR. PRESIDENTE: – Finda a 

prorrogação do expediente, passa-se à 
 

ORDEM DA DIA 
 

Continuação da segunda discussão 
do Projeto de Lei do Senado nº 19, de 
1952, que altera a Lei nº 1.164, de 24-6-
50, que institui o Código Eleitoral, tendo 
pareceres (de 1ª discussão), proferido 
pela Comissão de Constituição e Justiça; 
nº 383, de 1953, pela constitucionalidade, 
salvo quanto aos artigos 184 e 185 (já 
rejeitados em discussão preliminar); nº 
591, de 1953, favorável. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a 

Mesa várias emendas que vão ser lidas. 
São lidas e apoiadas as seguintes: 

 
EMENDAS 

 
Ao projeto nº 19 de 1953 (Lei Eleitoral) 

 
Onde convier, acrescente-se: 

 
CAPÍTULO 

 
Do Ministério Pública Eleitoral. 
Art. 1º O Ministério Público Eleitoral 

será exercido por um Procurador  
Geral e tantos Procuradores Regionais 
quantos Tribunais Regionais  
Eleitorais existam, nomeados pelo 
Presidente da República dentre juristas 
de notável saber, alistados eleitores, e 
com prática forense superior a cinco 
anos. 

Art. 2º As funções de Procurador da 
Justiça Eleitoral são incompatíveis com o 
exercício de atividade político-partidária 
ou advocacia em matéria criminal ou de 
qualquer outra função pública, 
remunerada, salvo o magistério; 
importando perda do cargo a violação 
dêste preceito. 

Art. 3º Os membros do Ministério 
Público Eleitoral terão as garantias, 
direitos e deveres regulados nas leis 
gerais relativas ao funcionalismo público 
da União, além dos constantes na 
presente Lei e em leis especiais. 

Art. 4º O Procurador Geral será 
substituído em seus impedimentos e 
 

ausências pelo Procurador Regional no 
Distrito Federal, e os Procuradores 
Regionais, pelo Promotor Público da 
Capital, ou pelo mais antigo dêstes 
quando houver mais de um. 

Art. 5º Compete ao Ministério Público 
Eleitoral: 

a) promover a ação pública contra as 
infrações da lei eleitoral, em tôdas as 
causas de competência do respectivo 
Tribunal. 

b) oficiar e dizer do fato e do direito 
nos assuntos submetidos à apreciação 
do respectivo Tribunal, podendo faze-lo 
oralmente. 

c) velar pela boa execução das leis, 
decretos e resoluções eleitorais. 

d) requisitar das autoridades 
competentes as diligências, 
esclarecimentos, certidões ou quaisquer 
outras previdências necessárias à defesa 
dos direitos e interêsses públicos. 

e) representar ao respectivo Tribunal 
sôbre a conveniência de ser qualquer réu de 
crime eleitoral processado ou julgado fora do 
distrito de culpa, os casos determinados em 
lei, ressalvando-se às partes o direito de 
também requerer o desaforamento. 

f) promover a responsabilidade de 
juizes e serventuários, funcionários ou 
empregados na administração da Justiça 
Eleitoral, por crimes contra as leis eleitorais. 

g) requerer a convocação de 
sessões extraordinárias do respectivo 
Tribunal ou a prorrogação das ordinárias, 
quando o exigir a decisão de assuntos 
urgentes. 

h) promover a prisão de culpados, a 
execução de sentença ou mandado 
judicial, busca e apreensão ou qualquer 
outra piligência para o descobrimento de 
crime eleitoral, de suas circunstâncias e 
de seu autor ou cúmplice. 

i) recorrer de sentença ou decisão 
proferida em causa que oficie ou deva 
oficiar. 

j) emitir parecer sôbre assuntos 
submetidos à apreciação do Tribunal 
respectivo, podendo intervir na discussão 
de todos os que forem objeto de 
julgamento e decisão judicial. 

k) responder às consultas que sôbre 
matéria eleitoral lhe sejam dirigidas ou 
transmitidas por Ministro de Estado ou 
Secretário de Govêrno, submetendo à 
apreciação do Tribunal ao de interêsse 
geral. 

Art. 6º Os membros do Ministério 
Público Eleitoral oficiarão por escrita em 
todos os casos expressos em lei, ou quando 
o requererem ou o Tribuna assim o resolver. 
Nos demais casos podem opinar ou fazer as 
requisição verbalmente. 

Art. 7º Ao Procurador Geral, como 
chefe do Ministério Público Eleitoral seu 
representante junto ao Tribunal Superior 
Eleitoral, compete especialmente: 

a) empossar os Procuradores 
Regionais e os funcionários de sua 
Secretaria. 

a) empossar os Procuradores 
Regionais e os funcionários de sua 
Secretaria. 

b) ministrar instruções aos 
Procuradores Regionais, responder à 
suas consultas, submetendo à apreciação 
do Tribunal as de interêsse geral. 

c) representar ao tribunal Superior 
sobre as medidas que entendo 
necessários a fiel observância da lei 
eleitoral e de sua aplicação uniforme. 

d) conceder férias e licenças aos 
membros e funcionários do Ministério 
Público Eleitoral, impôr-lhes penas 
disciplinares nos casos e pela forma 
previstos em lei e no Regimento Interno 
respectivo. 

e) apresentar ao Presidente da 
República, por intermédio do Ministro da 
Justiça e Negócios Interiores, até primeiro 
de março de cada ano, o relatório das 
atividades do Ministério Público Eleitoral 
durante o ano anterior, com as sugestões 
que entender convenientes para maior 
eficiência do serviço. 

f) comissionar mediante portaria 
qualquer membro do Ministério  
Público Eleitoral para o desempenho  
de atribuições de caráter temporário 
 

 



Terça-feira 22 Diário do Congresso Nacional (Seção II) Setembro de 1953 613 
 
sem prejuízo das funções ordinárias do 
comissionado. 

g) avocar quando julgue 
conveniente aos interêsses da 
Justiça, as funções de qualquer dos 
membros do Ministério Público 
Eleitoral em qualquer feito e delegá-
las a outro Procurador Regional. 

h) fazer substituir temporariamente 
em processo eleitoral, o Procurador 
Regional ou o Promotor de Justiça, 
quando estejam ou possam estar 
comprometidas a ordem e a segurança 
públicas; ou onde se haja cometido 
algum crime que por sua gravidade ou 
pela influência das pessoas nele 
envolvidas, reclame uma investigação 
mais rigorosa e eficiente. 

i) representar ao Poder Executivo 
sobre a conveniência de demissão dos 
membros do Ministério Público  
Eleitoral, ou de seus funcionários sem 
garantia de estabilidade, e propôr para 
os demais o competente processo 
administrativo. 

j) requer habeas corpus ao Tribunal 
Superior e determinar que o requeiram  
aos demais Tribunais e Juises Eleitoraes,  
os Procuradores Regionaes e Promotores  
de Justiça, estes quando em função  
eleitoral. 

k) receber e dar o devido destino  
às queixas e reclamações apresentadas 
contra os Procuradores Regionais  
e os funcionários do Ministério  
Público Eleitoral, mandar coligir 
documentos e provas para verificação 
das responsabilidades, designando 
quem deva presidir aos respectivos 
inquéritos. 

l) requerer ao Ministro da Justiça e 
Negócios Interiores as medidas que se 
fizerem necessárias para a bôa ordem 
dos serviços. 

m) requisitar funcionários quando o 
exija o interêsse do serviço. 

n) baixar os Regimentos Internos 
para a boa ordem dos serviços na 
Procuradoria Geral o nas Procuradorias 
Regionais, neles ilegível penas 
estabelecidas pela legislação vigente. 

o) fazer remeter ao Departamento de 
Imprensa Nacional para publicação no 
órgão Competente as representações, 
relatórios e demais expediente da 
Procuradoria Geral. 

Art. 8º Aos Procuradores Regionais 
que exercem as suas atribuições perante 
os Tribunais Regionais Eleitorais, além da 
competência para os atos mencionados 
no art. 5º e suas alíneas, incumbe 
especialmente: 

a) atender às determinações do 
Procurador Geral sobre matéria relativa 
ao exercício de suas atividades como 
agente do Ministério Público Eleitoral. 

b) remeter mensalmente ao 
Procurador Geral relatório sobre o 
movimento de sua região eleitoral 

c) remeter anualmente ao 
Procurador Geral, até ao dia primeiro de 
fevereiro, o relatório circunstanciado de 
suas atividades no ano anterior. 

Art. 9º Os membros do Ministério 
Público Estadual, sempre que 
solicitados pelo Procurador Regional, 
funcionarão como auxiliares deste, 
competindo-lhes: 

a) promover ação penal nos ilegível 
cujo processo e julgamento fôr de 
competência dos Juízes singulares 
eleitorais. 

b) oficiar fora da sede do Tribunal ou 
quando não funcione o Procurador 
Regional, em todos os atos que  
devam produzir efeito perante a Justiça 
Eleitoral. 

c) enviar ao Procurador Regional 
relatórios bi-mensais das ocorrências de 
natureza eleitoral em sua Comarca. 

Art. 10. Os membros do Ministério 
Público Eleitoral são proibidos de 
requerer, advogar, praticar, em juízo ou 
fora dêle, quaisquer atos que possam 
colidir com as funções de seu cargo, ou 
atos outros que incidam nas proibições 
constantes de leis gerais sôbre o 
exercício de função pública. 

Parágrafo único. As faltas previstas 
no presente artigo, serão apuradas  
em processo administrativo e 
importarão, de acôrdo com a sua 
gravidade, nas penas de repreensão, de 
suspensão e de demissão a bem do 
serviço público. 

Art. 11. Os Procuradores 
Regionais não se poderão ausentar 
da região  
em que servirem, sem autorização  
do Procurador Geral da Justiça  
Eleitoral. 

Art. 12. A prisão ou detenção de 
membros do Ministério Público  
Eleitoral, em qualquer circunstância, 
inclusive no estado de emergência, de 
sitio ou de guerra, será imediatamente 
comunicada ao Procurador Geral da 
Justiça Eleitoral, sob pena de ser 
responsabilizada a autoridade que o não 
fizer. 

Art. 13. O Promotor de Justiça que 
demonstrar desídia ou descaso em 
matéria eleitoral, será, mediante 
representação fundamentada do 
Procurador Regional, destituído de suas 
funções eleitorais por portaria do 
Procurador Geral Eleitoral, sem prejuízo 
de outras sanções em que incorrer. 

Parágrafo único. Destituído de suas 
funções eleitorais o Promotor de Justiça, 
serão confiadas essas funções a outro 
Promotor da mesma Comarca ou da  
mais próxima, ou passarão diretamente  
ao Procurador Regional, conforme fôr  
julgado mais conveniente pelo Procurador 
Geral Eleitoral, e mediante portaria por 
êle baixada. 

Art. 14. O Ministério Público 
Eleitoral goza de franquia postal, 
telegráfica, telefônica, em linhas oficiais 
ou nas que sejam obrigadas a  
serviço oficial. Os Promotores de Justiça 
tem-na para comunicações com as 
autoridades eleitorais ou notificações às 
partes. 

Art. 15. As repartições públicas 
federais, estaduais, e municipais, as 
autarquias e entidades de economia 
mixta, os serventuários de justiça 
oficiais de registros públicos, são 
abrigados a fornecer gratuitamente, 
dentro do prazo de dez dias e sob pena 
de responsabilidade, tôdas as 
certidões necessárias aos interesses 
eleitorais, sempre que solicitadas pelo 
Ministério Público Eleitoral. 

Parágrafo único. As certidões 
fornecidas ao Ministério Público Eleitoral 
são isentas de selos, taxas e 
emolumentos. 

Art. 16. Ao Procurador Geral da 
Justiça Eleitoral é facultado, sempre que 
entender conveniente, convocar um 
Procurador Regional ou requisitar 
funcionário, bacharel em direito, para 
auxiliá-lo em suas funções na 
Procuradoria Geral. 

Art. 17. O Procurador Geral poderá 
realizar correições nas Procuradorias 
Regionais e cartórios eleitorais, 
mandando proceder à abertura de 
inquéritos para a averiguação das 
irregularidades que observar. 

§ 1º Do mesmo modo poderão  
agir os Procuradores Regionais, por si  
ou por Promotores de Justiça, que 
designarem. 

§ 2º O Ministério Público Eleitoral 
fiscalizará o cumprimento da lei eleitoral 
pelas mesas eleitorais, providenciando 
incontinenti o saneamento de qualquer 
irregularidade verificada. 

Art. 18. O Ministério Público Eleitoral, 
ainda que parte acessória, poderá para 
fiel cumprimento da lei, de cuja execução 
é o fiscal, interpôr os recursos facultados 
à parte principal, ou deles desistir, nos 
termos desta lei. 

Art. 19. As medidas restritivas da 
liberdade de locomoção na vigência de 
estado de sitio, de emergência ou de 
guerra, não poderão atingir em qualquer 
parte do território nacional ao Procurador 
Geral da Justiça Eleitoral, nem aos 
Procuradores Regionais dentro das 
respectivas circunscrições. 

Art. 20. O Ministério Público Eleitoral 
poderá intervir para o levantamento  
de alguma preliminar, ainda que iniciada  
a votação, ou para esclarecer qualquer 
aspeto do processo em discussão, desde 
que haja debate entre os juizes. Poderá, 
igualmente, no período de que trata êste 
artigo, requerer o adiamento da decisão 
ou vista dos autos, desde que surja 
matéria nova. 

Art. 21. Em cada Junta Eleitoral 
apuradora deverá funcionar um 
representante do Ministério Público  
Eleitoral, podendo ser designados pelo 
Procurador Regional, para êsse fim, 
Promotores de Justiça ou, em sua a falta 
cidadãos de notória idoneidade, que 
sejam bacharéis em direito, 
superintendidos os serviços 
pessoalmente pelo Procurador Regional. 

Art. 22. Os pareceres do Ministério 
Público Eleitoral serão proferidos no 
prazo de cinco dias e obrigatoriamente 
remetidos à imprensa oficial para a sua 
publicação antes de entrarem em os 
ilegível em julgamento. 

Parágrafo único. Sempre que fôr 
excedido o prazo fixado para os 
pareceres, deverá o Procurador lançar 
nos autos a cotá justificativa do 
retardamento. 

Art. 23. A correção dos atos de 
membros do Ministério Público Eleitoral, 
compete privativamente ao Procurador 
Geral da Justiça Eleitoral a quem os 
órgãos da Magistratura Eleitoral 
comunicarão qualquer abuso, ato de 
negligência ou omissão daqueles, no 
desempenho de suas atribuições. 

Art. 24. No exercício de suas 
atribuições há recíproca independência 
entre os órgãos do Ministério Público 
Eleitoral e os da Magistratura Eleitoral. 

Art. 25. As emprêsas de transporte 
federais, estaduais, municipais ou 
privadas, que mantenham contrato com o 
Poder Público, são obrigadas a conceder 
passe livre aos Procuradores Regionais 
no território onde exercem êstes as suas 
funções e ao Procurador Geral em todo o 
território nacional. 

Art. 26. O Procurador Geral da 
Justiça Eleitoral cuja posse se realizará 
perante o Ministério da Justiça e 
Negócios Interiores, competente para 
conceder suas licenças e ferias anuais de 
sessenta dias, será equiparado ao 
Subprocurador Geral da República para 
efeitos de vencimentos e vantagens: os 
Procuradores Regionais da mesma 
Justiça, para os ditos efeitos, serão 
equiparados aos procuradores Regionais 
da República nos respectivos Estados. 

Parágrafo único. Fica o Poder 
Executivo autorizado a abrir o crédito de 
Cr$ 1.472.100.00 (um milhão 
quatrocentos e setenta e dois mil e cem 
cruzeiros) para atender no presente 
exercício, ao disposto neste artigo. 

Art. 27. Os Presidentes dos Tribunais 
Eleitorais designarão, nos têrmos deste 
artigo, funcionários para servir junto às 
respectivas Procuradorias Eleitorais. 

§ 1º As designações serão feitas 
mediante requisição do Procurador não 
podendo ultrapassar de dois funcionários 
nas Procuradorias em cuja região houver 
até trezentos mil eleitores, ou de três 
naquelas em que os eleitores forem até 
seiscentos mil, ou de cinco naquelas em 
que houver mais de um milhão de 
eleitores. 

§ 2º Poderão, ainda, os 
Procuradores requisitar da autoridade 
competente até três funcionários, de 
preferência bacharéis  
em direito, para coadjuvá-los durante 
períodos em que houver acúmulo de 
serviço. Os funcionários requisitados 
servirão  
sob a responsabilidade pessoal do 
Procurador que os houver convocado, e 
que deverá apor a sua assinatura em 
concordância com os pareceres que 
preferirem. Nas sessões do Tribunal, 
contudo, sòmente o Procurador ou seu 
substituto legal poderá funcionar. 

§ 3º O funcionário requisitado pelo 
 

Ministério Público Eleitoral ficará sujeito 
ao disposto nesta lei, enquanto não fôr 
dispensado. 

Art. 28. A Secretaria da Procuradoria 
Geral da Justiça Eleitoral, que atenderá 
também aos serviços da Procuradoria 
Regional no Distrito Federal, deverá ser 
organizada por lei própria. 
 

Justificação 
 

A vigente Lei Orgânica do Ministério 
Público da União, apesar de recente, não 
disciplina convenientemente a carreira do 
Ministério Público da Justiça Eleitoral. Tanto 
que manda que as suas funções sejam 
exercidas pelo Procurador Geral da 
República, pelo Procuradores Regionais da 
República nos Estados e pelo Procurador 
Geral da Justiça local neste Distrito Federal. 

O Estatuto dos Funcionários 
Públicos Federais, ora em vigor, no seu 
art. 188 veda a acumulação de quaisquer 
cargos, salvo as excepções 
constitucionais; e no seu art. 190 proíbe 
"participar de mais de um órgão de 
deliberação coletiva". 

O Sr. Presidente da República, 
aprovando Parecer do Sr. Consultor Geral da 
República (ver Jornal do Comércio de 27-5-
1953, numa de suas Várias) firmou a 
doutrina nesse sentido de incompatibilidade, 
ainda mesmo que um dêsses órgãos seja 
autárquico ou de economia mista. 

2. A respeito do aproveitamento dos 
ocupantes que serviam o Ministério 
Público Eleitoral em 10 de novembro de 
1937, é dispositivo semelhante ao do ato 
adicional da vigente Constituição em 
referência às secretarias dos Tribunais 
Eleitorais, disposição essa repetida na lei 
que organizou essas Secretarias (Lei nº 
486 de 14 de novembro de 1948). 

3. Clara a taxativa é a Constituição 
Federal no seu art. 125, mandando organizar 
por lei especial o Ministério Público Eleitoral. 
Que deve ser organizado êsse Ministério, 
entendem os expoentes das nossas letras 
jurídicas do Supremo Tribunal Federal, seus 
ex-Ministros e também antigos componentes 
do Tribunal Superior Eleitoral. Ministros 
Eduardo Espindola e Plínio Casado, como 
se a pode ver dos seus respectivos 
pareceres publicados no Diário do 
Congresso Nacional de 11 de fevereiro de 
1950, pág. 816. Do mesmo modo se 
pronunciou o Conselho Federal de Ordem 
dos Advogados do Brasil, citado Diário pág. 
817. 

Sala das Sessões, aos 17 de 
setembro de 1953. – Dario Cardoso. 
 

EMENDA Nº 69 
 

Projeto de Lei do Senado nº 19 de 
1952. 
 

(Cód. Eleitoral) 
 

Suprima-se o parágrafo 3º do artigo 
135 e acrescentem-se á parte Quinta, 
onde convier, os seguintes artigos: 

Art. – Das decisões dos Tribunais 
Regionais e do Tribunal Superior Eleitoral 
admitir-se-ão embargos de nulidade e 
infrignentes do julgado, além dos de 
declaração. 

Parágrafo único. Os primeiros serão 
interpostos quando a decisão não fôr 
unânime, ou haja sido proferida por 
número de juízes inferior as determinado 
neste Código: e os segundos sempre que 
os acórdãos porém obscuros, 
contraditórios o omissos. 

Art. – Os embargos de ilegível e 
infringentes do julgado serão interpostos 
dentro de cinco (5) dias contados da data 
de publicação das conclusões do acórdão 
no Diário Oficial, diante vista aberta pela 
Secretaria do Tribunal e publicada no 
órgão Oficial. 

Art. – Constados os embargos serão 
os autos conclusos ao Presidente do 
Tribunal, distribuídos e submetidos ao 
Relator, no prazo de 48 horas. 

Parágrafo único – O Relator 
designado apresentará os autos em Mesa 
para julgamento, na primeira sessão 
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seguinte, podendo ser ouvido o 
Procurador Geral, que emitirá parecer 
verbal. 

Art. – Os embargos de declaração 
serão interpostos dentro da 48  
horas e julgados, sem audiência da outra 
parte, na primeira sessão que se  
seguir. 
 

Justificação 
 

A necessidade dos embargos 
infringentes e de nulidade, em matéria 
eleitoral, tem-se feito sentir, na prática, de 
modo irrecusável. Todos os que postulam 
perante a Justiça Eleitoral a têm sentido. A 
própria justiça há de ser interessada na sua 
introdução no futuro Código, pois tal recurso 
abrirá oportunidade a que muitos êrros e 
equívocos, naturais e inevitáveis em tôda 
obra humana, possam ser corrigidos por via 
dêle. Para não nos alargar, citaremos apenas 
um caso concreto, em que a falta dêsse 
recurso se fêz sentir de tal forma, que 
colocou o Tribunal Superior Eleitoral, para 
corrigir evidente êrro, na contingência de 
transformar em infringentes, com violência  
ao texto legal, embargos declaratórios, para o 
efeito de reformar o acórdão que cassavam o 
diploma do nobre Senador Euclides Vieira. 

Sala das Sessões, 17 de setembro de 
1953, – Dario Cardoso. 
 

EMENDA Nº 70 
 

Projeto de Lei do Senado nº 19, de 
1952. 
 

(Código Eleitoral) 
 

Acrescente-se ao art. 138 um parágrafo 
com a seguinte redação: 

§ 7º – Interpôsto recurso contra a 
expedição do diploma de qualquer candidato, 
os recursos parciais por êste interpostos 
serão conhecidos e julgados como matéria 
de defesa, quer tenha êle recorrido ou não 
contra a própria diplomação. 
 

Justificação 
 

A Justiça Eleitoral, através de seus 
tribunais, firmou jurisprudência no sentido de 
considerar prejudicados os recursos parciais 
interpostos pelo candidato que deixa de 
recorrer contra a expedição do próprio 
diploma, o que não é justo, porquanto isto 
importa no ilegível da defesa, que deve ser a 
mais ampla possível. E' princípio inconteste 
de direito processual que um dos suportes do 
direito de recorrer das sentenças é o 
interêsse na sua reforma. Ora, o diploma não 
tem interêsse, evidentemente, na sua 
reforma da decisão que o diplomata tem-no, 
ao contrário, e no mais alto grau em 
defender-se no recurso manifestado contra 
essa diplomação e essa defesa se opera, via 
de regra, através dos recursos parciais, que 
constituem a única realmente eficáz. 

Se o diplomado tem todo o interêsse em 
que a decisão que lhe conferiu o diploma, 
seja mantida, e, portanto em defendê-la. 
Ilegível, e contraditório será exigir-se, para 
que seus recursos parciais sejam 
examinados, ilegível contra a mesma. 

Só se deverão considerar prejudicados 
os recursos parciais, quando não houver 
recurso algum contra a diplomação. Aliás, no 
nosso parecer, foi essa a intenção do 
legislador do Código Eleitoral vigente. 

Sala das Sessões, 17 de setembro de 
1953. – Dario Cardoso. 
 

EMENDA Nº 71 
 

Projeto de Lei do Senado nº 19, 1952 
 

(Código Eleitoral) 
 

Acrescente-se na Parte Quinta, onde 
convier, o seguinte artigo: 

Art. – O Tribunal Superior Eleitoral 
aplicará, no julgamento dos recursos de 
diplomação, o dispôsto nêste Código, para o 
julgamento de tais recursos perante os 
Tribunais Regionais. 
 

Justificação 
 

O projeto estabelece normas para  
o julgamento dos recursos de diplo- 
 

mação apenas perante os Tribunais 
Regionais; a omissão dessas normas, no 
tocante ao Tribunal Superior Eleitoral, poderá 
gerar confusões, que a emenda visa a  
evitar. 

Sala das Sessões, 17 de setembro de 
1953. – Dario Cardoso. 
 

EMENDA Nº 72 
 

Projeto de Lei do Senado nº 19, de 1952 
 

(Código Eleitoral) 
 

Acrescente-se ao artigo 138 um 
parágrafo com a seguinte redação: 

§ 8º Os recursos parciais que 
envolverem o exame de matéria 
constitucional serão julgados como recursos 
autônomos pela forma prescrita para o 
julgamento dos recursos ordinários. 
 

Justificação 
 

Os recursos versantes sôbre matéria 
constitucional, embora interpostos sob a 
forma de recursos parciais, não devem, 
atenta a sua importância excepcional,  
ter o seu julgamento sobrestado à espera  
do interposição do recurso contra a 
expedição do diploma, nem poderá ser 
julgado prejudicado pela não interposição 
dêste. A emenda objetiva evitar essa 
anomalia. 

Sala das Sessões, 17 de setembro de 
1953. – Dario Cardoso. 
 

EMENDA Nº 73 
 

Projeto de Lei do Senado nº 19, de 1952 
 

(Código Eleitoral) 
 

Substitua-se o artigo 60 pelo seguinte: 
Art. 60. Se nenhum partido alcançar o 

cociente eleitoral, considerar-se-ão eleitos os 
candidatos mais votados, até serem 
preenchidos todos os lugares. 
 

Justificação 
 

Desde que nenhum partido haja 
alcançado o cociente eleitoral, só haverá uma 
solução possível para o caso: a aplicação do 
principio majoritário. 

O que pretende o artigo 60 do projeto é 
inexequível, porquanto, se nenhum partido 
atingir o cociente eleitoral, não será possível 
fazer-se a aplicação dos ns. 1 e 2 do mesmo 
artigo. E a razão é muito simples e óbvia. 
Não tendo os partidos eleito candidatos pelo 
cociente eleitoral, não há como atribuírem-se-
lhes cadeiras ou lugares tomando-se por 
base o número de candidatos por êles eleitos 
mais um (1). 

Sala das Sessões, 17 de setembro de 
1953. – Dario Cardoso. 
 

EMENDA Nº 74 
 

Projeto de Lei do Senado nº 19, de 1952 
 

(Código Eleitoral) 
 

Suprimam-se os ns. 1 e 2 e o parágrafo 
único do artigo 59. 
 

Justificação 
 

A supressão pleiteada é conseqüência 
da emenda substitutiva nº    , de nossa 
autoria, porquanto, voltando-se ao sistema da 
distribuição dos restos (se aprovada a 
referida emenda) ao partido mais votado, não 
haverá mais lugar para as operações 
constantes dos ns. 1 e 2 e para o dispôsto no 
parágrafo único do artigo em referência. 

Sala das Sessões, 17 de setembro de 
1953. – Dario Cardoso. 
 

EMENDA Nº 75 
 

Projeto de Lei do Senado nº 19, de 1952 
 

(Código Eleitoral) 
 

Substitua-se o artigo 159 pelo seguinte: 
Art. 159. Os lugares não preenchidos 

com a aplicação dos cocientes eleitorais 
serão atribuídos ao partido que tiver 
alcançado maior número de votos. 

Justificação 
 

Pretende a emenda o retôrno ao sistema 
da chamada lei Agamemnon Magalhães 
(Decreto-lei nº 7.586, de 28 de maio de 1945, 
artigo 48), no tocante à tão discutida questão 
da distribuição das sobras. O sistema da Lei 
Agamemnon é o único que poderá assegurar 
aos governos substancial maioria parlamentar, 
garantidora de uma administração segura e 
proveitosa, evitando a tirania dos 
representantes chamados "fiéis de balança". 

O sistema é, não há negar, em teoria, 
menos democrático do que o vigorante; na 
prática, entretanto, é muito mais democrático. 

Sala das Sessões, 17 de setembro de 
1953. – Dario Cardoso. 
 

EMENDA Nº 78 
 

Projeto de Lei do Senado nº 19, de 1952 
 

(Código Eleitoral) 
 

Substituam-se os ns. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 do 
artigo 119, pelos seguintes: 

1 – São Paulo, Mato Grosso, Goiás e Piauí; 
2 – Minas Gerais, Espírito Santo e 

Bahia; 
3 – Ceará, Maranhão, Rio de Janeiro e 

Sergipe; 
4 – Pernambuco, Rio Grande do Norte, 

Paraíba e Alagoas; 
5 – Rio Grande do Sul, Paraná e Santa 

Catarina; 
6 – Distrito Federal, Pará, Amazonas e 

Territórios. 
 

Justificação 
 

Embora arbitrária, como a constante do 
projeto, a divisão proposta parece atender a 
uma melhor distribuição dos trabalhos e, até 
mesmo, o critério geográfico, que é de 
pequena importância no caso. 

A emenda visa sobretudo a corrigir uma 
falha da enumeração do artigo 119 do 
projeto, que omitiu o Estado de Goiás. 

Sala das Sessões, 18 de setembro de 
1953. – Dario Cardoso. 
 

EMENDA Nº 77 
 

Projeto de Lei do Senado nº 19-952 
 

(Código Eleitoral) 
 

Suprima-se o art. 86. 
 

Justificação 
 

Nada aconselha a alteração do sistema de 
fazer-se a votação em só dia, que sempre foi 
adotado entre nós com os melhores resultados. 
Além dos inconvenientes que apontaremos na 
emenda ao art. 88, apontaremos dêsde logo um, 
que resultará da adoção do preconizado no 
projeto, que é o da paralização da vida normal do 
País, acarretada por todo pleito eleitoral por 
período maior de um dia. 

Sala das Sessões, 17 de setembro de 
1953. – Dario Cardoso. 
 

EMENDA Nº 78 
 

Projeto de Lei do Senado no 19-952 
 

(Código Eleitoral) 
 

Substituam os arts. 88 e seus §§, 89 e 
90 pelo seguinte: 

Art. 88. As dezoito horas, o presidente 
fará entregar as senhas a todos os eleitores 
presentes e que ainda não as tenham 
recebido, convidando-os, em segunda, em 
voz alta, a entregar à Mesa os seus titulos, 
para que sejam admitidos a votar. 

Parágrafo único. A votação continuará 
segundo a ordem numérica das senhas, sendo o 
título devolvido ao eleitor logo que tenha votado. 
 

Justificação 
 

Como já frisamos, nada aconselha se 
altere sistema sempre vigorante, entre  
nós, de fazer a votação em um só dia. Além 
do inconveniente da suspensão da vida 
normal do País por três dias, como quer o 
projeto, acresce o perigo que ensejará  
de tentativas e mesmo de violação das  
urnas, enquanto durar a votação, uma vez 
 

que, pelo art. 88, ficarão elas sob a guarda 
de um dos secretários da Mesa no próprio 
recinto da seção eleitoral, embora permita o § 
2º designem os partidos delegados e fiscais 
para auxiliarem o Secretário na guarda das 
mesmas urnas. De mais a mais, a medida 
viria complicar, de muito, o processo eleitoral, 
que deve ser o mais simples, rápido e fácil de 
ser executado. 

Sala das Sessões, 17 de setembro de 
1953. – Dario Cardoso. 
 

EMENDA Nº 79 
 
Ao Projeto de Lei do Senado nº 19, de 1952 

 
Suprima-se o parágrafo único do art. 9º. 
 

Justificação 
 

Nenhum inconveniente há em que o 
substituto que haja exercido o cargo de juiz, 
durante qualquer tempo, seja escolhido e 
nomeado membro efetivo ou reconduzido a 
suplência. 

Ao contrário, essa escolha será 
aconselhável, pelo motivo de recair em quem 
já adquiriu experiência de julgar em matéria 
eleitoral. 

Demais o texto, cuja supressão  
se pleiteia, importaria numa restrição 
injustificada à faculdade de escolha  
dos tribunais a que compete fazer as 
condições. 

Sala das Sessões, 17 de setembro de 
1953. – Dario Cardoso. 
 

EMENDA Nº 80 
 

Ao Projeto nº 19, de 1952 
 

Suprima-se o art. 8º. 
 

Justificação 
 

O art. 8º é evidentemente 
inconstitucional. 

Proíbe de que os juizes dos Tribunais 
Eleitorais sirvam por mais de biênio; essa 
proibição infringe abertamente o art. 114 da 
Constituição que permite a recondução por 
um biênio. 

Sala das Sessões, 17 de setembro de 
1953. – Dario Cardoso. 
 

EMENDA Nº 81 
 

Acrescente-se ao inciso III do Artigo 186 do 
seguinte parágrafo: 

 
§ 4º Tôda doação, contribuição ou 

auxílio para a propaganda de um partido ou 
de seus candidatos ou para o custeio de 
quaisquer outros serviços e encargos 
deverá dar entrada na Tesouraria Nacional, 
ou nas Tesourarias Regionais ou 
Municipais. 
 

Justificação 
 

Há certas contribuições que são 
entregues pessoalmente a certos membros 
do partido e não à Tesouraria dêste, de modo 
que se tornam desconhecidas, sendo, além 
disso, empregadas ao livre alvedrio dos que 
as recebem e que, geralmente, não prestam 
contas da aplicação. E' uma forma de iludir a 
Lei quando exige que se torne conhecida a 
origem dos recursos. 

Sala das Sessões, 21 de setembro de 
1953. – Alberto Pasqualini. 
 

EMENDA Nº 82 
 

Ao Artigo 176. 
Acrescente-se ao Art. 176 o seguinte 

parágrafo: 
– Aos membros dos Diretórios e aos 

delegados às Convenções não será permitido 
fazer-se representar mediante procuração. 
 

Justificação 
 

E' frequente permitir-se que membros 
dos Diretórios Nacional, Estadual ou 
Municipal possam fazer-se representar nas 
reuniões mediante procuração. 

Ora, isso constitui um verdadeiro  
abuso, pois não raro certos elementos 
conseguem, às vezes sob pressão, 
procurações de outros membros domi- 
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nando a reunião. Ao membro de um 
Diretório é conferido um mandato pessoal e 
cujo exercício não pode ser delegada ou 
substabelecido. 

A emenda tem por objetivo evitar que o 
espírito faccioso, golpista e anti-democrático 
possa dominar as reuniões dos Diretórios. 

E' necessário que a lei previna 
abusos e propicie os meios para o 
aperfeiçoamento partidário. 

Sala das Sessões, 21 de setembro 
de 1953. – Alberto Pasqualini. 

 
EMENDA Nº 83 

 
Ao parágrafo único do Art. 52. 
Redija-se o parágrafo único do Artigo 

52 da forma seguinte: 
"Não havendo sub-legenda, poderá 

ainda indicar um têrço a mais dos 
candidatos, desprezada a fração." 

 
Justificação 

 
A emenda é uma decorrência da 

emenda anterior. Só quando não há 
dissidência, poderá o partido indicar mais 
um têrço nos casos previstos. 

A dissidência, porém, em qualquer 
hipótese, poderá indicar a têrça parte. 

Sala das Sessões, 21 de setembro 
de 1953. – Alberto Pasqualini 

 
EMENDA Nº 84 

 
Redija-se o Art. 188: 
Art. 188. São considerados ilícitos os 

recursos financeiros de que trata o artigo 
anterior, assim como os auxílios e 
contribuições cuja origem não seja 
mencionada ou não conste dos livros de 
contabilidade do Diretório Nacional ou dos 
Diretórios Regionais ou Municipais. 

 
Justificação 

 
A emenda é o complemento 

necessário da emenda anterior. 
Sala das Sessões, 21 de setembro 

de 1953. – Alberto Pasqualini. 
 

EMENDA Nº 85 
 
Incluam-se depois do Art. 47 os 

seguintes artigos: 
Art. – Poderão igualmente registrar 

candidatos às eleições, que obedeçam ao 
sistema de representação proporcional, 
as dissidências partidárias. 

§ 1º Caracteriza-se a dissidência 
partidária pelo agrupamento de membros 
de um partido que, mantendo-se embora 
fieis ao programa partidário, divergem da 
orientação da maioria ocasional dos 
órgãos de direção. 

§ 2º Considera-se existir dissidência 
partidária no âmbito estadual, quando 
reunir conjunta ou isoladamente, uma das 
seguintes condições. 

a) a têrça parte ou mais dos 
membros do Diretório Estadual; 

b) a têrça parte ou mais dos 
diretórios municipais; 

c) a têrça parte ou mais dos 
deputados à Assembléia Estadual; 

d) a têrça parte ou mais dos 
deputados à Câmara Federal. 

§ 3º Considera-se existir a 
dissidência partidária, no âmbito 
municipal ou no Distrito Federal, quando 
reunir, conjunta ou isoladamente, uma 
das seguintes condições: 

a) a têrça parte ou mais dos 
vereadores a Câmara Municipal; 

b) a têrça parte ou mais dos 
membros do Diretório Municipal; 

c) a têrça parte ou mais dos 
Diretórios Distritais ou das Secções em 
que se acha dividido o Município. 

Art. A dissidência comunicará ao 
Tribunal Regional sua existência, mediante 
Oficio devidamente assinado pelos que a 
constituem (§§ 2º e 3º do Art. anterior), com 
firmas devidamente reconhecidas, indicando 
ao mesmo tempo as pessoas ou comitê com 
poderes para representá-la. 

Art. A dissidência poderá  
registrar um têrço, desprezada a  
fração, do número de candidatos 
correspondentes aos lugares a preencher. 

§ 1º O registro adotará o nome do 
Partido seguido da sublegenda que for 
escolhida, computando-se os votos como 
pertencentes à legenda partidária para o 
efeito da determinação do quociente 
partidário. 

§ 2º Das cédulas de votação 
constará, além da legenda, a legenda 
com a sublegenda, fazendo-se a 
distribuição proporcional do quociente 
partidário e desprezando-se para a 
sublegenda a fração não superior a um 
meio. 

§ 3º O requerimento será assinado 
pela pessoa ou órgão designado para 
representar a dissidência na forma do  
Art. 

$ 4º Só poderá existir uma única 
sublegenda. 

§ 5º Não poderão ser candidatos os 
que não pertençam ao partido ou tenham 
violado o programa partidário. 

§ 6º Para o efeito da determinação  
da têrça parte a que se referem as letras  
a e b do § 2º do Art. ..., e letras b e c do  
3º do mesmo Art., será considerada a 
existência no momento em que se 
verificou a dissidência. 

 
Justificação 

 
As dissidências representam, não 

raro, dentro de um partido, a melhor 
orientação sendo constituídas daqueles 
elementos que encarnam o verdadeiro 
ideal partidário em oposição a grupos 
que, às vêzes, por processos 
condenáveis, conseguem assenhorar-
se da direção do partido passando a 
monopolizar-lhe a direção. 

A dissidência pode representar um 
movimento de reação contra o 
personalismo, o desvirtuamento partidário 
e em favor da moralização do partido. 

Não seria justo obrigar os 
dissidentes a deixar o partido, buscar 
outras legendas ou privá-los de ter 
representação. Deve  
a lei possibilitar-lhes a escolha e a  
eleição de candidatos. Por essa forma, 
evitar-se-á o enfraquecimento da 
legenda do partido. 

A dissidência pode ser uma forma de 
auto-crítica partidária. 

E' a divergência interna que poderá 
concorrer para a renovação e 
aperfeiçoamento do partido sem 
prejudicar-lhe a unidade. 

Visa a emenda o reconhecimento 
legal das dissidências que tenham 
consistência e possibilitar-lhes a escolha 
e eleição dos seus candidatos. 

Sala das Sessões, em 21 de 
setembro de 1953. – Alberto Pasqualini. 

O SR. PRESIDENTE: – Em 
discussão o Projeto e as emendas. 

Não havendo quem peça a palavra 
vou encerrar a discussão. (Pausa). 

Encerrada. 
O projeto e as emendas voltam à 

Comissão de Constituição e Justiça. 
 
Discussão única do Projeto de 

Resolução nº 10, de 1952, que dispõe 
sôbre a aposentadoria de funcionário do 
Senado que conte 35 anos de serviço 
público. (Pareceres: da Comissão de 
Constituição e Justiça, sob nº 1.403, de 
1952, favorável ao projeto e à emenda 
nº 1; da Comissão Diretora, sob nº 877 
de 1953, favorável ao propondo 
subemenda à emenda número 1; da 
Comissão de Finanças, sob nº 878, de 
1953, favorável ao projeto, contrário à 
emenda número 1 e respectiva 
subemenda e oferecendo as emendas 
números 2 e 3; da Comissão de Serviço 
Público Civil, sob nº 968, de 1953, 
favorável ao projeto a subemenda 
número 1, à emenda número 2 e 
contrário à emenda nº 3). 

 
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a  

mesa dois requerimentos que vão ser  
lidos. 

São lidos e aprovados os seguintes: 

REQUERIMENTO Nº 326, 1953 
 
Requeiro a volta do Projeto de 

Resolução nº 10, de 1952, à Comissão 
Diretora, a fim de apreciar as  
emendas oferecidas pela Comissão de 
Finanças. 

Em se tratando de matéria que  
não pode fugir ao exame e parecer 
daquela Comissão, impõe-se a medida 
pleiteada. 

S.S. em 21 de setembro de 1953. – 
Ismar de Góes. 

 
REQUERIMENTO Nº 327, de 1953 

 
Requeiro seja ouvida a Comissão de 

Constituição e Justiça sôbre as emendas 
e subemendas oferecidas ao Projeto de 
Resolução nº 10, de 1952. 

S. S. em 21 de setembro de 1953. – 
João Villasbôas. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em 

consequência o projeto vai às 
Comissões de Constituição e Justiça e 
Diretora,  
para que se pronunciem sôbre as 
emendas oferecidas pela Comissão de 
Finanças. 

 
Primeira discussão do Projeto de Lei 

do Senado nº 34, de 1950, que dispõe 
sôbre a aplicação do Decreto-lei nº 8.264, 
de 1º de dezembro de 1945 (sôbre 
gabarito de construção nas proximidades 
do Pôrto Duque de Caxias, nos bairros do 
Leme, Copacabana, Ipanema e Lebron). 
Pareceres: da Comissão de Constituição 
e Justiça, pela constitucionalidade 
(números 959, 960 e 961 de 1951) da 
Comissão de segurança, pela rejeição. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a 

mesa um requerimento que vai ser lido. 
E' lido e aprovado o seguinte 
 

REQUERIMENTO Nº 328, de 1953 
 

Requeiro adiamento da primeira 
discussão do Projeto de Lei do Senado nº 
34, de 1950, para a sessão do dia 24 do 
corrente mês. 

Sala das Sessões, em 21 de 
setembro de 1953. – Joaquim Pires. 

Em consequência a discussão do 
projeto fica adiada para o próximo dia 24. 

 
Segunda discussão do Projeto de 

Lei do Senado nº 51, de 1947, que 
determina que os oficiais e praças, 
graduados ou não, sobreviventes dos 
cerco de Begé e da Lapa, promovidos 
ou comissionados por atos de bravura 
ou por serviços relevantes, passem a 
perceber como se efetivos fossem, os 
seus vencimentos na base de 30% da 
tabela atual (aprovado em 1ª 
discussão, com emendas em 27 de 
agôsto de 1953). Parecer nº 960, de 
1953, da Comissão de Redação, 
oferecido redação do vencido em 1ª 
discussão. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em 

discussão. 
Se nenhum Sr. Senador pedir a 

palavra encerrarei a discussão (Pausa). 
Encerrada. 
Os Srs. Senadores que aprovam o 

projeto queiram permanecer sentados 
(Pausa). 

E' aprovado o seguinte. 
Projeto de Lei do Senado nº 51, de 

1947. 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Os oficiais e praças, 

graduados ou não, sobreviventes dos 
cercos de Bagé e da Lapa, promovidos  
ou comissionados por atos de bravura  
ou por serviços relevantes, passam a per- 
 

ceber, desde a vigência desta lei, como  
se fetivos fossem, os seus vencimentos 
na base de 30% (trinta por cento) da 
tabela atual. 

Art. 2º Os sobreviventes das operações 
de guerra especificadas no Boletim do 
Exército nº 48, de 31 de agôsto de 1937, e 
que contem pelo dobro e tempo das 
campanhas de que trata o Aviso nº 574,  
de 19 de agôsto, também de 1937, inclusive 
os que integraram a expedição de Mato 
Grosso em 1906, são promovidos ao pôsto 
imediato: 

a) os da ativa ao passarem para a 
reserva; 

b) os da reserva ou os reformados 
imediatamente após a publicação desta  
lei. 

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

A sanção. 
 
Discussão única do Projeto de Lei da 

Câmara dos Deputados número 35, de 
1950, que concede ao Estado de Minas 
Gerais isenção de direitos de importação 
e taxas aduaneiras, exclusive a de 
previdência, que especifica. (Pareceres 
favoráveis: da Comissão de Constituição 
e Justiça, sob nº 945, de 1953; da 
Comissão de Finanças, sob nº 945, de 
1953). 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em 

discussão. 
Se não houver quem peça a palavra 

encerrarei a discussão (Pausa). 
Encerrada 
Os Srs. senadores que aprovam o 

projeto queiram permanecer sentados 
(Pausa). 

É aprovado o seguinte: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 35, de 
1950 

 
Concede ao Estado de Minas 

Gerais isenção de direitos de 
importação e taxas aduaneiras, 
exclusive a de previdência social para 
os materiais importados pela Rádio 
Inconfidência que especifica. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º E', concedida ao Estado de 

Minas Gerais, isenção de direitos de 
importação e taxas aduaneiras, exclusive 
a de previdência social, para os materiais 
abaixo relacionados importados pela 
Rádio Inconfidência: 

1 transmissor de rádio difusão com 
potência de 50 kw. "Federal" tipo 197-A 
completo com dois jogos de válvulas e 
dois cristais para 880 Kc-s. 

1 mesa de contrôle "Federal" tipo 
108AY, completa com válvulas. 

1 jôgo de válvulas de reserva  
para a mesa de contrôle "Federal" tipo 
108AY. 

1 jôgo de válvulas de reserva para o 
transmissor "Federal" tipo 147A. 

1 jôgo de peças de reserva para o 
transmissor "Federal" tipo 197A. 

1 unidade de acompanhamento  
de antena "Andrew" completa com 
acessórios. 

1 mesa de contrôle de estúdio 
"Western Eletric" tipo 258, completa com 
acessórios. 

10 mesas toca-discos "Feirchild" tipo 
524-A1, completo com acessórios. 

6 microfones de velocidade "Western 
Electric" tipo 39A. 

4 microfones dinâmicos direcionais 
"Western Eletric" tipo 633-A, completos 
com acessórios. 

6 pedestais para microfones, modêlo 
de mesa "Western Eletric" tipo 24-A 
completos com acessórios. 

6 pedestais para microfones, modêlo 
de piso "Western Eletric" ilegível 24-A 
completos com acessórios. 

4 alto-falantes de 8", "Western 
Eletric" tipo 755A. 

2 alto-falantes de 12", "Western 
Eletric" tipo 728-B. 

1 conjunto de alto-falantes "Western 
Eletric" tipo 757-A, completo com móvel. 
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Os amplificadores monitores 
"Western Electric" tipo 124E, completos 
com válvulas. 

4 ampliadores portáteis ‘’Western 
Electric’’ tipo 22D, completos com 
válvulas e acessórios. 

2 gravadores de discos, modêlo de 
estúdio Fairchild’’ tipo 539K1, completos 
com acessórios. 

1 gravador magnético "Amplificador 
Corporation" completo com válvulas e 
acessórios. 

1 gravador magnético "Amplifier 
Corporation" completo com válvulas e 
acessórios. 

4 braços panfográficos para 
microfone "Stabird" tipo 180, modêlo de 
luxo. 

2 transmissores de freqüência 
modulada com potência de 500 watts 
"Federal" completos com cristais e dois 
jogos de válvulas. 

100 metros de cabo coaxial RG17U 
"Federal" tipo Interlin K 12. 

2 receptores de freqüência modulada 
com contrôle e cristal "Rádio Engincering 
Laboratories" tipo 6701, completos com 
válvulas. 

2 cristais sobressalentes para os 
receptores: Rádio Engincering 
Laboratórios" tipo 670L. 

2 antenas de recepção para 
freqüência modulada "Korkshop 
Associates’’ tipo Em2. 

100 metros de cabo coaxial RG58U 
"Federal" tipo Interlin. 

2 condutores coaxiais para uso com 
os receptores de freqüência modulada. 

1 transformador para sub-estação. 
1 jôgo de medidores. 
1 jôgo de interruptores. 
1 jôgo de protetores. 
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na 

data da sua publicação. 
Art. 3º Revogam-se as disposições 

em contrário. 
À sanção. 
 
Discussão única do Projeto de 

Lei da Câmara dos Deputados número 
325, de 1951, que concede isenção 
de tributos, exclusive de Previdência 
Social, a materiais importados pela 
Prefeitura Municipal de formiga e 
outras. Pareceres favoráveis: da 
Comissão de Constituição e Justiça, 
sob número 954, de 1953; da 
Comissão de Finanças, sob nº 955, de 
1953). 

O SR. PRESIDENTE: – Em 
discussão. 

Se não houver quem peça a palavra 
encerrarei a discussão. (Pausa). 

Encerrada. 
Os Srs. Senadores que aprovam o 

projeto queiram conservar-se sentados 
(Pausa). 

É aprovado o seguinte 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 325, 
de 1951 

 
Concede isenção de tributos, 

exclusive a taxa de Previdência Social, a 
materiais importados pela Prefeitura 
Municipal de Formiga e oturas. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º E’ concedida Isenção de 

todos os tributos, exceto a taxa de 
previdência social, que incidam sôbre o 
material abaixo relacionado importado 
para as seguintes Prefeituras Municipais. 

I – para a Prefeitura Municipal de 
Formiga, Estado de Minas Gerais; 
material para a construção de nova usina 
hidro-elétrica a ser instalada no município; 

II – Prefeituras Municipais de Itabuna 
e Ilhéus; grupos Diesel e demais 
acessórios destinados à iluminação 
pública daquelas cidades, a serem 
desembarcados nos portos de Salvador 
ou de Ilhéus. 

III – Prefeitura Municipal de 
Jequitinhonha; maquinário destinado à 
instalação de usinas hidro-elétrica no 
município. 

IV – Prefeitura Municipal  
de Campina Grande, Estado da Parai- 
 

ba; um grupo elétrico consistindo em 
1) Um motor Diesel Sulzer tipo 
8BAF29; devidamente equipado 2º) 
Um alternador trifásico de fabricação 
de Scheron, Genève – Suíça, do tipo 
volante SI-12 140-32; 3º Um disjuntor 
a óleo tipo 0613; – C613); 5º) – Trêes 
transformadores 4º) Um selecionador, 
tripolar tipo de corrente, tipo 
NTT6h18; 6º) Dois ditos tipo 
NTT6h21; 7º) – Dois transformadores 
de tensão, monofásicos, tipo TNLc12; 
8º) – Um dito tipo ML-a9; 9º) – Seis 
seguranças de alta capacidade tipo 
CGB6; 10) – Ferros de fixação para 
material de alta tensão; 11) – Cabos e 
acessórios para ligação; – 12) – 
Conexões em cobre, isoladores, e 
suportes; 13; – Fios pilotos e de 
comando; 14) – Material para ligação 
à terra; 15) – Material de baixa 
tensão, constante de um quadro de 
distribuição, compondo-se de 2 
paineis de ferro, perfilados com 
chapas de proteção e portas 
trazeiras, inclusive mantagem dos 
aparelhos o instrumentos, barras 
coletoras de cobre, fios de ligaão, 
material miúdo e cahpas indicadoras; 
16) Um amperímetro eletro-magnético 
0.550 Amp; 17) – Um comutador de 
amperímetro; 18) – Um voltímetro 
eletro-magnético 0-5.005 V; 19 – Um 
comutador de Voltímetro; 20) – Um 
wattmetro, sistema Ferraris, para 
fases desequilibradas; 21) – Um am – 
Um comutador de sincronização; – 
perímetro para a excitação; 22) – 20 
metros de cabo shunt; – Um regulador 
automático de tensão e ação rápida: 
tipo AB-2-1; 25) – Uma resistência 
para fixar a tensão desejada 26) – Um 
comutador. de excitação 27 – Um 
manipulador de regulação de 
velocidade dos motores Diesel 28) – 
Um comutador de campo tipo F4e; – 
29) – Dois relais secundários de 
corrente máxima tipo 31, com 
regulação independente da 
amepragem e do tempo de 
desligamento; 30) – Um relais 
secundário termico tipo ST; 31) – um 
relais de proteção diferencial tipo 
RB3; 32) – Um apareloh de 
sinalização tipo A2 adquirido a Firma 
Sulzer Frères S. A. Winterthur, Skiça. 

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na 
data da sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

A sanção. 
 
Discussão única do Projeto de 

Decreto Legislativo nº 37, de 1953, 
originário do Senado, que concede 
anistia aos trabalhadores que hajam 
praticado falta grave. em delito de 
greve. Pareceres: da Comissão de 
Constituição e Justiça, favorável (nº 
844, de 1953) ; da Comissão de 
Legislação Social, favorável, com a 
emenda que oferece (nº 845, de 
1953). 

 
O SR. PRESIDENTE: – Sobre a 

mesa um requerimento que vai ser 
lido. 

E' lido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO Nº 329, DE 1953 
 
Nos têrmos do Regimento Interno, 

requeiro o adiamento da discussão única 
do Projeto de Decreto Legislativo nº 37, 
de 1953, a fim de que o mesmo figure na 
Ordem do Dia de 9 de outubro próximo 
futuro. 

Sala das Sessões, em 21 de 
setembro de 1953. – Othon Mader. 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação 
o requerimento. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – 
(Não foi revisto pelo orador) (Para 
encaminhar a votação): – Sr. 
Presidente, estou de acôrdo com o 
requerimento e nada tenho a opôr, 
mas quero, desde logo, esclarecer 
um pensamento que não está sendo 
bem compreendido, em tôrno do 
projeto. 

Ao apresentá-lo, na justificação, 
disse claramente que não tive em 
vista senão anistiar os que houverem 
cometido faltas por motivos de 
greve, tanto os delitos capitulados 
no Código Penal, como a falta grave 
capitulada na Lei 9.070, de 18 de 
março de 1946, que regulou o crime 
de greve. 

Não seria lícito pretendesse eu 
sustentar a anistia de todos os 
trabalhadores e empregados por todos 
os motivos considerados faltas graves 
pelo Código Penal. Apenas desejei 
anistiá-los pelas faltas graves por 
motivo de greve, como se capitula na 
lei que as regula. 

O SR. MELLO VIANNA: – Fico 
muito satisfeito com a explicação de 
Vossa Excelência porque, de fato, eu já 
havia formulado emenda supressiva das 
palavras "falta grave". Envolvendo 
matéria de direito privado, não poderia ser 
atingida pela anistia, providência de 
direito penal. Não é licita ao Estado 
intervir nas relações privadas e já 
consumadas. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – 
Sinto-me honrado cm esta 
coincidência de pontos de vista. Aliás, 
é o que decorre de tôda a justificação 
que fiz ao projeto. 

Entendo que a primeira condição 
da lei é a clareza; sou sempre de 
opinião que qualquer dúvida na 
expressão do meu pensamento deve 
ser imediatamente esclarecida. E’ o 
que farei no momento oportuno, ao 
apresentar emenda esclarecendo o 
meu pensamento e a justificação que 
fiz ao projeto. (Muito bem), 

O SR. MOZART LAGO – (Não foi 
revisto pelo orador) (Para 
encaminhar a votação): – Sr. 
Presidente, quando há momentos 
solicitei a palavra foi, precisamente, 
para requerer o adiamento da 
discussão e votação do projeto, no 
que fui precedido pelo nobre colega, 
Senador Othon Mader. 

Recebi vários ofícios e 
telegramas de federações industriais 
do País, necessitando de tempo para 
estudá-las, para, então, votar o 
projeto com mais consciência. (Muito 
bem). 

O SR. OTHON MADER (Para 
encaminhar a votação) (Não foi 
revisto pelo orador): – Sr. 
Presidente, congratulo-me com o 
nobre autor do projeto, Senador 
Gomes de Oliveira, que, vindo à 
tribuna, acaba de declarar que, 
realmente, a sua intenção, ao 
elaborá-lo, não fôra anistiai todos os 
operários que houvessem cometido 
falta grave, mas, sòmente, aqueles 
cujas faltas se ligassem a movimentos 
grevistas. 

O texto em votação, portanto, 
não encerra mais a gravidade que nos 
alarmou, quando de sua 
apresentação. 

Não tenho tido tempo de estudar 
detidamente a matéria – e porque me 
achava ausente na ocasião em que a 
discutiu a Comissão de Legislação Social 
– requeri o adiamento de sua apreciação 
pelo plenário, a fim de que a fizessem 
oportunamente, com conhecimento de 
causa. 

Esta, e não outra – repito – a razão 
por que pedi o adiamento da discussão 
do projeto. (Muito bem). 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: (Para encaminhar a 
votação) (Não foi revisto pelo 
orador): – Senhor Presidente, não 
venho opor-me ao requerimento 
formulado pelo eminente Senador 
Othon Mäder; entretanto, a meu ver, o 
projeto deveria ser votado agora, até 
porque as ponderações feitas sôbre o 
seu cometido não são de convencer. 

Creio mesmo que a Comissão de 
Legislação Social foi de uma 
contemporização extraordinária, tanto 
assim que emendou o texto da seguinte 
forma: 

"Ao art. 1º acrescente-se: 
Parágrafo único. Não se 

compreendem nas medidas aqui previstas 
os crimes comuns". 

Ora, o artigo reza: 
"São anistiados os trabalhadores que 

hajam praticado falta grave ou delito de 
greve." 

Surgiu, entretanto, na Comissão 
discussão em tôrno do que se deveria 
entender por falta grave e delito de greve. 

O meu ponto de vista é o de que, 
objetivando o projeto e anistia, deveria 
abranger tudo – delito de greve, falta 
grave e, até, delitos comuns. Na 
concessão da anistia, não se devem criar 
restrições. 

Era, assim, minha opinião a mais 
ampla possível. 

O SR. OTHON MÄDER: – A anistia 
que V. Ex.ª quer é revolucionária. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – Tôdas as anistias são 
revolucionárias, porque significam uma 
espécie de revolução do próprio Direito. 
São concedidas atendendo-se a 
circunstância de ordem excepcional; de 
outro modo, não se compreenderiam. 

O SR. OTHON MÄDER: – Aqui se 
trata de anistia política, e não para crimes 
comuns. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – O nobre colega sabe 
que, por ocasião de movimentas de 
ordem política, muitas vêzes, se praticam 
crimes de ordem comum. 

Ainda que se quisesse 
estabelecer a separação – ver onde 
começa uma e onde finda a outra – 
ninguém à puridade, poderá 
estabelecer os limites. 

Aceitarei o requerimento formulado 
pelo nobre Senador Othon Mäder, mas 
não quero deixar de declarar ao Senado 
que melhor seria votarmos, 
imediatamente a matéria. 

A Comissão de Legislação Social 
agiu com a maior e mais louvável 
prudência. 

O SR. OTHON MÄDER: – 
Justamente por não haver 
comparecido àquela reunião e, 
portanto, não ter conhecimento do 
assunto, foi que pedi o adiamento da 
votação. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – Não estou discordando 
de V. Ex.ª; apenas, declaro que não sei 
como se poderá oferecer conceituação 
diferente da do projeto. O que daí advir 
como matéria de restrição, será um 
capitis diminutio com relação ao têxto 
principal, que acabara sem expressão 
prática. 

Assim, Sr. Presidente, como relator 
do assunto na Comissão de Legislação 
Social, tenho manifestado o meu ponto de 
vista, para que conste dos Anais. (Muito 
bem!) 

O SR. DOMINGOS 
VELASCO:(Para encaminhar a 
votação) – (Não foi revisto pelo 
orador): – Senhor Presidente, na 
justificação do Projeto há referência a 
outro que, apresentado na Câmara dos 
Deputados e em seguida aprovado no 
Senado, com emenda, voltou ao órgão 
indicador, onde se transformou em 
Decreto Legislativo nº 18, de 1951. Em 
1949, a Delegação de São Paulo á 
Convenção Nacional do Partido 
Socialista Brasileiro sugeriu que a 
Bancada Socialista na Câmara dos 
Deputados apresentasse projeto de 
anistia aos grevistas punidos, inclusive 
com demissão dos cargos, por haverem 
tomado parte na paralização coletiva 
dos serviços da Companhia de Estrada 
de Ferro Mogiana, com sede em 
Campinas. 

Em cumprimento da decisão, nosso 
partido apresentou à Câmara dos 
Deputados o projeto que foi assinado 
pelos Deputados de então, João 
Mangabeira, Hermes Lima e eu. 

Promulgado o decreto  
legislativo, o Tribunal Regional de 
São Paulo houve por bem  
aplicá-lo aos grevistas da 
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Mogiana e, em conseqüência, determinou 
a readmissão dos que tinham sido 
afastados do serviço, exclusivamente por 
haverem participado da greve. 

O Tribunal Superior do Trabalho 
tomando conhecimento da decisão do 
Tribunal Regional de São Paulo, deu 
provimento ao recurso da Companhia 
Mogiana e declarou que o Decreto 
Legislativo não se aplicava àqueles 
grevistas. 

O decreto, portanto, nenhum efeito 
teve, na pratica. Talvez por isso mesmo, o 
nobre Senador Gomes de Oliveira 
ofereceu segundo projeto, a fim de tornar 
eficaz a anistia já concedida pelo Poder 
Legislativo. 

O art. 1º do citado Decreto 
Legislativo nº 18 dispõe: 

"É concedida anistia aos 
condenados ou processados por motivo 
de greve." 

Em virtude da emenda do Senado, 
os grevistas demitidos exclusivamente por 
terem tomado parte na greve não se 
beneficiaram da decisão do Parlamento. 

Não vejo, Sr, Presidente, motivo para 
adiamento da votação da matéria como 
esta tão clara e já explicada pelo ilustre 
Senador Gomes de Oliveira. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – 
Note V. Ex.ª que a emenda determinando 
a exclusão dos crimes comuns é da 
própria Comissão de Legislação Social. 

O SR. DOMINGOS VELASCO: – 
Perfeitamente. A Comissão apresentou 
emenda cujo parágrafo único reza: 

"Não se compreendem na medida 
aqui prevista os crimes comuns." 

É evidente; mas da forma por que se 
redigiu o Decreto legislativo na 18, de 
1951, os grevistas demitidos 
exclusivamente por terem participado da 
greve da Mogiana em 1948, – justamente 
os que pediram ao meu Partido 
apresentasse projeto de anistia – êsses 
continuam demitidos, sem se 
beneficiarem da decisão do parlamento! 

Assim o Senado, votando o projeto, 
não está mais do que repetindo o que fêz 
quando discutiu e aprovou o Decreto 
Legislativo nº 18. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – 
Aquêle projeto anistiava os fatos 
cometidos até aqui; não tinha efeito para 
o futuro Estamos fazendo agora um 
projeto para abranger os tatos cometidos 
daqui por diante. 

O SR. DOMINGOS VELASCO: – 
O Decreto nº 18 não beneficiou 
realmente os grevistas os demitidos 
exclusivamente por falta grave da 
greve, conforme a legislação anterior, 
continuam ainda na mesma situação 
hoje por decisão do Tribunal Superior 
do Trabalho. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – 
Não houve uma providência, um recurso 
desses trabalhadores, para aplicação da 
lei? 

O SR. DOMINGOS VELASCO: – Os 
trabalhadores recorreram, porém, até hoje 
nenhuma solução foi dada ao caso pelo 
Supremo Tribunal Federal. 

O SR. ONOFRE GOMES: – Se não 
aprovarmos êste projeto, o procedimento 
das autoridades com relação aos 
trabalhadores grevista será, com certeza, 
o mesmo que estão tendo em relação ao 
Decreto Legislativo nº 18. Devemos então 
fazer uma terceira lei?! 

O SR. DOMINGOS VELASCO: – É 
que, nos termos do Decreto nº 18, a 
anistia era concedida aos condenados ou 
processados por motivo de greve, não 
aos que praticaram falta grave. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – 
Vossa Ex.ª acha melhor o projeto atual? 

O SR. DOMINGOS VELASCO: – É o 
certo. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: 
– Evidentemente; declarei-o ainda há 
pouco. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Foi 
êsse o meu pensamento ao redigir o 
projeto referente à falta grave 
 

O SR. PRESIDENTE – (Fazendo 
soar os tímpanos): – Lembro ao nobre 
orador que dispõe de três minutos para 
concluir suas considerações... 

O Decreto nenhuma eficiência 
teve, na prática. Os trabalhadores da 
Mogiana, demitidos por ocasião da 
preve de 1948, apesar da anistia, 
continuam demitidos. O Tribunal 
Regional do Trabalho de São Paulo 
julgou que devia aplicar-se 
imediatamente a anistia; recorrendo-
se, porém, para o Superior Tribunal do 
Trabalho, êste decidiu a medida não se 
aplicava à falta grave, pois assim era a 
greve considerada pela lei anterior. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – 
Julga o nobre colega que o presente 
projeto esclareceu a espécie? 

O SR. DOMINGOS VELASCO: – 
Não há dúvida. 

Penso que uma redação mais clara 
seria a melhor solução. 

Sr. presidente, sou contra o 
requerimento. Não vejo motivo para adiar 
a votação de matéria já suficientemente 
esclarecida. (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação o 
requerimento. 

Os Senhores Senadores que o 
aprovam, queiram conservar-se sentados. 
(Pausa) 

Está aprovado. 
Adiada a discussão do projeto. 
 
Discussão única do Parecer 

número 967, de 1953, da Comissão de 
Redação, oferecendo redação à 
emenda do Senado ao Projeto de Lei 
da Câmara dos Deputadas nº 46, de 
1953, que autoriza o Poder Executivo a 
abrir, pelo Ministério das Relações 
Exteriores, o crédito de Cr$ 
1.756.974,31, suplementar à Verba 1 – 
III  – 18 – 04 – 06 – Anexo nº 26, do 
Orçamento Geral da União. 

O SR. PRESIDENTE: – Em 
discussão. 

Não havendo quem peça a palavra 
encerrarei a discussão (Pausa). 

Encerrada. 
Os Srs. Senadores que aprovam o 

parecer conservar-se-ão sentados. 
(Pausa). 

E' aprovado o seguinte 
 

PARECER Nº 967, de 1953 
 

Redação final da emenda do Senado 
ao projeto de Lei da Câmara nº 46, de 
1953, que autoriza o Poder Executivo a 
abrir, pelo Ministério das Relações 
Exteriores, o crédito de Cr$ 1.756.974,31 
(um milhão, setecentos e cinquênta e seis 
mil, novecentos e setenta e quatro 
cruzeiros e trinta e um centavos), 
suplementar a Verba 1 – III – 13-04-06, 
Anexo nº 36, do Orçamento Geral da 
União. 

 
Ao artigo 1º (Emenda nº 1). 
Dê-se a êste artigo a seguinte 

redação: 
"E' o poder Executivo autorizado a 

abrir, pelo Ministério das Relações 
Exteriores, o crédito especial de Cr$ 
1.756.974.31 (um milhão, setecentos e 
cinquênta e seis mil, novecentos e 
setenta e quatro cruzeiros e trinta e um 
centavos), para atender ao pagamento 
de gratificação de representação, 
relativa ao exercício de 1952, devida 
ao pessoal da carreira de Diplomata do 
quadro Permanente do referido 
Ministério." 

À Câmara dos Deputados. 
O SR. PRISIDENTE: – De 

conformidade com o disposto no art. 39 
§ 1º do Regimento Comum, designo o Sr. 
Senador Carlos Lindemberg, por ter sido 
relator da matéria na Comissão de 
Finanças, para acompanhar na Câmara 
dos Deputados o estudo da emenda do 
Senado cuja redação final acaba de ser 
aprovada, ao Projeto de Lei daquela casa 
nº 46 de 1953. 

O SR. PRESIDENTE: – Esgotada a 
matéria constante do avulso da Ordem do 
Dia. 

Tem a palavra o nobre Senador 
Othon Mäder, primeiro orador inscrito 
para falar depois da Ordem do Dia. 

O SR. OTHON MÄDER: – Sr. 
Presidente, desisto da palavra. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a 
palavra o nobre Senador Ruy Carneiro, 
segundo orador inscrito para falar depois 
da Ordem do Dia. 

O SR. RUY CARNEIRO (Não foi 
revisto pelo orador): – Sr. Presidente, 
desempenhando minha tarefa de cuidar 
dos interesses da Paraíba há poucos dias 
tive oportunidade de fazer apelo, desta 
tribuna, ao Sr. Ministro da Fazenda, no 
sentido de promover o financiamento do 
algodão e do agave, fibras do Nordeste 
consideradas, nos últimos anos produtos 
gravosos para efeito de exportação. 

O fato tem acarretando situação 
muito delicada para os Estados 
produtores das citadas fibras – Paraíba, 
Ceará, Rio Grande do Norte, Alagoas, e 
demais. 

Declarei na ocasião que procuraria 
pessoalmente, o Senhor Osvaldo 
ilegível, a fim de conhecer o 
pensamento sincero de S. Ex.ª sôbre a 
proteção indispensável aos aludidos 
produtores. 

Em 1952, o Govêrno concedeu 
financiamento para as duas fibras, do que 
resultaram grandes estoques 
principalmente na cidade de Campina 
Grande. 

Do meu entendimento havido com 
como Ministro Osvaldo Aranha já dei 
conhecimento a Casa. 

Agora. Sr Presidente, trago notícia 
mais ilegível ainda, que certamente 
será retransmitida para meus 
conterrâneos e os demais nordestinos: 
o Ministro Osvaldo ilegível prometeu, 
em presença, aliás, do Governador de 
Santa Catarina – que no momento se 
achava no seu gabinete – que 
colocaria o algodão e a agave 
estocada, e tambem a nova ilegível de 
1953. Acrescentou S. Ex.ª que, se isso 
não ocorresse – como consequencia 
de plano organizado por uma comissão 
integrada por elementos do seu 
Ministério e do Banco do Brasil – daria, 
então, assistência aos produtores 
nordestinos, fazendo o ilegível. 

Posteriormente, fui ao Gabinete do 
Presidente do Banco do Brasil. Diga-se 
de passagem que o Sr, Marcos Souza 
Dantas, pesar dos poucos dias de sua 
gestão à frente do maior 
estabelecimento de crédito do País, 
vem realizando administração digna de 
aplausos, e isso me toca de perto, 
porque pertenço ao quadro de 
advogados daquela organização, onde, 
durante longos anos servi como 
secretário do saudoso Marques dos 
Reis. Com S.S., em companhia do 
vice-Presidente da Associação 
Comercial de Campina Grande, Sr, 
Alvino Pimentel, tratou de assunto de 
interêsse daquela Cidade. Depois de 
sermos atendidos em nossa justa 
reivindicação, declarou-nos o Sr. 
Marcos de Souza Dantas que a 
promessa do Sr. Osvaldo Aranha 
acabava de ser cumprida: trinta e uma 
mil toneladas de agave localizadas 
sobretudo em Campina Grande, 
estavam vendidas à firma comercial 
Arlindo de Souza Importadora e 
Exportadora S.A., que vai exportar 
essa, mercadoria para os Estados 
Unidos. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – Permite V. Ex.ª um 
aparte? 

O SR. RUY CARNEIRO: – Com todo 
o prazer. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – Tenho muita satisfação, 
como filho do Rio Grande do Norte, em 
registrar as palavras que V. Ex.ª está 
 

proferindo. Exprimem elas não só a ação 
patriótica que V. Ex.ª vem desenvolvendo 
em prol da Paraíba e todos os Estados do 
Nordeste... 

O SR. RUY CARNEIRO: – Cumpro 
apenas meu dever. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 
... como, também, uma esperança para os 
agaveicultores de nossa terra. Estou certo 
de que, com orientação econômica 
eficiente, os problemas do Nordeste 
poderão ser solucionados. Rejubilo-me, 
outrossim, com a atitude não só do 
Ministro Osvaldo Aranha, como do atual 
Presidente do Banco do Brasil, na certeza 
de S.S. Ex.as prestarão, com seu 
patriotismo, relevante serviço à nossa 
Pátria. 

O SR. RUY CARNEIRO: – Agradeço 
o brilhante aparte de V. Ex.ª, que tem por 
hábito, generosamente, apoiar minhas 
manifestações em defesa dos interêsses 
do meu Estado e, por conseguinte, da 
região do Nordeste. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – Não tem por que 
agradecer; faço-lhe justiça. 

O SR. RUY CARNEIRO: – Obrigado 
a V. Ex.ª. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – Na questão do agave V. 
Ex.ª defendeu, da maneira a mais 
decidida, os interêsses do meu Estado. 
Foi V. Ex.ª quem, indormidamente, se 
dirigiu ao Presidente da República de 
então, como, também, ao Ministro da 
Fazenda e ao Presidente do Banco do 
Brasil, em ação memorável, dando 
perfeita demonstração de que é 
integralmente filho daquela região, tão 
carecedora de amparo. Eis a razão por 
que digo que estão os nossos produtores 
de parabéns, pois já se esboça, ou 
mesmo já se efetua a ação de proteção 
do Govêrno Federal àqueles que 
iniciaram o cultivo de fibra nova como o 
agave, no Nordeste. 

O SR. RUY CARNEIRO: – Muito 
agradeço o aparte de V. Ex.ª. 

Sr. Presidente, dizia eu, que o Sr. 
Marcos de Souza Dantos, atual 
Presidente do Banco do Brasil, havia me 
informado sôbre a venda de trinta e uma 
mil toneladas de agave aos Estados 
Unidos. 

A noticia é muito importante para 
todos nós... 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – Não há dúvida. 

O SR. RUY CARNEIRO – ... que, 
naturalmente, produzirá reação no 
mercado. 

Há poucos dias, recebi telegrama de 
um produtor de agave da Bahia, que por 
acaso leu ou ouviu exposições minhas na 
defesa dos interêsses dessa fibra. Afirmou-
me êle que, se o agave estocado na 
Paraíba pudesse ser exportado agora, 
provocaria, sensível reação no mercado. 
Que os produtores estavam ameaçados de 
ter que vender o artigo por preço ínfimo – 
os que tivessem dinheiro ditariam a 
cotação do mercado – e que só seriam 
resguardados de prejuizo se o agave fôsse 
colocado, de acôrdo com o prometido pelo 
Sr. Ministro Osvaldo Aranha. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – A medida fará com que 
o agave não fique sujeito ao capricho dos 
açambarcadores. 

O SR. RUY CARNEIRO: – 
evidentemente. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – Conseqüentemente, 
êles terão vantagens e se animarão a 
continuar produzindo. 

SR. RUY CARNEIRO: – 
Perfeitamente. 
Sr. Presidente, o Sr. Ministro da Fazenda 
organizou uma Comissão constituída de 
representantes da Superintendência da 
Moeda e do Crédito, Sr. Herculano 
Borges da Fonseca do Ministério da 
Fazenda e Dr. José Maria de Araújo e o 
Sr. Oscar Coelho, substituto, em ilegível 
no Banco do Brasil ilegível. 
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O Sr. De Benedite – 
lamentavelmente enfermo no momento – 
alto e digno funcionário do Banco do 
Brasil, foi quem primeiro me deu a notícia 
tranquilizadora que, agora transmito a 
todo o Nordeste: de que todo o agave e o 
algodão seriam vendidos para o exterior. 
Uma parte, deste último de fibra longa 
produzido no Estado do nobre Senador 
Kerginaldo Cavalcanti. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – E na Paraíba, também. 

O SR. RUI CARNEIRO: – ... na zona 
do Seridó, será vendida para os Estados 
do Sul, do Norte, Sergipe, Alagoas, Bahia 
– onde existem fabrícas. O excedente 
será exportado. 

Sr. Presidente, tendo apelado para 
S. Ex.ª o Sr. Ministro da Fazenda, no 
sentido de que financiasse o algodão e a 
agave, atendendo a solicitação dos 
produtores, sobretudo ao Município de 
Teixeira, na Paraíba não declarações do 
Sr. Osvaldo Aranha, me podia calar em 
face das últimas Não devemos sómente 
reclamar. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – V. Ex.ª tem tôda razão. 

O SR. RUI CARNEIRO: – Desde que 
a providência foi tomada, devemos fazer 
justiça e dar nossos aplausos a quem a 
tomou. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – Associo-me 
inteiramente á manifestação de V. Ex.ª. 

O SR. RUI CARNEIRO: – Muito 
obrigado a V. Ex.ª. 

Sr. Presidente, todo êsse estoque de 
agave 31.000 toneladas financiadas pelo 
Govêrno o ano passado localizado em 
Campina Grande foi vendido à firma 
Arlindo de Souza Importadora e 
Exportadora Sociedade Anônima e será 
uma parte exportada para os Estados 
Unidos e outra para a Europa durante os 
últimos mêses deste ano, pelos portos de 
Cabedêlo e Natal. 

Quanto ao algodão, posso informar 
que a sua aquisição já está sendo 
providenciada pelos órgãos 
governamentais. 

Sr. Presidente, essas informações 
me foram transmitidas pelo ilustre 
Presidente do Banco do Brasil Senhor 
Marcos de Souza Dantas, e mostram que 
o Ministro Osvaldo Aranha está 
cumprindo sua promessa no sentido de 
amparar a nossa produção. 

Eis por que, em nome dos 
produtores dessas fibras da Paraíba e do 
Nordeste... 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTÍ: – É do Rio Grande do 
Norte. 

O SR. RUI CARNEIRO: – ...desejo 
congratular-me com o ilustre titular da 
Pasta da Fazenda pelas providências 
tomadas, esperando continuo S. Ex.ª no 
seu programa de estimular os que 
trabalham a terra e produzem para a 
grandeza do Brasil (Muito bem; muito 
bem. Palmas). 

O SR. PRESIDENTE: – Não há 
outros oradores inscritos. 

Nada mais havendo a tratar, vou 
encerrar a sessão designando para a de 
amanhã, a seguinte Ordem do Dia: 

 
ORDEM DO DIA 

 
Discussão única do Projeto de Lei da 

Câmara dos Deputados, nº 47, de 1952, que 
isenta a Prefeitura Municipal de São 
Lourenço do Sul do pagamento da taxa 
aduaneira de um grupo Diesel. (Pareceres 
favoráveis: da Comissão de Constituição e 
Justiça, sob nº 971, de 1953; da Comissão 
de Finanças, sob nº 972, de 1953). 

Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara nº 210, de 1953, que autoriza o 
Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da 
Fazenda,o crédito especial de Cr$ 
34.000.000,00 para cobrir os deficits 
orçamentários da Fundação Abrigo do Cristo 
Redentor. (Parecer favorável, sob nº 997, de 
1953, da Comissão de Finanças) 

Discussão única do Projeto de 
Decreto Legislativo nº 133, de 1952, 
originário da Câmara dos Deputados, que 
aprova o contrato celebrado entre o 
Ministério da Aeronáutica e Wolfang 
Notenberg, para desempenhar a função 
de Professor Assistente de Desenho, no 
Instituto Tecnológico de Aeronáutica. 
(Pareceres: da Comissão de Constituição 
e Justiça, favorável, sob nº 942, de 1953; 
da Comissão de Finanças, pela rejeição, 
sob nº 943, de 1953). 

Discussão única do Projeto de 
Decreto Legislativo nº 6, de 1953, 
originário da Câmara dos Deputados, 
que autoriza o Poder Executivo a 
assinar com os Govêrnos dos Estados 
da Bahia e de Minas Gerais um 
convênio para aproveitamento de 
potencial hidráulico. (Pareceres 
favoráveis: da Comissão de Constituição 
e Justiça, sob nº 963, de 1953; da 
Comissão de Finanças, sob nº  
964, de 1953). 

Discussão única do Projeto de Lei 
da Câmara dos Deputados nº 135, de 
1953, que autoriza o poder Executivo a 
emitir pelo Ministério da Viação e Obras 
Públicas – Departamento dos Correios e 
Telégrafos – uma série de selos postais 
comemorativos do centenário da 
emancipação política do Paraná, e dá 
outras providências. (Incluído em Ordem 
do Dia em virtude de dispensa de 
interstício, concedida na sessão de 21-
9-53, a requerimento do Sr, Senador 
Oton Mäder), tendo pareceres 
favoráveis: da Comissão de Constituição 
e Justiça, sob nº 1.075, de 1953; da 
Comissão de Transportes, 
Comunicações e Obras Públicas, sob nº 
1.076, de 1953; da Comissão de 
Educação e Cultura, sob nº 1.077, de 
1953; da Comissão de Finanças, sob nº 
1.078, de 1953. 

Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara dos Deputados, nº 227, de 1953, 
que estima a Receita e fixa a Despesa da 
União para o exercício financeiro de 1954 
(Anexo nº 10 – Conselho Nacional de 
Águas e Energia Elétrica). (Parecer 
favorável, sob nº 977, de 1953, da 
Comissão de Finanças). 

Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara dos Deputados no 227, de 1953, 
que estima e Receita e fixa a Despesa da 
União para o exercício financeiro  
de 1954 (Anexo nº 11 – Conselho 
Nacional de Economia). (Parecer 
favorável, sob nº 979, de 1953, da 
Comissão de Finanças). 

Discussão única do Projeto de Lei 
da Câmara dos Deputados no  
227, de 1953, que estima a Receita e 
fixa a Despesa da União para o 
exercício financeiro de 1954 (Anexo nº 
12, Conselho de Imigração e 
Colonização). (Parecer favorável, sob 
n.° 980, de 1953, da Comissão de 
Finanças). 

Discussão única do Projeto  
de Lei da Câmara dos Deputados nº 
227, de 1953, que estima a  
Receita e fixa a Despesa da União  
para o exercício financeiro de 1954 
(Anexo nº 13 – Conselho Nacional do 
Petróleo). (Parecer favorável, sob nº 
978, de 1953, da Comissão de 
Finanças). 

Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara dos Deputados, nº 227, de 1953, 
que estima a Receita e fixa a Despesa da 
União para o exercício financeiro  
de 1954 (Anexo nº 14. – Conselho de 
Segurança Nacional). (Parecer favorável, 
sob nº 981, de 1953, da Comissão de 
Finanças). 

Segunda discussão (1º dia) do 
Projeto de Reforma Constitucional nº 1, 
de 1953, que acrescenta dispositivos ao 
art. 40 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias. (Parecer 
favorável, sob nº 611, de 1953, da 
Comissão de Reforma Constitucional), 

Encerra-se a sessão ás 16 horas e 
45 minutos. 

SENADO FEDERAL 
 

ATO DO SR. 1º SECRETÁRIO 
 
O Sr. 1º Secretário deferiu o 

requerimento em que Cirene de Freitas 
Ferreira, Oficial Legislativo, classe L, 
solicita trinta (30) dias de licença para 
tratamento de saúde, a partir de 1º de 
setembro corrente. 

 
Resenha das matérias votadas pelo 

Senado no mês de Agôsto de 1953 
 

À CÂMARA 
 

Projeto de Lei da Câmara nº 253, de 
1950 – "Dispõe sôbre as contribuições do 
Montepio Civil e dá outras providências"; 

Projeto de Lei da Câmara nº 295, de 
1950 – "Dispõe sôbre a situação jurídica 
dos Procuradores das autarquias 
federais"; 

Projeto de Lei da Câmara nº 40, de 
1952 – "Assegura o financiamento a 
longo prazo, de serviços públicos 
municipais e estabelece outras 
providências"; 

Projeto de Lei da Câmara nº 158, de 
1952 – "Dispõe sôbre vantagens 
concedidas aos militares que servem nas 
guarnições do Iça, Vila Bittencourt, 
Tabatinga, Cucui, Príncipe da Beira e 
Clevelândia"; 

Projeto de Lei da Câmara nº 197, de 
1952 – "Autoriza o Poder Executivo a 
abrir, pelo Ministério da Justiça e 
Negócios Interiores, o crédito especial de 
Cr$ 1.497.600,00, para completar o 
pagamento das pensões vitalícias dos 
veteranos da campanha acreana"; 

Projeto de Lei da Câmara nº 220, 
de 1952 – "Autoriza o poder Executivo a 
entrar em entendimento com os 
govêrnos estaduais e o Instituto  
do Cacau, por intermédio do  
Ministério da Agricultura, para traçar e 
executar o Plano de combate às pragas 
que infestam a lavoura cacaueira; e abrir 
o crédito especial de Cr$ 
10.000.000,00." 

Projeto de Lei da Câmara nº 246, de 
1952 – "Acrescenta um § único ao art. 14 
da Lei nº 192, de 17-1-36 – Projeto de Lei 
nº 1.219-B-1951: § único – Não se 
aplicará às Polícias Militares cujos 
elementos tenham tomado parte em 
guerra externa ou comoção intestina e a 
juízo dos governos etc; 

Projeto de Lei da Câmara nº 308, de 
1952 – "Dispõe sobre a remuneração 
mínima dos jornalistas, e dá outras 
providências"; 

Projeto de Lei da Câmara nº 328, de 
1952 – "Retifica o Orçamento Geral da 
República para o exercício de 1952 (Lei 
nº 1.487, de 6 de dezembro de 1951); 

Projeto de Lei da Câmara nº 334, de 
1952 – "Autoriza o Poder Executivo a 
abrir, pelo Ministério da Fazenda o crédito 
suplementar de Cr$ 66.950.000,00, em 
reforço de verbas ao Anexo nº 19 do 
Orçamento de 1952"; 

Projeto de Lei da Câmara nº 339. de 
1952 – "Isenta do pagamento de selos e 
taxas e concede outras facilidades aos 
operários e trabalhadores para obtenção 
de patentes de invenção"; 

Projeto de Lei da Câmara nº 397, 
de 1952 – "Autoriza o Poder Executivo a 
abrir, pelo Ministério da Educação e 
Saúde, o crédito especial de Cr$ 
7.200,00 para pagamento de 
gratificação de magistério à professora 
Maria das Dores Pais de Barros Ferrari"; 

Projeto de Lei da Câmara nº 11, de 
1953 – "Dispõe sôbre a impressão  
de todos os trabalhos de autoria do 
 

inventor e grande descobridor patrício 
Alberto Santos Dumont"; 

Projeto de Lei da Câmara noº 17,de 
1953 – "Dispõe sôbre operações 
imobiliárias realizadas pelo Instituto de 
Previdência e Assistência dos Servidores 
do Estado, e dá outras providências"; 

Projeto de Lei da Câmara nº 67, de 
1953 – "Inclui nos estabelecimentos 
subvencionados pela União, as 
Faculdades de Filosofia e de Ciencias 
Políticas e Econômicas, da Pontificia 
Universidade Católica do Rio Grande do 
Sul"; 

Projeto de Lei do Senado nº 9, de 
1933. – Modifica a alínea "a" do art. 6º da 
Lei nº 86, de 8 de setembro de 1947; 

Projeto de Lei do Senado nº 15, de 
1953. – Conta como tempo de serviço 
público da União o tempo de  
serviço exercido pelos extranumerários 
da Estrada de Ferro Dona Teresa 
Cristina; 

Projeto de Lei do Senado nº 16, de 
1950 – Dispõe sôbre a contribuição ao 
Instituto de Previdência e Assistência aos 
Servidores do Estado, dos servidores não 
inscritos por limite de idade; 

Projeto de Lei do Senado nº 51-51. – 
Dispõe sôbre o pagamento do salário-
família; 

 
À SANÇÃO 

 
Projeto de Lei da Câmara nº 241 de 

1952. – Prorroga, por mais 120 dias, o 
prazo estipulado no artigo 13 da lei nº 
1.563, de 1 de março de 1952; 

Projeto de Lei da Câmara nº 264, de 
1952 – Estende, para, efeito de pensão 
as promoções de que trata a lei nº 1.267, 
de 9-12-1950, aos militares já falecidos 
que em idênticas condições, hajam 
tomado parte no combate contra a 
revolução comunista de 1935; 

Projeto de Lei da Câmara nº 267, de 
1952 – Concede isenção de direitos e 
taxas aduaneiras para importação da 
maquinaria necessária ao Fabrico de 
Antibioticos; 

Projeto de Lei da Câmara nº 284, de 
1952 – Autoriza o Poder Executivo 
 a abrir, pelo Ministério das Relações 
Exteriores, o crédito especial de Cr$ 
2.500.000,00, para atender as despesas 
decorrentes das visitas ao Brasil, do 
Secretário de Estados Unidos da 
América, do Ministro do Exterior da 
República da Austria, do Ministro da 
Economia Nacional da República Federal 
da Alemanha e de um representante 
especial de Sua Magestade o Rei Faroux 
I. 

Projeto de Lei da Câmara no 393, de 
1952, – Autoriza o Poder Executivo a abrir 
pelo Ministério da Fazenda o crédito 
especial de Cr$ 49.000.000,00, destinado 
a regularizar a despesa com o auxílio 
concedido à Companhia Nacional de 
Navegação Costeira. 

Projeto de Lei da Câmara nº 80, de 
1953 – Autoriza o Poder Executivo a abrir, 
pelo Ministério da Viação e Obras 
Públicas, o crédito suplementar de Cr$ 
28.000,00 para atender ao pagamento de 
despesas com luz e força da Estrada de 
Ferro Central do Brasil; 

Projeto de Lei da Câmara nº 106, de 
1953 – Autoriza o Poder Executivo a abrir 
pelo Ministério da Viação e Obras 
Públicas, o crédito especial de Cr$ 
27.703.000,00, destinado ao pagamento 
de salários dos servidores dos Serviços 
da Amazônia e da Administração do Pôrto 
do Pará. 

Projeto de Lei da Câmara nº 117, 
de 1953 – Promoverá a transferência 
para o serviço da União, como 
extranumerários dos Empregados 
brasileiros da Comissão Mista 
Ferroviária Brasileiro-Boliviana; 

Projeto de Lei da Câmara no 118, de 
1953. – Autoriza e Poder Executivo  
a abrir pelo Ministério da Jus- 
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tiça e Negócios Interiores, o crédito 
especial de Cr$ 50.000,00 para 
pagamento na Polícia Militar do Distrito 
Federal, de ajuda de custo: 

Projeto de Lei da Câmara nº 145, de 
1953 – Autoriza o Poder Executivo a abrir, 
pelo Ministério da Fazenda, o crédito 
especial de Cr$ 35.208.308,90, para 
completar o pagamento da quota devida 
aos municípios e relativa ao Imposto de 
Renda: 

Projeto de Lei da Câmara nº 66, 
de 1953. – Autoriza o Poder Executivo 
a abrir pelo Ministério da Justiça e 
Negócios Interiores, o crédito especial 
de Cr$ 40.079,30, para pagamento de 
gratificação adicional, nos exercícios 
de 1950 e 1951. aos dentistas da, 
Tabela de Mensalistas daquele 
Ministério. 

Projeto de Lei da Câmara nº 171, de 
1953 – "Autoriza o Poder Executivo a 
abrir, pelo Ministério da Viação e Obras 
Públicas, o crédito especial de Cr$ 
94.500.000,00, para pagar aos 
Concessionários dos portos"; 

Projeto de Lei da Câmara nº 176, de 
1953 – "Autoriza o Poder Executivo a 
abrir, ao Poder Judiciário – Justiça 
Eleitoral – o crédito especial de Cr$ 
2.756.439,80 para atender às despesas 
relativas aos exercícios de 1950, 1951 e 
1952". 

Projeto de Lei da Câmara nº 178, de 
1953 – "Autoriza o Poder Executivo a 
abrir, pelo Ministério da Viação e Obras 
Públicas, o crédito especial de Cr$ 
36,892.748,30, destinado ao pagamento 
de transporte de malas postais por via 
aérea"; 

Projeto de Lei da Câmara nº 192, 
de 1953 – "Autoriza a abertura, pelo 
Ministério da Viação e Obras Públicas 
do crédito especial de Cr$ 
45.371.064,90, para pagamento dos 
transportes efetuados pelo Lóide 
Brasileiro"; 

Projeto de Lei da Câmara nº 199, de 
1953 – "Autoriza o Poder Executivo a 
abrir, pelo Ministério da Fazenda o crédito 
especial de Cr$ 151.366,30, para 
pagamento de gratificação devida a 
Assad Mameri Abdenur, médico, classe 
"L", do Quadro Permanente do Ministério 
da Fazenda"; 

Projeto de Lei da Câmara nº 206, de 
1953 – "Autoriza o poder Executivo a abrir 
pelo Ministério da Viação – Departamento 
dos Correios e Telégrafos o crédito 
especial de Cr$ 252.000,00, para ocorrer 
ao pagamento de gratificação aos 
funcionários das Agências Postais 
Telegráficas da Câmara dos Deputados e 
do Senado Federal"; 

 
PROMULGADOS 

 
Projeto de Lei da Câmara nº 77-50 – 

"Releva prescrição do prazo para 
habilitação de Dorvina Peres Monaco ao 
montepio deixado por seu pai"; 

Projeto de Decreto Legislativo nº 
ilegível, de 1952 – "Autoriza o Tribunal de 
Contas a registrar o contrato celebrado 
entre o Ministério da Aeronáutica e André 
J. Meyer"; 

Projeto de Decreto Legislativo nº 79, 
de 1952 – "Mantém o ato do Tribunal de 
Contas do registro, sob reserva, da 
despesa relativa ao pagamento de Cr$ 
124.280,00 à firma ASCA – Aparelhos 
Científicos Ltda": 

Projeto de Decreto Legislativo nº 78, 
de 1952 – "Aprova o contrato de 
empreitada, celebrado entre a Divisão de 
Obras do Departamento de Administrado 
do Ministério da Educação e Saúde e a 
firma A. Pereira Gonçalves". 

Projeto de Lei da Câmara nº 80, de 
1952 – Concede isenção de impostos e 
taxas, exceto a de previdência social, 
para importação do órgão destinado à 
Comunidade Evangélica de lbirubá; 

Projeto de Decreto Legislativo nº 
132.52 – "Aprova o contrato celebrado 
entre o Ministério da Aeronáutica e Paulo 
Joaquim Jansson Coutinho": 

 

Projeto de Lei da Câmara nº 293 de 
1952 – Dá ao molhe acostável, construído 
na Praça Mauá, pôrto do Rio de Janeiro, 
o nome de "Molhe Oscar Weinschenk"; 

Projeto de Lei da Câmara nº 372 de 
1952 – "Estende a isenção de direitos de 
importação, imposto de consumo e mais 
taxas aduaneiras aos Museus de Artes 
plásticas de propriedade privada"; 

Projeto de Lei da Câmara nº 391, de 
1952 – "Fixa os símbolos e valores 
correspondentes aos cargos em comissão 
e funções gratificadas do Quadro do 
Pessoal dos Órgãos da 2ª, 3ª, 4ª 5ª, 6ª 7ª 
e 8ª Regiões da Justiça do Trabalho e dá 
outras providências"; 

Proposição nº 49, de 1947 – 
"Autorizando o Poder Executivo a abrir, 
pelo Ministério da Viação, o crédito 
especial de Cr$ 1.695.475,60, para 
cobertura dos "deficits" verificados no 
exercício de 1945 e no 1º trimestre de 
1946, na exploração dos serviços a 
Companhia Italiana dei Cavi Telegrafici 
Sottomarini. 

Projeto de Decreto Legislativo 
número 26, de 1953 – "Aprova contrato 
celebrado entre o Ministério da Agricultura 
e a Comércio e Indústria Barbosa & 
Marques S. A." 

Projeto de Decreto Legislativo 
número 18, de 1953 – "Mantém a 
decisão do Tribunal de Contas 
denegatória ao registro do terno de 
contrato celebrado entre o Ministério da 
Agricultura e a Firma Cia. Fabio Bastos, 
Comercio e Indústria"; 

Projeto de Lei da Câmara nº 22, de 
1953 – "Determina a reversão ao serviço 
ativo do Exército do Tenente Coronel 
Mario Hermes da Fonseca"; 

Projeto de Lei da Câmara dos 
Deputados nº 31, de 1953 – "Altera os 
quadros de pessoal das Secretarias dos 
Tribunais Regionais Eleitorais do 
Amazonas, Mato Grosso, Goiás, 
Maranhão, Piauí, Paraíba e Pernambuco"; 

Projeto de Lei da Câmara nº 74, de 
1953 – "Isenta de direitos de importação e 
mais taxas aduaneiras, material elétrico 
destinado ás Prefeituras Municipais de 
Unái, no Estado de Minas Gerais, Santa 
Cruz e Cristalina, no Estado de Goiás, e 
Sapé, no Estado da Paraíba"; 

Projeto de Lei da Câmara nº 88, 
de 1953 – "Autoriza o Poder Executivo 
a abrir pelo Ministério da Viação e 
Obras Públicas, o crédito especial de 
Cr$ 5.000,00, para pagamento de 
gratificação a Renato de Oliveira 
Greenhalg desenhista daquele 
Ministério"; 

Projeto de Lei da Câmara nº 111, de 
1953 – "Autoriza o Poder Executivo a 
doar imóvel ao município de Corumbá de 
Goiás, Estado de Goiás;" 

Projeto de Lei da Câmara nº 113, de 
1953 – "Concede pensão especial de Cr$ 
3.000,00 mensais ao Dr, Mario Pinto 
Serva, como prêmio de seus esforços em 
prol da alfabetização e educação do povo 
brasileiro". 

Projeto de Lei da Câmara nº 153 de 
1953 – "Exclue da classificação 
constante do art. 1º da Lei nº 121, de 22 
de outubro de 1947, os municípios de 
Guarulhos, Estado de São Paulo, 
Florianópolis e São Francisco, Estado 
de Santa Catarina"; 

Projeto de Lei da Câmara nº 180, de 
1953 – "Autoriza o Poder Executivo a 
abrir ao Poder Judiciário – Tribunal 
Federal (de Recursos – os créditos 
suplementar e especial respectivamente 
de Cr$ 240.000,00 e Cr$ 1.147.750,00 
para atender ás despesas de abono de 
emergência e salário família instituídos 
pela Lei número 1.765, de 18 de 
dezembro de 1952": 

Projeto de Lei da Câmara n. 182 de 
1953 – "Abre ao Poder Judiciário – 
Supremo Tribunal Federal – os créditos 
especiais de Cr$ 261.000.00 e Cr$ 
1.250.250.00, para atender às despesas 
de abono de emergência e salário-família 
instituídos pela Lei nº 1.705, de 13–12–
52": 

 

Projeto de Resolução nº 5, de 1953 – 
"Extingue um cargo de Redator de Anais 
e Documentos Parlamentares, padrão O, 
vago em conseqüência do falecimento de 
Américo Facó"; 

Projeto de Resolução nº 21, de 1953 
– "A Comissão Diretora, no uso de suas 
atribuições, com fundamento na 
Resolução nº 9, de 1953, propõe os 
nomes dos Srs. Paulo Waguelin Delpech 
e Abel Ferraz de Macedo, para 
preenchimento dos cargos de 
Conservador de Biblioteca, padrão K e 
Auxiliar de Biblioteca padrão J 
respectivamente"; 

 
MENSAGENS APROVADAS 

 
Nº 16, de 1953 do Sr. Presidente, da 

República submetendo à aprovação do 
Senado a nomeação do Senhor João 
Carlos Muniz, Ministro Plenipotenciário de 
Primeira classe, para o cargo de 
Embaixador Extraordinário e 
Plenipotenciário do Brasil junto ao 
Governo dos Estados Unidos da 
América"; 

Nº 162, de 1953 – do Sr. Presidente 
da República submetendo à apreciação 
do Senado a nomeação do Senhor 
Edgard Bandeira Fraga de Castro, 
Ministro Plenipotenciário de Primeira 
classe, para o cargo de Embaixador 
Extraordinário e Plenipotenciário do Brasil 
junto ao Govêrno do Perú"; 

Nº 163, de 1953 – do Sr. Presidente 
da República, submetendo à aprovação 
do Senado a nomeação do Senhor Caio 
de Melo Franco, Ministro Plenipotenciário 
do Brasil junto ao Govêrno da França; 

 
REJEITADOS 

 
Projeto de Lei do Senado nº 12, de 

1950 – Autoriza o Poder Executivo a 
entrar em acôrdo com a Prefeitura do 
Distrito Federal para a construção do 
Metropolitano do Rio de Janeiro"; 

Projeto de Lei da Câmara nº 224, de 
1950 – Estabelece a constituição do 
Quadro de Oficiais Generais do Exército"; 

Projeto de Lei do Senado nº 47, de 
1951 – "Da nova redação ao artigo 3º da 
Lei nº 1.300, de 28 de dezembro de 1950 
(Lei do Inquilinato)"; 

Projeto de Lei do Senado nº 27, de 
1952 – Modifica o art. 1º da Letra H, § 4º, 
nº IV tia Lei numero 1.474, de 26 de 
novembro de 1951"; 

Projeto de Lei do Senado nº 47, de 
1952 – "Institue a cadeira de 
Vitivinicultura na Escola de Agronomia e 
Veterinária da Universidade do Rio 
Grande do Sul"; 

Projeto de Decreto Legislativo 
numero 108, de 1952 – "Aprova o 
contrato celebrado entre o Govêrno do 
Território Federal do Guaporé e Floriano 
Catarinense Peixoto": 

Projeto de Lei da Câmara nº 172, de 
1952 – "Declara de utilidade publica o 
Instituto Brasileiro de Geopolítica, com 
sede no Distrito Federal"; 

Projeto de Lei da Câmara nº 9, de 
1953 – "Autoriza o Poder Executivo a 
abrir pelo Ministério da Exterior, o crédito 
suplementar de Cr$ 1.300.000,00, para 
atender às despesas com a participação 
do Brasil no estrangeiro, em Congressos, 
Conferencias e Reuniões"; 

 
REMETIDOS À COMISSÃO DE 

REDAÇÃO 
 
Projeto de Decreto Legislativo nº 2, 

de 1953 – "Aprova o contrato e o têrmo 
aditivo celebrado entre a Polícia Militar do 
Distrito Federal, e a Ordem Religiosa 
Filhas de Nossa Senhora da 
Misericórdia"; 

Projeto de Decreto Legislativo nº 5 
de 1953 – "Aprova o contrato celebrado 
entre o Departamento dos Correios e 
Telégrafos e a firma Importadora Técnica 
Rio Mar Ltda"; 

Projeto de Decreto Legislativo nº  
28, de 1953 – "Aprova o têrmo de con- 
 

trato celebrado entre o Departamento 
Nacional de Obras Contra as Sêcas e a 
Cia. Brasileira de Material Elétrico, para 
fornecimento de um alternador e um 
transformador de fôrça do Açude Curema 
no Estado da Paraíba"; 

Projeto de Lei da Câmara nº 172, de 
1953 – "Autoriza o Poder Executivo a 
abrir, pelo Ministério da Educação e 
Saúde, o crédito especial de Cr$ 
100.000,00 para atender às despesas 
com arealizção do Primeiro congresso de 
história do Para"; 

Projeto de Decreto Legislativo 
número 109, de 1952 – "Aprova o têrmo 
de ajuste celebrado entre o Departamento 
Nacional de Portos, Rios e Canais, do 
Ministério da Viação e Obras Públicas e a 
Firma M. S. Lino & Cia. Ltda.". 

 
DISCURSO PRONUNCIADO PELO 

SR. SENADOR DARIO CARDOSO NA 
SESSÃO DE 15 DE SETEMBRO DE 
1953, QUE SE REPRODUZ POR TER 
SAÍDO COM INCORREÇÕES. 
 

O SR. DARIO CARDOSO: – Sr. 
Presidente, não era intuito meu focalizar 
novamente desta tribuna os deploráveis 
acontecimentos de que foi teatro a 
Capital do meu Estado, no início do mês 
passado, e dos quais resultaram a morte 
de um jornalista e ferimentos em dois 
outros. 

Tratei dêsse assunto no meu 
último discurso, e só volto a ele 
porque, tomando por pretesto as 
referidas ocorrências, certos políticos, 
já repelidos pelo eleitorado goiano em 
pleitos anteriores, estão movendo 
impatriótica campanha contra o 
Govêrno e o Estado de Goiás, com a 
evidente intenção de preparar 
ambiente que lhe propicie o assalto às 
posições de mando. 

Infelizmente, tal campanha tem 
encontrado eco na imprensa carioca. 
Alguns jornais desta Capital, mal 
conhecendo os fatos, diàriamente fazem 
referências desairosas à atual 
administração goiana, dando-a como 
responsável pelos mesmos. 

Sendo um dos dirigentes da política 
dominante em Goiás, julgo de meu dever 
trazer esclarecimentos documentados ao 
Senado e à opinião pública brasileira, 
mórmente quando os interessados 
procuram malquistar os que respondem 
pela situação local, com a mocidade do 
Brasil, explorando, de maneira malsã, os 
seus generosos sentimentos de 
patriotismo e de solidariedade humana e 
incentivando-a a desencadear movimento 
de repulsa e de hostilidade contra as 
autoridades estaduais. 

Como goiano, é natural que não 
me cale e venha a esta tribuna lançar 
meu protesto contra o procedimento 
desses políticos e, do mesmo passo, 
alertar aos moços contra a exploração 
de que estão sendo vítimas, através de 
certos jornais mal informados pelos 
que pretendem preparar ambiente para 
o assalto às posições políticas do 
Estado, que não conseguirão 
conquistar pelas urnas. 

A exploração começou pela 
deturpação dos fatos ocorridos em 
Goiânia, no dia 8 do mês passado! 

Chegou-se a propalar, através da 
imprensa e do rádio, que os jornalistas de 
"O Momento" foram vitimas de verdadeira 
chacina, tendo o que faleceu sido 
alvejado por mais de cinqüenta tiros! 

Êsses fatos são deploráveis, e eu,  
já os comentei desta tribuna, verberando, 
de maneira enérgica, o procedimento  
dos autores do injustificado atentado.  
Meu partido também teve ocasião de 
condená-los, de maneira formal, e as 
autoridades do Estado tomaram tôdas as 
providências tendentes à punição  
dos culpados, demonstrando, assim,  
sua repulsa aos membros. Pondo, porém, 
em prática a sua habitual ilegível, 
elementos pertencentes ao Partido 
Comunista procuraram, entretanto, como 
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provarei dentro em pouco, agitar a opinião 
pública na Capital do Estado, deturpando, 
propositadamente, os fatos ocorridos e 
incentivando o povo, principalmente os 
estudantes, a tomar atitude agressiva 
contra as autoridades do Estado. Para 
demonstrar a má-fé com que agiram tais 
elementos, basta que se diga que o 
infortunado jornalista Haroldo Gurgel foi 
atingido não por cinqüenta projeteis, 
conforme se propalou, mas apenas por 
três, recebendo dois ferimentos de 
natureza leve e um no tórax, que lhe 
ocasionou a morte por hemorragia 
interna. 

E' o que comprova o auto de corpo 
de delito, que passo a ler ao Senado, na 
parte que interessa: 

"Em conseqüência passaram os 
peritos a proceder os exames e 
investigações ordenadas e as que julgaram 
necessárias, concluídas as quais, 
declararam o seguinte: que o cadáver 
apresentava abundante hemorragia pela 
cavidade bucal e nasal, – notava-se um 
orifício circular, medindo cêrca de 0,5 
(meio) centímetro de diâmetro, com as 
características dos produzidos por projétil 
de arma de fogo, bala, localizada no 2º 
(segundo) espaço intercostal esquerdo, a 
um dedo transverso do rebordo external, 
com o respectivo orifício de saída no 
hemitórax posterior esquerdo, na região 
escapular; um orifício com as 
características dos produzidos por projétil 
de arma de fogo, bala, localizada na região 
posterior do antebraço esquerdo, com o 
respectivo orifício de saída; um outro 
orifício, de forma circular, com as 
características dos produzidos por arma de 
fogo, bala, localizado na nádega esquerda, 
com direção obliqua; localizou-se um corpo 
estranho, duro, na nádega direita, dentro 
da massa muscular; praticada uma incisão 
cirúrgica, retirou-se um projétil (bala) que 
foi entregue à autoridade policial presente. 
– As vestes do cadáver apresentavam 
orifícios correspondentes às lesões 
descritas". 

Vê, portanto, o Senado como o 
lamentável episódio foi deturpado pelos 
interessados em fazer propaganda contra 
as autoridades de Goiás. 

E não é só: para bem evidenciar que 
a versão trazida a público não 
corresponde à realidade, passarei a ler a 
parte das declarações prestadas à 
autoridade policial pelo jornalista Antônio 
Carneiro Vaz, diretor de "O Momento". 
Disse êle, entre outras coisas, o seguinte: 
"que, ao ter conhecimento da desavença 
havida entre os Srs. Pedro Arantes e 
Haroldo Gurgel, armou-se e animou o 
repórter vitimado, insistindo junto ao 
mesmo para enfrentarem o então diretor 
do Departamento de Energia Elétrica, a 
fim de tirarem a desforra do atentado que 
o primeiro sofrera". Esta assertiva é tirada 
das próprias palavras do dirigente de "O 
Momento", quando de seu depoimento 
feito às autoridades policiais. Disse mais: 
"estava na redação do jornal "O 
Momento", de minha propriedade, sito à 
Avenida Anhanguera nº 89, nesta capital, 
quando ouvi um grito estuporado de meu 
nome, pronunciado por meu empregado 
Haroldo Gurgel: saindo à porta da 
redação e não encontrando ninguém, fui 
informado pelo Dr. Francisco Ludovico de 
Almeida que o repórter Haroldo Gurgel 
passara por ali, correndo, com um 
revólver na mão: deduzi logo tratar-se de 
uma perseguição de Pedro Arantes e 
seus amigos, pois saira naquele dia uma 
reportagem em "O Momento", sôbre 
aquêle senhor; sai ao encalço de Haroldo 
Gurgel, para saber do que se tratava, indo 
encontra-lo na Rua 3, esquina com a Rua 
7, dêle sabendo que Pedro Arantes 
tentara assassiná-lo naquele instante, 
juntamente com o indivíduo Domingos 
Borrelli, só não conseguindo, porque êle, 
Haroldo Gurgel, embora armado, sentiu-
se em inferioridade numérica e saira  
em desabalada carreira; Haroldo  
dissera-me que Pedro Arantes lhe havia 
dado um sôco no rosto; senti-me 
revoltado com a agressão sofrida  
pelo meu funcionário, que não tinha 
 

responsabilidade alguma, nem pelo jornal 
e nem pela reportagem referida; armei-
me, também e, juntamente com Haroldo, 
voltei à redação do jornal, onde retornei 
ao meu trabalho, calmamente, como se 
nada tivesse acontecido: Haroldo 
mostrava-se inquieto, aquilatando melhor 
o perigo que êle e eu corríamos; nesse 
momento, começaram a chegar amigos 
meus e de Haroldo, os quais começaram 
a relatar os detalhes da agressão sofrida 
por êle; antes, calmo, fui me deixando 
dominar pela revolta e, colocando o 
revólver no bolso, sai em companhia de 
meu irmão João Carneiro Vaz, rumo ao 
Bar Marabá (local da desavença havida), 
onde tomamos café e onde avistei o 
indivíduo Domingos Borrelli, o mesmo que 
momentos antes estava com Pedro 
Arantes, a esbofetear Haroldo e a 
intimidá-lo: esperei, ainda revoltado, que 
Domingos Borrelli ou Pedro Arantes, que 
lá já não estava mais, viessem tomar 
satisfações comigo; não havendo nada, 
voltei com meu irmão até a porta do 
edifício onde está instalada a redação do 
meu jornal, onde encontrei-me com 
Haroldo e decidimos, ambos, irmos ao 
Fórum, a fim de falarmos com o Dr. 
Promotor Público e o titular da Vara 
Criminal, desta capital, pedindo-lhes o 
necessário "mandado de segurança"; 
assim combinado, eu e Haroldo puzemo-
nos a andar, movidos por aquela 
intenção, não conseguindo todavia, 
darmos mais que cinco ou seis passos no 
terreno baldio, entre o Bar Marabá e o 
edifício do jornal, fomos surpreendidos 
pela voz de prisão de cinco ou seis 
elementos, os quais nos agarraram pelas 
costas, prendendo nossas armas ao 
corpo, impossibilitando-nos de qualquer 
movimento em nossa defesa". 

Claro está, pelo que acabo de ler, 
que os fatos se passaram de maneira 
bem diferente da por que foram 
noticiados e que o atentado talvez não 
se tivesse consumado, não fôra a 
evidente imprudência do diretor do "O 
Momento'', segundo se depreende seu 
próprio depoimento. Se não se tivesse 
precipitado – armando-se com seus 
companheiros, e saído em busca de 
Pedro Arantes, com quem tivera Haroldo 
Gurgel uma "desavença" pouco antes – 
talvez não se tivesse de lamentar a 
morte do seu companheiro de trabalho e 
os ferimentos em sua pessoa e na de 
seu irmão. Que o Senhor Carneiro Vaz é 
um moço violento e imprudente, 
demonstra ainda a linguagem virulenta e 
insultuosa com que, no seu jornal, se 
dirigiu ao Governador do Estado e ao Sr. 
Pedro Arantes, a quem ameaçou 
abertamente morte. Eis como termina 
um recado que escreveu ao referido 
Pedro Arantes, intitulado "Recado ao 
Covarde": 

"E você é tão covarde que não vai 
mais ter coragem de sair à rua senão 
acompanhado dêsses mesmos jagunços. 

Isso porque você sabe que vai 
morrer, mais dias, menos dias". 

Pelo que acaba de ser lido, é bem 
de ver que a imprudência dos 
jornalistas deve ter concorrido, em 
grande parte, para o sangrento e 
deplorável desfecho da questão 
surgida entre Haroldo Gurgel e Pedro 
Arantes; questão que o próprio diretor 
do "O Momento" classificou em seu 
depoimento de "desavença". 

Não são, portanto, tão inocentes 
quanto se alega, até porque fizeram 
ameaças positivas de morte ao Senhor 
Pedro Arantes, pretendendo fazer justiça 
pelas próprias mãos. 

Como quer que seja, em seguida ao 
acontecimento que abalou 
profundamente, como era natural, a 
sensibilidade, a população local, as 
correntes oposicionistas, aliadas aos 
comunistas, explorando o choque 
sofrido pelo povo da cidade, 
desencadearam uma onda de boatos e 
de explorações, que visavam mais a 
objetivos políticos do que a qualquer 
manifestação de pesar pela morte do 
Jornalista. 

A exploração, porém, não se 
circunscreveu ao caso do assassinato de 
Haroldo Gurgel. Foi além. 

Dias depois ocorreu em Goiânia, 
novo fato, de que me deu notícia o 
governador do Estado através de um 
telegrama urgente e de um radiograma, 
ambos concebidos nos seguintes 
têrmos: 

"Acabo de saber, nêste instante, que 
a redação da "Fôlha de Goiás" foi 
assaltada pelo cartomante Realino de 
Oliveira, acompanhado de sua espôsa e 
mais um homem, tendo êstes espancado 
a palmatória o Senhor Teomaz Jones, 
diretor daquele diário. Ontem o referido 
jornal deu uma nota afirmando que 
Realino havia tentado contra a virgindade 
de uma moça que morava em sua 
companhia. A agressão se deve prender 
a esta notícia. Realino é membro do 
Partido Democrata Cristão. 

(Abro um parêntesis para chamar a 
atenção do Senado para a declaração do 
Governador de que Realino é membro do 
Partido Democrata Cristão, isto é, não 
pertence à. agremiação que apóia o 
govêrno). 

"...recentemente fundado nesta 
capital. Faço-lhe êste telegrama para que 
dêle dê conhecimento ao ilustre patrício e 
amigo Senador Assis Chateaubriand. Os 
meus adversários, useiros e vezeiros em 
me atribuir tôdas as violências aqui 
praticadas, naturalmente não irão me 
incriminar por mais êste acontecimento 
lamentável e reprovável. A policia já 
ofereceu tôdas as garantias necessárias 
ao agredido e está no encalço dos 
atacantes. Saudações, – Pedro Ludovico 
– Governador do Estado". 

Sr. Presidente, como previa o 
governador, os jornais, empenhados em 
fazer campanha contra o Estado e seus 
dirigentes, noticiaram, logo a seguir, a 
ocorrência, como "constituindo mais um 
atentado à liberdade de imprensa", e 
atribuindo ao govêrno de Estado a 
responsabilidade pela mesma! 

Não foi só. Por infelicidade, em 
Catalão, cidade do Sul do Estado. 
verificou-se, logo após, outro fato 
lamentável, de que resultaram duas 
mortes: a do delegado de policia local 
e a de um comunista, que se dizia 
jornalista. 

Voltaram os jornais a acusar o 
Governador do Estado, secundados pela 
Associação Brasileira de Imprensa 
através de seu honrado Presidente, que, 
mal informado, começou a formular 
protestos perante as autoridades, 
segundo foi amplamente divulgado. E tão 
mal informados estavam que noticiaram o 
lutuoso sucesso como verificado em 
Goiânia! 

Embora deplorável o acontecimento 
em nada depõe contra os dirigentes do 
Estado, nem, por qualquer modo, os 
afeta. 

O que se verificou foi o seguinte: um 
comunista, de nome Barbosa, começou a 
publicar um pasquim, nem registro nem 
oficinas próprias. O jornaleco comunista 
cobria suas páginas de soêzes insultos 
às autoridades constituídas: Em face 
disso, o delegado de Catalão, moço 
educado e de exemplar conduta, mandou 
chamá-lo e intimou-o a que registrasse o 
jornal, a fim de que pudesse circular 
regularmente, fazendo-lhe ver que, 
enquanto não fôsse cumprida a 
formalidade, seriam as edições 
apreendidas. 

Não se conformando com a 
decisão da autoridade policial,  
voltou o comunista à presença do 
Delegado, que se encontrava no hotel, 
em pijama. Recebeu-o êste, 
calmamente, aconselhando-o a que 
registrasse o jornal. O jornalista,  
que se mostrava exaltado, mantinha 
sempre a mão direita metida no bolso. 
Estranhando essa atitude, o Delegado 
o interpelou. Em resposta, sacou o 
interpelado de um revólver e alvejou  
o Delegado inerme. Ao receber  
o primeiro tiro, chamou a autoridade 
alvejada pelo seu cabo or– 
 

denança, que, igualmente desarmado, 
acorreu em defesa do seu superior. O 
agressor, antes que o policial pudesse, 
intervir, alvejou pela segunda vez o 
Delegado, prostrando-o mortalmente 
ferido e, ato continuo, voltou a arma 
contra o cabo atirando-o no crânio. O 
projétil atingindo-o apenas de raspão, 
permitiu-lhe que se atracasse com o 
agressor travando com ele luta corporal 
de que resultou a morte do mesmo com a 
sua própria arma. 

Ora, Sr. Presidente, como acusar-se, 
de boa fé, ao Govêrno do Estado por fato 
como êste? Pensarão, por acaso, os 
detratores das autoridades goianas que 
um indivíduo, só pelo fato de se dizer 
jornalista tem o direito de matar 
impunemente a quem quer seja? 
Nenhuma censura se poderá irrogar nem 
mesmo contra o policial, que agiu em 
legítima defesa própria e de terceiro. 

Apesar de tudo, certos jornais, 
tiveram a coragem de acusar o govêrno 
de Goiás de estar incentivando 
atentados contra a liberdade de 
imprensa, chegando mesmo alguns 
deles a injuriar o Governador Pedro 
Ludovico. E' com grande indignação que 
protesto contra essa injusta e tôrpe 
campanha prejudicial ao Estado a que 
pertenço com orgulho, campanha que 
depõe contra os nossos fóros de 
coletividade civilizada, e, do mesmo 
passo, alerto o povo, e principalmente a 
generosa mocidade estudiosa goiana e 
do Brasil a respeito da exploração de 
que estão sendo vitimas por parte de 
políticos inescrupulosos e daqueles que 
pretendem implantar, impatrióticamente, 
a desordem no Pais, através da 
desmoralização das autoridades 
constituídas, contra as quais pretendem 
incentivar a ira das massas. 

Sr, Presidente, o Governador de 
Goiás fêz pública a sua repulsa contra 
o assassínio de Haroldo Gurgel 
ilegível ordenou pessoalmente tôdas 
as providências tendentes à apuração 
da responsabilidade dos criminosos e 
à sua punição. Tanto isto é verdade, 
que, tendo o triste sucesso se 
verificado a 8 de agôsto, no dia 12, já 
havia o inquérito dado entrada em 
Juízo, acompanhado de 
representação da autoridade policial 
solicitando a prisão preventiva dos 
indiciados, a qual foi decretada nesse 
dia. Não é possível maior rapidez, 
nem mais clara demonstração por 
parte das autoridades goianas, do 
desejo de punir os criminosos. 

Tenho em mãos, Sr. Presidente, a 
representação da autoridade policial e, 
bem assim, a promoção do promotor da 
Capital, solicitando a prisão preventiva 
dos autores do atentado, que foi, como 
disse, decretada imediatamente. Para 
não ser muito longo, passo a ler apenas 
o parecer do Promotor, que ó o 
seguinte: 

"Examinando tôda prova produzida 
no inquérito a esta altura, entendo 
inteiramente procedente a representação 
elaborada pelo digno primeiro delegado 
auxiliar. Em verdade, os indigitados 
nominalmente mencionados na 
representação se encontram envolvidos 
pela prova testemunhal". 

Endossando as palavras 
constantes da peça policial, de minha 
parte encareço a conveniência de ser 
decretada a prisão em face da 
gravidade dos delitos e da 
extraordinária repercussão que os 
mesmos provocaram perante a 
sociedade da Capital do Estado. 

Além disso, a medida resguardará os 
possíveis delinqüentes de qualquer 
movimento de vindicta privada, que, por 
sua vez, se acontecer, abalará a justiça. 

E' o meu parecer. 
José Sócrates Gomes Pinto – 

Promotor". 
Isto feito, a polícia se pôs em  

campo para prender os criminosos, 
apreendendo o veiculo no qual fugiram, 
na cidade de Uberlândia, em Minas 
Gerais, o que prova que transpuseram 
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eles as fronteiras do Estado, razão por 
que ainda não foram capturados. 

Nem se diga que houve qualquer 
descuido das autoridades em não os 
prender, porquanto a fuga se verificou 
imediatamente após a prática do crime; 
demais as agitações provocadas, no 
momento, pelos adversários do governo 
mancomunados com os comunistas, 
facilitaram essa fuga, mesmo porque 
absorveram elas as atenções das 
referidas autoridades. A presteza, porém, 
com que agiu o Governo na formação do 
inquérito policial e no tomar as medidas 
tendentes à decretação da prisão 
preventiva dos implicados no crime, 
excluem, de logo, qualquer suspeita de 
frouxidão no cumprimento de seus 
deveres. 

Caberia aqui perguntar aos 
acusadores e detratores do Governo atual 
de Goiás por que não foram presos, no 
governo passado, os criminosos de Nova 
Aurora, que chacinaram, êstes sim, com 
mais de 20 tiros em praça, pública, o 
Deputado Getulino Artiaga, vice-líder à 
Assembléia Legislativa do Estado, e mais 
quatro correligionários nossos? Êsse sim, 
foi um crime político praticado em praça 
pública, quando se realizava um comício 
em que tomavam parte os candidatos a 
governador do Estado, deputados e 
senadores. Por que, repito, não foram 
eles presos? Porque também fugiram 
para Minas Gerais. Não se diga que por 
ser jornalista o Sr. Haroldo Gurgel; menos 
grave do que a sua morte foi a chacina do 
Deputado Getulino Artiaga. Considero 
êste crime muito mais grave, visto como 
foi de cunho nitidamente político, ao 
passo que o assassínio de Haroldo 
Gurgel resultou de questão de caráter 
puramente pessoal, isto é, de uma 
"desavença", na expressão do próprio 
jornalista Carneiro Vaz, havida entre êle e 
o Sr. Pedro Arantes. 

O SR. DOMINGOS VELASCO: – 
Permite V.Ex.ª um aparte? 

O SR. DARIO CARDOSO: – Com 
prazer. 

O SR. DOMINGOS VELASCO: – Na 
chacina de Nova Aurora morreu o 
Deputado Getulino Artiaga e foram feridos 
quatro companheiros nossos. 

O SR. DARIO CARDOSO: – V. Ex.ª 
tem razão, foram quatro companheiros 
feridos em plena via pública, num comício 
político, ao qual compareceram centenas 
de pessoas. Além da morte do Deputado 
Getulino, que foi crivado de balas, 
acresce que durante mais de uma hora os 
criminosos guardaram o cadáver, não 
permitindo a aproximação dos que 
pretendiam socorrer as vítimas. Apesar 
disso, não se fêz estardalhaço nacional 
contra o governo de Goiás, na ocasião, 
como agora está acontecendo por fato de 
muito menor significação e que não teve 
nenhum caráter político. 

O SR. DOMINGOS VELASCO: – 
Informo ainda mais a V. Ex.ª que o autor 
da chacina de Nova Aurora foi o 
Presidente do Diretório da União 
Democrática Nacional em Goiandira, 
como V. Ex.ª sabe. Citando o fato, não 
quero inculpar os dirigentes da U.D.N. em 
Goiás. A chacina resultou, como V. Ex.ª 
sabe, de uma tocaia preparada contra o 
Governador Pedro Ludovico, contra 
minha pessoa e demais companheiros da 
campanha. Foi o que ficou claramente 
provado. 

O SR. DARIO CARDOSO: – O 
Senado acaba de ouvir depoimento mais 
valioso do que o meu, pois foi prestado por 
uma testemunha ocular dos 
acontecimentos e que seria uma das 
vítimas da tocaia adrede preparada por 
políticos que oficialmente apoiavam o 
gôverno de então. Na ocasião a imprensa 
não moveu campanha contra Goiás, não 
disse que o Estado estava entregue à 
barbaria, nem que não vigorassem ali as 
garantias constitucionais, como se está 
fazendo agora, com íntuitos claros de 
exploração política. Atualmente, onde quer 
que haja uma oportunidade, uma reunião 
de jornalistas ou de estudantes, 
imediatamente aparece um interessado em 
 

reviver os fatos de Goiania, deturpando-
os e procurando levantar a opinião 
pública e a mocidade estudiosa contra as 
autoridades goianas e até mesmo 
procurando provócar o desrespeito à 
autonomia do Estado, em razão de um 
crime de natureza puramente pessoal, por 
um incidente deplorável que resultou de 
briga entre duas pessoas, motivada por 
uma reportagem. 

E' um absurdo este, que provoca a 
indignação de todos os filhos de Goiás 
que é, sem favor, um dos Estados, do 
ponto de vista de sua evolução 
intelectual, mais civilizados da Federação 
Brasileira. 

Nem por se encontrarem, pelas 
contingências geográficas tão 
distanciadas dos grandes centros do 
País, sem vias de transporte,  
deixam os goianos de ser dos  
mais operosos, cultos e civilizados 
brasileiros. 

Os ataques feitos ao Sr. Pedro 
Ludovico são injustos e absurdos. S. Ex.ª 
foi o homem que realizou uma das 
maiores obras civilizadoras do país e da 
qual devem orgulhar-se não apenas os 
goianos, mas os brasileiros, que foi a 
construção de Goiânia, cidade milagre 
como a classificam os que a conhecem e 
sabem em que condições foi plantada na 
nossa hinterIândia. 

Tendo sido o idealizador e realizador 
de Goiânia, à qual dedica o maior carinho, 
Pedro Ludovico não tem interesse em 
transformá-la numa cidade sem garantias, 
nem em valhacouto de criminosos. Ao 
contrário, o seu desejo e interêsse é 
torná-la cada vez mais acolhedora e mais 
civilizada. E a sua inauguração, 
denominada "batismo cultural", foi bem 
uma demonstração dêsse desejo de 
torná-la um  
centro de civilização e de intelectualidade. 

S. Ex.ª não haveria, depois dêsse 
batismo cultural – que constituiu 
verdadeiro acontecimento nacional – de 
permitir que ali imperasse a desordem e a 
falta de garantias. 

Sr. Presidente, estou sendo mais 
longo do que desejava; não posso 
entretanto, concluir minhas considerações 
sem antes demonstrar que o 
impatriotismo da campanha que se está 
movendo contra o meu Estado è de tal 
monta, que contra ela estão se 
levantando os próprios oposicionistas. 
Aliás, no seio do povo do Estado,  
o seu resultado tem sido 
contraproducente. 

A principio, houve realmente certo 
abalo e reação desfavorável às 
autoridades políciais. Logo depois, em 
face das providências do Governador e 
principalmente como reação ás 
explorações políticas em tôrno do caso, 
evoluiu a opinião pública em favor das 
autoridades que estão hoje francamente 
apoiadas pelo povo do Estado. O Sr. 
Diogenes Sampaio, Deputado Estadual 
pela U.D.N., ex-Presidente da Assembléia 
Legislativa, no Govêrno anterior, ex-líder 
de seu Partido na Assembléia Legislativa, 
profliga em termos enérgicos, a 
campanha de descredito e de escândalo 
contra o Estado. 

Eis como se manifestou o ilustre 
parlamentar udenista em entrevista ao 
jornal "O Popular", que se edita em 
Goiânia: 

 
"O Deputado Diogenes Sampaio 

condena o noticiário sensacionalista. 
Verbera o parlamentar oposicionista a 
propaganda escandalosa de Goiás feita 
pela imprensa do País. Informações 
desse ilegível prejudicam a marcha do 
Estado;" 

 
Esta é a ementa da entrevista. 
Sr. Presidente, não obstante o 

adiantamento da hora, não posso deixa 
de tê-Ia na íntegra: 

"A reportagem de "O Popular"  
teve, ontem, um encontro  
casua com o Deputado Diogenes 
Sampaior ex-líder da União  
Democrática Nacional na Assembléia e 
 

uma das vozes mais autorizada daquele 
Partido." 

O referido parlamentar, na 
oportunidade, desaprovou a propaganda 
que hoje se faz de Goiás, através da 
imprensa do país, com exploração de 
crimes. Interrogado pelo reporter, o 
Deputado oposicionista afirmou 
textualmente: 

"Fui o primeiro a condenar os 
acontecimentos do dia 8 de agôsto nesta 
capital em que perdeu a vida o jornalista 
Haroldo Gurgel e ficaram feridos os  
irmãos Vaz, dando conhecimento  
desta minha atitude à Assembléia 
Legislativa. No entanto, hoje, desaprovo e 
considero prejudicial ao nosso  
Estado e aos seus foros de civilização a 
propaganda escandalosa e 
sensacionalista que se faz lá fora, dando 
a impressão de que Goiás é um Estado 
onde impera o barbarismo. O noticiário 
dessa ordem prejudica o Estado, pois 
vem  
entravar a marcha evolutiva de sua vida 
econômica." 

"O nosso desejo é que o Govêrno, 
calmamente, saída encetar rumos 
seguros para a tranquilidade da família  
goiana, pondo têrmo ás explorações hoje 
feitas em tôrno daqueles lutuosos 
acontecimentos, pois somos, 
inegavelmente, uma coletividade ordeira e 
trabalhadora." 

"Colocado no campo da oposição, 
tenho procurado sempre agir com  
isenção de ânimo, sem paixão nem  
rancor, criticando o Gôverno quando  
se faz necessário, porém dentro  
de um plano elevado, de modo  
a que a minha crítica possa advertir os 
poderes públicos, chamando a sua atenção 
para os erros porventura existentes." 

"Considero essa minha atitude uma 
colaboração, embora indireta, ao meu 
Estado, pois costumo colocar acima dos 
interêsses partidários o bom nome de 
Goiás." 

"Dentro dessa orientação é que, 
muitas vezes, posso não ser 
compreendido por meus próprios 
companheiros. No entanto, continuarei 
sempre assim  
agindo porque viso, antes de  
tudo estar tranquilo com a minha 
consciência e com a convicção do dever 
cumprido". 

Sr. Presidente, é o Sr. Diogenes 
Sampaio, um dos maiores responsáveis 
pelo principal Partido de oposição no 
Estado, a União Democrática  
Nacional, que, de público, condena a 
propaganda sensacionalista conta o 
Estado de Goiás, propaganda que  
não visa a outra coisa senão criar  
ali um ambiente que possibilite  
talvez aos que foram repelidos pelas 
urnas, voltar, por meio de golpes, á 
direção do Estado. 

"Estão sendo, porém, infelizes êsses 
maus políticos, pois como disse, o 
resultado está sendo contraproducente; 
pode-se dizer, usando do dito popular que 
o feitiço está se voltando contra o 
feiticeiro". 

Conforme o Governador Pedro 
Ludovico, desde as primeiras horas, 
acentuou nos seus comunicados, foram 
elementos comunistas os orientadores e 
iniciadores das agitações verificadas em 
Goiânia, por ocasião do lutuoso 
acontecimento de que resultou a  
morte do jornalista Haroldo Gurgel.  
Esses elementos foram logo  
apoiados pelos aproveitadores, pelos 
políticos que queriam tirar partido da 
situação; para tanto, procuraram aliciar os 
estudantes, sempre generosos e 
descuidados nas suas atitudes, sendo, 
assim, colhidos nas redes dos exploradores 
e servindo a seus intuitos impatrióticos. 

Êstes elementos se identificaram 
depois, através de boletim distribuido em 
Goiânia. Lerei os seus principais tópico 
revelando os autores dos insultos  
atirados ao Governador, no dia da  
morte de Haroldo Gurgel. Nesse boletim  
os que pretenderam tirar partido das 
agitações são acusados pelos 
 

autores do movimento de desordem 
tentada em Goiânia. Como todo 
documento comunista, é êsse boletim ir 
reverentíssimo em relação ao Governador 
e a tôdas as autoridades. Vejamos o que 
diz o referido documento. 

"Uma onda de indignação percorre 
todo o nosso Estado. Já nenhum 
democrata, já nenhum cidadão digno e 
honrado pode mais conter um gesto de 
revolta ante o banditismo implantado no 
Estado de Goiás por Pedro Ludovico e 
seus jagunços. O covarde e bestial 
trucidamento do jornalista Haroldo Gurgel 
é mais um trágico e doloroso marco na 
sinistra sucessão de arbitrariedades e 
crimes que caracteriza o govêrno 
desonesto e inepto de Pedro Ludovico e 
Jonas Duarte". 

Ainda estão bem vivos na memória 
do povo os crimes hediondos – e que 
ainda clamam por justiça – praticados por 
Jonas e Ludovico contra homens e 
mulheres indefesos nas escadarias da 
Prefeitura de Goiânia e contra pobres 
trabalhadores, que tiveram seus casebres 
incendiados e foram brutalmente jogados 
ao relento. 

Incapaz de resolver os problemas 
que afligem o povo goiano, de deter a 
revoltante e insuportável carestia de vida, 
imprestável até mesmo para solucionar 
casos tão simples como o fornecimento 
de água e energia elétrica a uma cidade 
como Goiânia, descamba o governo pelo 
caminho da violência e do terror. 

Intimidar os patriotas e calar a voz do 
povo – tal é o objetivo do govêrno ao 
implantar em Goiás o regime do 
jaguncismo. 

Mas as vigorosas manifestações 
populares, iniciadas no local e no 
momento onde os jornalistas foram 
chacinados e que, durante dois dias, 
abalaram tôda a nossa Capital e fizeram 
os bandidos tremer de medo por detrás 
de suas metralhas assassinas – 
mostraram de modo categórico que os 
defensores da liberdade jamais se 
intimidarão, nem a voz do povo jamais se 
calará! 

Esta política criminosa de intimidar o 
povo e de assassinar os patriotas não é 

um fenômeno exclusivamente local, nem 
pode ser atribuído somente aos furores 
sanguinários do Sr. Pedro Ludovico e de 
seus jagunços. 

Sr. Presidente, é bom que o Senado 
tome conhecimento das injúrias que os 
comunistas assacam contra o Governador 
do Estado, porque alguns órgãos da 
imprensa do Rio de Janeiro já noticiaram 
que o Sr. Pedro Ludovico é protetor dos 
comunistas. E' interessante, pois, que o 
Senado saiba como S. Ex.ª e visto por 
êles. 

Prossigo na leitura: 
"A história do Brasil, há muitos anos, 

vem se caracterizando por uma série 
interminável de lutas cada vez mais 
enérgicas e decididas entre o povo, que 
ama e quer a liberdade, e os tiranos, que 
rasgam as Constituições e procuram 
reduzir as massas a impotência,  
para mais facilmente entregar  
o pais á colonização dos patrões 
americanos e á exploração dos 
latifundiários e grandes capitalistas 
ligados ao imperialismo. 

Ontem era Dutra assassinando 
ilegível Magalhães e Jaime Calado, era 
Ademar fuzilando Marma, Godói e Rossi 
era Milton Campos chacinando os líderes 
queridos dos mineiros de Monte Velho, 
William Dias Gomes e ilegível era Moises 
Lupion, no Paraná, metralhando os 
bravos camponêses de Paracatu e Válter 
Jobim dissolvendo a bala a pacífica 
manifestação de 1º de Maio dos 
trabalhadores do Rio Grande prostrando 
sem vida a heróica tecelã Angelina 
Gonçalves. 

Ontem era Coimbra Bueno e  
Hosana Guimarães, expulsando  
de seus lares, á custa de sabres  
e casse-tetes, os moradores da  
fazenda Tiririca, espancando no  
Marabá os jovens estudantes  
que lutavam contra a lei de seguran- 
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ilegível dissolvendo a bala ilegível ilegível 
ilegível em defesa do petróleo. 

Hoje as carrascas são outras, mas o 
terror é o mesmo! 

É ilegível banhando em sangue os 
ilegível grevistas do Distrito Federal, 
portanto friamente o jovem Altair ilegível e 
ilegível Garcez metralhando ilegível, 
metalúrgicos e gráficos nas ilegível 
Paulicéia, é Régis Pacheco ilegível. "O 
Momento", bravo diario popular do povo 
baiano, é Jonas Duarte atacando à bala a 
redação de "O Estado de Goiás", são os 
ilegível do Ludovico assassinando Arnaud 
Faria em Anápolis, é finalmente o facínora 
Pedro Arantes, jagunço de Ludovico, 
comandando o massacre de jornalistas em 
pleno coração de nossa capital. 

Tudo isso mostra ao povo que a 
liberdade não é um presente dos 
politiqueiros. Só o povo, unido e 
organizado, pode conquistar a liberdade..." 

"Dai a repulsa com que os democratas 
goianos acompanharam as sórdidas 
maquinações dos politiqueiros, que levantam 
agora a bandeira da intervenção federal e 
procuram substituir Ludovico por um general 
fascista e cínico lacaio dos americanos, 
Calado de Castro – que viria beneficiar 
somente o pequeno grupo de chefetes da 
"oposição", trazendo mais terror e opressão 
para o povo". 

A partir deste ponto, passa o boletim a 
citar nominalmente os políticos de oposição 
de Goiás. 

"Enquanto os estudantes e o povo 
protestavam nas ruas contra o trucidamento 
de Haroldo Gurgel, os Wilmar guimarães, 
hélio de brito, nasser, jales machado e outros 
demagogos. Longe de praça pública, 
escondidos em suas casas, tripudiavam 
sôbre o cadáver ainda quente do jornalista 
assassinado, faziam cálculos eleitoreiros e 
sorriam felizes ante a pespectiva de substituir 
nas eleições de 54 o bando terrorista de 
Ludovico pelo seu próprio bando, igualmente 
terrorista e anti-popular. 

O Comitê Estadual de Goiás do Partido 
Comunista do Brasil se congratula com o 
povo de Goiânia pelas manifestações de 
protesto contra o fuzilamento dos jornalistas. 
Bastou que o povo, mesmo desarmado, 
manifestasse nas ruas a sua revolta, para 
que tremesse até os alicerces o sanguinário 
governo de Ludovico e o pânico medrasse 
nas hordas governistas. 

Bastou que o povo erguesse o seu 
protesto para que os jagunços fossem 
escorraçados das ruas e ficassem acuados 
no Palácio das Esmeraldas. 

Todos êstes fatos mostram a justeza 
das palavras do grande Cavaleiro da 
Esperança, Luiz Carlos Prestes, quando diz 
que "o povo unido e organizado é o mais 
forte do que os canhões e as metralhadoras 
da reação." 

O P.C.B. concita todos os democratas a 
intensificar agora os seus protestos contra o 
jaguncismo. Os comunistas estendem 
fraternalmente a mão aos democratas e 
patriotas de todos os partidos, que desejam 
sinceramente a liberdade e os convidam a 
formar uma grande frente única, acima das 
diferenças partidárias, visando impôr pela 
força do povo unido o respeito à liberdade e à 
Constituição. 

A liberdade tem que ser conquistada e 
garantida já, através da ação das massas, e 
não daqui a um ano, por meio de 
desmoralizadas farsas eleitorais, que visam 
simplesmente a troca de um tíranete por 
outro. 

O Partido Comunista do Brasil concita o 
povo goiano a intensificar os seus protestos. 
Que estes protestos se estendam e se 
avolumem, até que os bandidos sejam 
justiçados e o sanguinário governo de 
Ludovico seja substítuido por um Governo 
saído do povo, disposto a cumprir a 
Constituição e a respeitar as liberdades 
democráticas. 

Goiânia, Agosto de 1953. – O Comitê 
Estadual de Goiás do P.C.B." 

Vê-se da leitura feita que os  
incitadores de desordens em Goiana, se 
identificaram através do boletim; são os 
comunistas. Não se limitaram a in- 
 

sultar apenas as autoridades goianas, 
atacaram, as de outros Estados e as 
federais, inclusive o General Calado de 
Castro, homem digno por todos os  
títulos, e um dos mais brilhantes oficiais do 
Exército Brasileiro, desempenhando 
atualmente, com inexcedivel brilho, as 
funções de Chefe da Casa Militar da 
Presidência da Republica. Trata-se de um 
goiano que tem honrado a nossa terra, 
dignificando todos os postos por que tem 
passado. 

Por ai vê V. Ex.ª Sr. Presidente, que o 
Sr. Pedro Ludovico está em boa companhia 
no tocante aos ataques e insultos de que 
vem sendo alvo. 

O Senado e a opinião pública  
ficam assim conhecendo a verdade  
sôbre os fatos ocorridos em Goiás, e os 
instigadores do reboliço que vai pelo país, 
em consequência da morte de Haroldo 
Gurgel. 

O que se quer é desmoralizar  
o Estado de Goiás e suas  
autoridades, pretende-se, porém, ir adiante e 
desmoralizar as próprias autoridades da 
República. 

Há uma campanha aberta contra as 
autoridades constituídas, um desejo incontido 
de subversão. 

Os brasileiros precisam atentar para 
isto, porque, no dia em que se romperem os 
diques da legalidade, em que as  
instituições forem desrespeitadas, ninguém 
mais, nem mesmos os instigadores da 
desordem, conseguirá deter a massa 
inconformada e enfurecida, e tudo será 
subvertido. 

O de que precisamos, Sr. Presidente, é 
de orientadores da opinião pública, de 
indivíduos patriotas que preguem a união de 
todos em tôrno das nossas autoridades, para 
que possamos conjurar a crise tão grave que 
ameaça o país. 

Não é pregando o ódio ou  
procurando desmoralizar as autoridades 
constituídas que construíremos um Brasil 
maior e melhor. 

Alerto, portanto, os bons brasileiros  
e a mocidade generosa da minha  
terra, contra êsses forgicadores de 
desordens, que desejam ver a subversão 
desencadeada no Brasil. (Muito bem! Muito 
bem!) 

 

no de nossos aplausos. Até aqui quem havia 
falado pelo team era o presidente  
do Banco do Brasil, para anunciar sadias e 
corajosas idéias de govêrno. Agora,  
se lhe segue o ministro da Fazenda. 
Cotejando os diversos itens dessas duas 
orações, a de posse do presidente do  
Banco do Brasil, e as respostas à 
interpretação, que aqui foi dirigida ao Sr. 
Oswaldo Aranha, chegamos a uma 
conclusão animadora. Não existe maior 
antagonismo entre o modo por que pensam e 
estão agindo o presidente da República, o 
ministro da Fazenda e a grande maioria do 
Senado. Estamos todos de acôrdo com as 
soluções que a administração federal se 
propõe trazer a diferentes problemas em foco 
do país. 

Uma dessas soluções se refere à 
necessidade do Brasil caminhar, o  
mais cedo possível, para uma situação de 
desafogo das suas disponibilidades de 
alimentação. Está tomado o chefe do 
govêrno do propósito de fazer desta  
vez uma marcha no sentido da terra. Uma 
parte das forças produtoras deve ser 
orientada nêsse sentido. Há um  
evidente desequilíbrio, no país, entre a 
produção industrial e a produção  
agro-pecuária. Impõe-se o ajuste dessa 
inquietadora desajustada, nêsse  
terreno, que é a sociedade brasileira. Fez-se 
já muito pela indústria. E nada pela  
defesa do solo e muito pouco pela sua 
produtividade. 

Nossa demanda de produção agrícola e 
pecuária é cada vez maior, porque  
cada vez mais cresce a população e 
aumentam os salários. Econômicamente, as 
classes médias e os trabalhadores  
brasileiros se encontram, hoje, em situação 
mais vantajosa do que há dez anos  
atrás. Por isso mesmo que têm salários e 
ordenados mais elevados, tentam  
êles obter mais bens alimentícios. E' 
incessante o aumento da demanda  
dêsse gênero de artigos de consumo.  
A não ser a do trigo, as nossas colheitas, 
com a sêca que ainda assola o país,  
têm sido enormemente prejudicadas. A 
nação já se encontra com um deficit, 
alimentar crônico. Não chovendo nem 
havendo irrigação dos campos, a  
tendência dêsse deficit será só para 
expandir-se. 

Os planos de fomento do govêrno, indo 
até a garantia de preços para vários  
produtos agrícolas, não têm tido o 
rendimento correspondente às expectativas 
nêles depositadas. Continuamos com uma 
carência de artigos de nutrição,  
que se exprime pela colheita deficiente de 
vários produtos em que se divide  
a nossa riqueza cerealífera. O labor  
agrícola não diminuiu. A mecanização é 
agora bem maior. Sómente as  
condições físicas têm agido como  
fator de perturbação da economia agrícola 
nacional. 

Somos todos aqui solidários  
com o ponto-de-vista de um dos  
homens que ultimamente apareceram,  
neste país, com maior capacidade para o 
orientar, no ângulo da economia  
e das finanças. Pede o atual presidente do 
Banco do Brasil, no momento, menos 
expansão industrial e mais iniciativa  
agro-pecuária. E êle está certo.  
Atingimos a um sensível desenvolvimento 
industrial, sem que entretanto essa  
expansão manufatureira esteja contribuindo, 
em certos dos seus aspectos,  
para um crescimento sadio do país. E' o 
Brasil, já eu o disse, e continuo a  
sustentar, um país não essencialmente 
agrícola, mas visceralmente industrial. 
Todavia, o seu surto caótico de 
industrialização se vai produzindo  
em bases privatistas, para o enriquecimento 
de um pequeno núcleo de  
brasileiros, que ignoram, muitos dêles, talvez 
a maioria, em todos os sentidos,  
quais os deveres que se geram  
para um circulo de produtores 
manufatureiros, de uma tarifa, a qual visa 
protegê-los a todo transe. A êles muito mais 
que ao consumidor. 

Se as indústrias são protegidas como 
efetivamente o são, e agora mais do que 
nunca, até pelas restrições cambiais, onde 
reside a sua ilegível obrigação? No  
devolver a nação, sob a forma de serviços 
pelo menos uma parte dos lucros  
que elas ilegível. Lance-se uma vista de 
olhos sôbre as especulações imobiliárias do 
Rio, São Paulo, Belo Horizonte  
e Pôrto Alegre. Quantos lucros industriais 
não se acham por ai, lucros obtidos por 
indivíduos ou companhias, que, ao invés de 
procurarem aperfeiçoar as suas  
matérias primas, ou ir para o campo,  
a fim de ajudar o poder público no 
abastecimento dos distritos urbanos, fincam 
pé na especulação citadina, para fazer 
perecer o Brasil no que o ministro da 
Fazenda ilegível de "congestão cerebral 
monetaria"? 

A resposta que o Brasil deve dar às 
suas populações famintas, ás suas  
terras abandonadas, só pode ser um domínio 
mais racional dos nossos soIos agricultáveis, 
precisamente a fim de se manter  
viva, no nosso povo, a fé democrática e a 
confiança na capacidade das instituições 
livres, para enquadrá-lo e governá-lo. A 
esperança que alguns circulos de 
trabalhadores estão depositando na 
demagogia comunista, para reabilitá-los da 
miséria em que vivem, resulta da  
nossa mesma inaptidão para criar e 
desenvolver a produção agrícola, na parte da 
alimentação. Que vale falar-se do parque 
industrial paulista, do parque industrial 
carioca – se essas indústrias não são 
escoradas por um background de  
riqueza agrícola e pecuária, que levantem o 
nível de vida das massas entregues  
à falna manufatureira e à própria falna da 
terra? 

A frase do Sr. Oswaldo Aranha está 
certa. E' preciso conter, como diz êle, 
prudentemente o processo de 
industrialização, segundo um critério  
elevado de hierarquia, e tendo em conta o 
alivio ou a sobrecarga da balança de 
pagamentos." 

Não é preciso ter qualquer mentalidade 
anti-industrial para falar assim. Quem 
contempla o ritmo acelerado da 
industrialização brasileira, não  
duvida que é preciso contê-la na linha 
desordenada em que vai. Feita  
em sua maioria na base das indústrias  
leves, com pequenos recursos, trabalhando 
com altos custos de produção, não  
se tem maior duvida era reconhecer  
que um tal processo da expansão fabril está 
longe de contribuir, quer para o barateamento 
da vida, quer para uma melhor receita de 
cambiais. 

Neste caso, mais inteligente há de ser o 
emprêgo na terra dos recursos que se 
desviam para pequenas indústrias que só 
fazem elevar o standard da existência entre 
nós. 

Numa nação da extensão da  
nossa e da escassa densidade de população, 
que têm vários dos seus distritos,  
o criar indústrias não basta para lhe dar 
facilidades de viver. Um Estado pode  
não ter lavoura e alinhar uma formidável 
indústria extrativa, como é o caso da 
Venezuela, quando esse país é uma nação 
de massa demográfica relativamente 
pequena, e a sua indústria produz  
lucros prodigiosos para que ela importe 
artigos de alimentação de todo o gênero. O 
que é para um Estado, que, tendo de nutrir 
menos de cinco milhões de habitantes, 
encaixa mais de um bilhão de  
dólares disponíveis, a fim de empreender as 
loucuras que lhe passar pela cabeça, 
inclusive não cobrar impôsto de renda, e 
importar leite, ovos, batatas, trigo, frutas, 
etc.? 

Tal, porém, não é o caso do Brasil. A 
indústria do petróleo da Venezuela dá  
muito mais de um bilião de dólares à 
economia nacional. A indústria brasileira não 
propicia um dólar, uma libra, a fim de 
comprar sequer as matérias primas  
de que ela carece, para as suas 
transformações, quanto mais cobrir o deficit 
de alimentos de que sofremos. Neste casa, 
 

 
 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO 
SENHOR SENADOR ASSIS 

CHATEAUBRIAND NA SESSÃO DE 2 DE 
SETEMBRO DE 1953. 

 
O SR. ASSIS CRATEAUBRIAND: – Sr. 

Presidente. A menos que estejamos 
decididos ao suicídio tem o Brasil que 
perfilhar uma política alimentar. 

Não poderá aspirar ordem, estabilidade, 
uma nação, sem ter viabilidade nutritiva,  
sem padrão de vida, do ponto de  
vista da nutrição, adequados aos seus  
níveis de comunidade civilizada. O  
Brasil teve até hoje várias políticas; a dos 
portos, das estradas de ferro; das  
centrais elétricas; das babilonizações 
imobiliárias do Rio e São Paulo, da inflação 
da moeda, do crédito. Menos a política de 
comer. 
Eu não exijo, de modo algum que o nosso 
país seja aquêle perfil da Alemanha central, 
que um filosofo pintava, entre a primeira e a 
segunda guerras deste século, como dividida 
em terras agrícolas, cultivadas, segundo um 
padrão uniforme e habitadas sòmente por 
homens e gado selecionados. Aqui não 
temos selecionados nem os homens quanto 
mais o gado. E, entes de nos entregarmos a 
esta outra etapa da seleção de seres 
humanos e animais, vamos marchar para que 
um tal resultado se produza, cultivando 
melhor o solo, como o conteudo de uma 
política alimentar. De resto, não é a outro 
campo, ao qual nos convida o  
ministro da Fazenda, na exposição  
que fez, a semana passada, a esta  
Casa. O presidente da República vem de 
adotar, com o seu secretário das finanças, 
um esforço combinado de jôgo, dig- 
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não será justo, ao invés de expandila, 
concentrá-la, aperfeiçoá-la e pedir-lhe que 
faça qualquer coisa pelo campo brasileiro, 
quase abandonado? 

Tem o Brasil, senhor presidente, uma 
medida de calorias das mais baixas da 
América. A Argentina atinge a 3,162, per 
capita, em 1947; Cuba a 2.772; o Chile, 
2.393; o Uruguai a 2.499 ("The States of 
Fond and Agriculture", 1948, das Nações 
Unidas, Seção de Alimentação e 
Agricultura). O Brasil, que entre 35 e 39, 
teve 1,139, em 47, alcança uma vaga 
melhoria: 2,299. Por ai se vê, quanto, em 
anos que não eram de secas, baixo andou 
o seu nível de consumo. Cumpre 
esclarecer que a nossa melhor 
percentagem de calorias, ainda não é de 
proteínas animais. Porque ai, então o 
desbarato é completo no cotejo com outros 
países do hemisfério, isto sem precisar 
falar do Canadá e dos Estados Unidos. 

Quer ver a Casa o calvário do 
brasileiro, ou seja a pobreza do seu 
sangue? Em 1947, o argentino tem uma 
média de proteína animal de 66,0. O 
uruguaio 31,0. O brasileiro, no mesmo ano, 
se arrasta no triste coeficiente de 26,21. 

Que come o brasileiro em carne, leite, 
ovos, queijos e hortaliças? A bem dizer 
nada. Que faz um grupo poderoso, como o 
das Indústrias Reunidas F. Matarazzo, que 
ganha 500 ou 600 milhões de cruzeiros por 
ano (graças a tarifa alfandegária) para dar 
ao povo alimentos, que mitiguem o rigor 
dos seus preços industriais? A não ser uma 
usina de açúcar, onde o capital aplicado já 
lhe foi remunerado mais de 12 vêzes no 
mínimo, um pequeno frigorífico em 
Jaguaraíva, e macarrão, feito com trigo 
jamais produzido ou estimulada a sua 
plantação por aquela. Reunidas, não se 
sabe de uma iniciativa para fazer com que 
a comunidade que ela explora seja 
beneficiada por algumas calorias de maior 
valor nutritivo, como produto do seu esfôrço 
individual. Nosso consumo de proteinas é 
acabrunhador. Enquanto Cuba eleva o seu 
consumo e o leite por habitante, no após-
guerra, de 70,6 quilos para 75,5; a 
Colômbia de 69 para 91,3; o Chile, de 2,8 
para 80; o pequeno Uruguai, de 148,5 par 
161,6; o Brasil, esse, recua. Cai de 75,2, 
que era em 1935-39, para 73,4, em 1947. 
Um economista alemão me perguntava em 
47, em Francfort, se tínhamos suficientes 
suprimentos de proteínas e de boa 
qualidade. Respondi-lhe que não me 
interessava a segunda parte da sua 
pergunta. Porque começávamos por não 
ter quase proteínas de natureza animal, 
quanto mais de boa qualidade. 

Entregou-se a Argentina peronista, 
no meio da guerra passada, a uma dança 
de São Guido para atingir o 
industrialismo. Era mais que um frenesi, o 
seu desespero por manufaturalizar-se. 
Desvairava-se a idéia de vir ser uma 
Alemanha ou uma Bélgica americana. 
Transformou-a o "justicialis" peronista 
num campo de industrializacão, a todo 
transe, no estuário do Prata. Foi bastante 
para malograr seu "boom" industrial tão 
somente a reconversão das indústrias da 
Alemanha, da França, dos Estados 
Unidos, da Inglaterra, da necessidade 
civis e comerciais. Nem mais uma artigo 
argentino entrou em qualquer mercado 4. 
Dois biliões de dólares e 250 milhões de 
libras esterlinas foram consumidos em 
grande parte, na aventura manufatureira. 
As áreas cultivadas nos capos 
diminuíram. A exportação da carne 
passou de 480 mil toneladas para 170 mil. 
No trigo, resvalou o país de exportador a 
importador. As batatas sumiram dos 
empórios e das quitandas. O pão passou 
a ser, em vez de trigo, com trigo, milho e 
centeio. 

Voltou atrás o govêrno, aos 
intinérarios clássicos da economia 
nacional. Isto é, devolveu o esfôrço do 
país ao gado e á terra. O Segundo Plano 
Quinquenal do general Peron visa a 
"elevar os índices de vida moral, material 
e cultural da população rural, 
consolidando o lar agrário, incentivan- 
 

do a cordialidade harmonioso entre os que 
participam do trabalho rural, sejam patrões 
ou operários, a fim de se obter um máximo 
de melhor produção, capaz de satisfazer o 
consumo interno e de proporcionar 
convenientes saldos exoportáveis 
contribuindo assim para garantir a 
independência econômica da nação". 

Quando eu andava pela Argentina, 
em 44 e 45, só se falava de indústrias 
bélicas, de indústrias pesadas, de 
fábricas de automóveis, de tratores, etc. 
Era uma página romanceada da 
economia nacional. Agora, o leit motiv 
evidente e exclusivo da ditadura peronista 
é a terra, e o modo de melhor utilizá-la 
será o acesso dos lavrabores às 
cooperativas defendendo, o govêrno os 
saldos da produção para êles não se 
desviarem para o estrangeiro. 

Para onde irá o Brasil, se não para o 
campo sangrento de uma revolução social, 
se insistirmos em estender uma rede de 
indústrias que não trazem divisas ao país, 
em lugar de se incrementar a estrutura agro-
pecuárias? Sem colheitas de cereais e carne 
que alimentem o nosso povo, isto e, sem o 
fortalecimento e o barateamento da 
produção da terra, sem rede de silos, sem 
transportes organizados, sem fábricas de 
adubos, sem irrigação, sem cooperativas 
para os lavradores – como se pensar em 
construir as bases do industrialismo urbano 
de um Estado? Não estamos pretendendo 
inverter o caminho? A industrialização ai 
está. E agora como fazer comer os operários 
que estão nas cidades, pedindo alimentos 
para recebê-los por preços proibitivos? 

Uma das maiores crises do mundo, 
após a última conflagração, foi 
incontestavelmente o problema da 
alimentação. O que as doutrinas 
extremistas não haviam conseguido 
solapar, a fome, nos grandes centros 
demográficos da Europa e Ásia, alcançava 
êsses objetivos. Cortada a Europa 
Industrial do seu cordão umbilical com a 
Europa Agrária deixava de existir aquele 
equilíbrio econômico de nações 
manufatureiras que vendem seus artigos 
nas regiões produtoras de alimentos. As 
duas Europas, tão bem delineadas no 
magistral trabalho de Delaisi, deixavam, 
pois, de coexistir. Em conseqüência disso, 
e pela ação das grandes estiagens que 
tanto castigaram o velho como o Novo 
Mundo, o problema de alimentação passou 
a ser a primeira cogitação dos homens 
responsáveis pela recuperação da Europa 
e pela tranquilidade do Ocidente. 

Quando o espírito de assistência dos 
Estados Unidos se transformou em 
realismo econômico, no que tocava á 
reabilitação das zonas devastadas da 
Europa, a primeira preocupação do 
chamado Plano Marshall não foi outra 
senão dar á Europa os instrumentos de 
produção alimentar mais urgentes, como 
fertilizantes, tratores e maquinária agrícola. 
A semente lançada produziu frutos 
encorajadores. Em menos tempo do que se 
esperava, a produção alimentar da Europa 
alcançou os niveis anteriores à última 
conflagração e até os superou em vários 
países, antes deficitários de alimentos. A 
França, que importava trigo, passou a 
dispensá-lo, e, em certos casos até a 
exportá-lo. A própria Itália, que por alguns 
anos viveu na dependência do trigo 
americano, registra agora a sua maior 
colheita, com cêrca de oito milhões de 
toneladas. Por parádoxal que possa 
parecer, os antigos celeiros da Europa, 
hoje sob regime comunista, é que se 
transformaram em zonas de inquietação 
alimentar. As últimas agitações operárias 
na Alemanha ocupada pelos vermelhos, na 
Checoslováquia, na Hungria e na Polônia, 
podem ser traçadas, em grande parte, 
dentro dessa Iinha: escassês de alimentos. 
Não que as condições do tempo, nos dois 
últimos anos, lhes tenham sido 
desfavoráveis, como em algumas partes do 
mundo. Mas, a falta de estímulo dos meios 
rurais, resultante da política de produção 
para o Estado, vem reduzindo 
progressivamente as colheitas de 
 

vários países satélites da Rússia e 
provocando pobreza de nutrição nos 
centros urbanos e industriais. O velho 
espírito individualista do lavrador ainda 
não cedeu á pressão uniformizadora do 
coletivismo agrário, em que pese o 
extraordinário esfôrço empregado para 
êsse fim, pelas autoridades vermelhas. 

A recuperação alimentar, foi pois 
mais forte, após a crise do após-guerra, 
nos países democráticos do que nos 
dominados pelo comunismo. Não fosse a 
extraordinária capacidade de produção da 
agricultura norte-americana e o mundo 
livre estaria hoje destruído, porque a fome 
houvera conseguido a subversão de 
todos os valores e de tôdas as instituições 
democráticas. 

Foram os cereais americanos que 
cavaram a Índia da fome e permitiram á 
Europa restabelecer-se de suas feridas da 
guerra, enquanto a produção dos campos, 
devidamente estimulada, não chegava em 
auxílio das fontes estrangeiras. Esse esfôrço 
alimentar dos povos democráticos é tanto 
mais eloqüente. Quando se consideram as 
longas estiagens qeu assolaram algumas 
nações produtoras de alimentos, como a 
Austrália e a Argentina. Mesmo nos Estados 
Unidos, vários centros importantes foram no 
ano passado e até mesmo agora, castigados 
pelas secas. No Brasil, a mesma coisa 
aconteceu. Aumentaram-se áreas agrícolas 
destinadas a gêneros alimentícios, mas a 
prolongada estiagem de alguns anos 
impediu que o Sul e o Brasil Central 
pudessem aliviar a calamidade causada, 
pela tragédia do Nordeste. 

De qualquer maneira, porém, a 
produção alimentar das nações 
democráticas vem se ativando 
sinfularmente e hoje é possível admitir-se 
o abastecimento normal do mundo livre é 
até mesmo do mundo escravizado. 
Massas famintas de alemães, no setor 
comunista de Berlim estão sendo 
socorridas com trigo norte-americano. 

Uma das primeiras preocupações da 
Índia, como nação independente, foi a 
libertação da fome e da necessidade. A 
população ali cresce espantosamente. Sob 
inspiração de seus atuais dirigentes, 
levantou-se um programa de expansão da 
produção alimentar. O primeiro ministro 
Nehru proclama há pouco tempo a auto-
suficiência indiana. Cresceu a área 
destinada à produção de arroz, diminuindo 
assim a dependencia da importação de 
trigo. A Índia levantou grandes stocks de 
gêneros alimentícios básicos. Está 
preparada para alimentar suas massas e a 
ter ainda em reserva milhões de toneladas 
de viveres. Foi o tempo, segundo "The 
Economist", em que os comunistas russos 
pensavam comprar as simpatias hindus á 
custa do fornecimento de alimentos. A Índia 
já se pode nutrir. Mas, isso não se fêz, por 
obra do acaso, nem por milagres. A 
construção de gigantescas fábricas de 
adubos foi uma das primeiras 
preocupações do plano alimentar. 
Aumentaram-se as obras de irrigacão. Com 
a introducão de maquinaria agrícola, novas 
técnicas do plantio, educarão rural dos 
trabalhadores, a Índia está realizando o 
milagre da abundância. Espera o seu 
govêrno dispor, no fim do corrente ano, de 
reservas ou sobras de abastecimento 
alimentar calculadas em 2.400.00 
toneladas. Não é fabuloso, tratando-se de 
uma nação que curtia fome? 

Na conferência das Nações Unidas, 
realizada no mês passado em Roma, uma 
dos seus dirigentes declarou que a 
produção de alimentos no mundo livre 
aumentou de sete por cento nos últimos 
três anos. Isso é mais do que a expansão 
demográfica mundial a qual se processa a 
ritmo menos acelerado de 1,4 por cento, 
ao ano. Restabeleceu-se assim o ritmo 
quebrado, logo após a última 
conflagração mundial, quando a 
população aumentava à razão de 1,4 a 
1,5 por cento ao ano, enquanto a 
produção alimentar baixava. No 
momento, e para os últimos  
anos, a população mundial aumenta 
 

á razão de 1.4, enquanto a produção sobe 
de dois por cento, ao ano. 

Para se ter idéia dessa extraordinária 
melhoria, basta ver o que as estaIam: 

 
tísticas da produção alimentar revê- 

 
EUROPA 

 
(Em porcentagem de antes da guerra) 
 

Anos  Índices 
1946 – 
47 

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

... 
76 

1947 – 
48 

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

... 
79 

1948 – 
49 

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

... 
89 

1949 – 
50 

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

... 
93 

1950 – 
51 

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

... 
ilegível 

1951 – 
52 

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

... 
96 

 
Conforme se constata dêsse quadro, a 

melhoria de produção alimentar, se não é 
espetaculosa, apresenta pelo menos ganhos 
consideráveis. Está praticamente restabelecido 
o nível de antes da última conflagração. A 
Europa nunca pôde abastecer-se, e nem o irá 
fazer com a melhoria demonstrada pelos dados 
acima. Mas, que conseguiu voltar à situação de 
antes da última guerra, ninguém duvida mais. E 
isso representa, senão a garantia de auto-
suficiência, que a Europa realmente não pensa 
em ter, do ponto de vista do abastecimento 
alimentar, pelo menos uma contribuição 
sensível ás suas condições de vida. 

A América Latina talvez seja hoje uma 
das regiões do mundo, cujo índice de 
expansão demográfica mais se eleva. Países, 
como o Méximo e o Brasil, registram 
crescimento da ordem de 2,5 e até de ilegível 
por cento ao ano. Quase o dôbro do aumento 
anual da população mundial. A corrida dos 
campos para as cidades impressionante. 
Basta ver o que se passa em nosso meio. São 
Paulo dobrou a população em dez anos, 
passando de .. 1.200.000 para 2.400.000 
habitantes. Calculam os especialistas nesse 
assunto que por volta de 1960, a população 
da capital bandeirante será de ...... 5.000.000 
5.000.000 de almas. Pulalam pequenas São 
Paulo em todo o seu interior. Ribeirão Preto, 
Campinas só para citar duas das mais 
importantes cidades do interior – crescem a 
ritimo proporcionalmente mais acelerado do 
que a própria metrópole. Enquanto isso 
acontece, como fenômeno econômico de 
graves repercussões desequilibrado o ritimo 
do trabalho, os campos se despovoam ou se 
tornam incapazes de suprir ás necessidades 
básicas da população. A produção alimentar 
no Brasil não tem aumentado nem à razão da 
metade de seu crescimento demográfico, 
contrariamente á mundial que, conforme 
vimos, vai felizmente crescendo de modo a 
poder atender sua progressiva expansão 
demográfica. O dia chegará – e talvez não 
esteja longe – quando haverá real  
escassez de alimentos em nosso meio, salvo 
se as condições do tempo forem 
excepcionalmente favoráveis, ou se a 
tendência da produção nacional se modificar, 
encaminhando-se, de agora em diante, 
preferentemente para as atividades rurais e 
especialmente as ligadas às lavouras de 
subsistência. 

E' imprescindivel a formulação de uma 
política alimentar no Brasil, para que não se 
chegue á situação de penúria ou de 
permanente inquietação de víveres dos 
últimos tempos. Uma nação que não tem 
divisas em abundância, não pode ficar à 
merce da importação de alimentos básicos 
de outras regiões mais favorecidas. O 
padrão de vida melhora. Cada agresso do 
campo, que procura a cidade, para 
conseguir meios de vida mais satisfatórios, é 
um produtor de alimentos a menos e um 
consumidor a mais.Não há como lhe negar 
direito de aspirar melhores condições de 
vida. Mas, justamente porque êsse direito é 
sagrado precisa a nação dar aos meios 
rurais elementos de segurança, confôrto e a 
faria remuneração que torne os que 
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ali labujam, não escravos da terra, mas 
senhores dela, no bom sentido. 

Com população agrária reduzida a 
um têrço do que era, não faz muitas 
décadas, os Estados Unidos conseguem 
realizar o milagre da abundância, porque 
conseguiram suprir a falta de braços, pela 
máquina, a rotina, pelo progresso técnico 
agronômico. O roteiro traçado pela 
agricultura norte-americana é o único que 
pode servir de norma a outros países, 
cuja evolução marcha no mesmo sentido. 

É necessária uma política de 
produção capaz de atender às 
necessidades alimentares da população 
do país, melhorando e dignificando as 
condições de vida dos homens dos 
campos. 

O de que padecemos à fenômeno 
latino-americano. De todos os 
continentes, fomos os que menos 
aumentaram a produção de viveres ou de 
alimentos básicos. Eis como se 
desenvolveu a produção dessa ordem na 
América Latina: 

 
 Índices 
  
1946 – 47....................... 114 
1947 – 48....................... 114 
1948 – 49....................... 118 
1949 – 50....................... 118 
1950 – 51....................... 120 
1951 – 52....................... 118 

 
Se as condições de vida melhoram 

por toda parte mercê de uma política da 
produção agrícola, especialmente de 
gêneros alimentícios, a América Latina, 
com raras exceções, é um caso a parte. E 
especialmente o Brasil, que tem todas as 
condições para ser um grande produtor 
de alimentos, deles está precisando, em 
escala imprescionante. Os preços 
elevados cobrados do povo por gêneros 
que normalmente são baratos, revelam 
uma escassês crônica que de um dia para 
outro poderá ser explosiva. 

Estamos sem reservas de quase 
todos os produtos alimentares básicos. 
Vive-se quase da mão para a boca, 
passando de uma para outra estação, 
sem artigos nas prateleiras. Se por 
condições adversas do tempo, falharem 
as colheitas de cercais desta ou daquela 
região nacional, não é de espantar se a 
fome assentar raízes profundas em nosso 
meio. Não temos divisas para comprar no 
estrangeiro todo o alimento de que 
necessitamos. 

Por isso, mais do que qualquer outra 
coisa, o que se deve fazer hoje é lançar 
as bases de um grande plano de 
recuperação da produção alimentar 
nacional, sob pena de se ter de enfrentar 
dentro de pouco tempo uma onda de 
agitações de extrema gravidade. 

O problema alimentar do país, de 
produção de gêneros básicos, é dos que 
não podem ficar para amanhã. 

O SR. RUY CARNEIRO: – V. Ex.ª 
está ferindo uma questão básica do 
desenvolvimento social. 

O SR. ASSIS CHATEAUTIBRIAND: 
– Muito obrigado a V. Ex.ª. Nós não 
podemos insistir em dar aos brasileiros a 
ilusão de que o país cresça com a 
demolição do velho Rio de Janeiro, do 
velho São Paulo, da velha Porto Alegre, 
dentro desse quatro desvairado de 
especulação imobiliária. A inflação e os 
financiamentos das autarquias, lograram 
elevar o preço dos terrenos urbanos a 
algarismos astronômicos, nas maiores 
metrópoles brasileiras. Em Recife  
fala-se de 400 e 500 metros, em  
torno de algarismos de 7, 8 e 10 milhões. 
Tudo isto, Senhor Presidente, é um 
atestado de insania, que passamos  
a nós mesmos. Põem-se as economias 
do povo e dos operários, tiradas das 
Caixas e dos Institutos de Previdência 
num jogo dessa natureza,  
enquanto se desvia o dinheiro das 
lavouras de subsistência e das atividades 
pecuárias, que contribuem de modo 
 

decisivo para a vida da nação em sua 
estabilidade econômica e social. 

Suprimentos básicos da população 
se vêem sacrificados pelas manobras da 
especulação imobiliária, hoje endêmica, 
por toda a parte do país. Se não 
possuímos alimentos suficientes que 
comer, resta-nos o consolo de ter 
arranha-céus em Ribeirão Preto, Marilia, 
Rio Preto e outros burgos do interior, para 
não falar da vaidade pueril com que o 
paulistano e o carioca se referem às suas 
cidades, como aquelas onde  
mais se edifica, presentemente, no 
mundo. 

Por que preço paga o Brasil o  
êxodo dos campos, o desequilíbrio do 
trabalho rural, a falta de mão de  
obra para colher o café e produzir os 
sereais? 

Pelo crescimento artificial, tanto 
demográfico quanto imobiliário, das suas 
capitais. Assinamos a Carta do Atlântico, 
em cujo frontespício estava a luta para 
redimir o homem do nosso tempo do 
espectro da fome. 

Dizia-me, há poucas semanas, em 
Milão, um diretor da F.A.O., que 59% da 
população mundial não recebe o número 
adequado de calorias que deve constituir 
a ração média do homem. E ele incluia, 
com acerto, a maior parte do nosso país, 
na area das populações sub-alimentadas, 
porque o pequeno aumento que 
registramos, nos últimos anos é em 
média. Essa média, é tomada pelas 
grandes cidades, e não pelo interior, 
onde, devido á rotina agraria, o  
deficit de calorias entre nós ainda é 
espantoso. 

O SR. VELLOSO BORGES: – Em 
nossa terra, a Paraíba, tem havido uma 
iniciativa perseverante, de parte do 
executivo local, para erguer as 
populações do regimen de sub-
alimentação em que vivem. Existe ali 
graças ao govêrno da Sr. José Americo 
uma abundância de víveres, como não se 
via nada igual no passado. 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – 
Estou de acôrdo com V. Ex.ª. A Paraíba 
se dá ao luxo, agora, de ter um quilo de 
tomates por um cruzeiro, e uma libra de 
feijão por 2 cruzeiros. Com o inverno que 
tiveram, os paraibanos possuem até 
supera bundancia de cereais.  
Isto é animador, em uma região  
ainda há poucos meses assolada pela 
fome. 

Poderia dar eu nada de mais 
alviçareiro aos brasileiros do que o êxito 
do plano do Pandit Nehru, em suas 
atividades rurais, nos planos de irrigação, 
nas suas fábricas de adubos, que estão 
conferindo á Índia, pela primeira vez em 
sua história contemporânea, o começo do 
fim da era de fomes sinistras em que ela 
se tem vindo arrastando? 

Não sou, Sr. Presidente, um 
pessimista acerca sequer do futuro 
imediato do Brasil. Indicios de uma 
benéfica reação se vêem, em vários 
pontos do quadrante nacional. Em São 
Paulo e Mato Grosso, homens, como os 
Srs. Lunardelli e Moura Andrade, se 
deitam a um esforço pecuário dos mais 
promissores. O Sr. Lunardelli lançou na 
ordem do dia o colonião, na esperança de 
que ele poderá vir a dar ao Brasil, em 
gado, tanto quanto o Brasil recebe  
hoje, em divisas, do café.  
Também na Bahia os Srs. Grillo e Octavio 
Machado se inscrevem entre os 
pecuaristas mais dinâmicos e mais sérios 
do país. 

Venho de visitar o incomparável 
"show" da Exposição Rural do  
Uruguai. Se o valente povo irmão tem 
algo do que se orgulhar é da  
linhagem dos seus rebanhos. E'  
preciso ir á Inglaterra e ao Canadá para 
admirar especimes ovinos, equinos e 
bovinos, como nos foi dado ver em 
Montevidéu. Os leilões, nalguns casos, 
foram suspensos para que vissemos, 
desfilar os campões, acompanhados 
 

de muitos outros exemplares que 
figuravam na exposição. 

Um grupo de criadores gaúchos, de 
Uruguaiana e Bagé, arrematou vários 
campeões de 9, 12, 15 e 20 mil pesos 
uruguaios. Sentia-me envaidecido ao 
constatar que grandes criadores como 
Angelo Bastos, Riete, Flodualdo Silva, 
figuravam na vanguarda dos mas 
atrevidos e conscientes arrematadores 
dos leilões da Rural. Na pisada em que 
ele vai, o nosso Rio Grande do Sul, 
pecuariamente, em três lustros, será uma 
outra Banda Oriental. Não está longe o 
dia em que poderemos ver o Rio Grande 
do Sul, graças ás suas carnes de boa 
qualidade e ás suas lãs de merinos neo-
zelandeses, suprir o mercado cambial 
brasileiro com 200 e 300 milhões de 
dólares. O Uruguai, o pequeno  
Uruguai com 2.700 mil habitantes, por 
obra das suas lãs e da sua carne, 
exclusivamente, ostenta este ano, no 
primeiro semestre, um saldo positivo na 
balança comercial de 54 milhões de 
dólares. 

Os australianos tentaram uma 
campanha de industrialização "á 
outrance". Ficaram a meio do caminho, 
preferindo mergulhar a fundo no seu 
tradicional dinamismo agro-pecuário. 
Também com lã, carne e trigo lavram um 
tanto. 

Para os brasileiros que olham com 
desdem a faina do solo e do  
campo, o caso da Australia agraria e 
pecuária vale por um desmemtido 
aqueles que põem toda sua fé, do 
progresso nacional, no desenvolvimento 
industrial. 

Só de lá de carneiro, a Australia 
vendeu, o ano findo, 1 bilhão e 600 
milhões de dólares. Dá-se aqui um 
muchocho de pouco caso, quando se fala 
de países produtores de materias primas, 
para exportação. Tem ai o Senado uma 
materia prima que ela, sozinha, dá mais 
de duas vezes á Australia o que o café dá 
ao Brasil. E mal sabem os brasileiros que 
os carneiros australianos são alimentados 
com uma graminea nacional, que recebe, 
na Australia, o nome da terra do  
nosso caro "boss", Senador Alvaro 
Adolpho – o "Para grass". O depoimento 
que trago ao Senado me foi fornecido 
aqui, em 1940, pelo então ministro da 
Agricultura da Australia, em visita ao 
Brasil. 

O SR. ALVARO ADOLPHO: – E' 
uma graninca rasteira. 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – 
E' o que em Pernambuco, Paraíba e 
Bahia chamamos o capim de planta, e 
que os paulistas, por sua vez, denominam 
capim de Angola. Os laboratórios 
australianos aperfeiçoaram as mudas, 
para aumentar a riqueza em proteinas 
das nobres linhagens que eles 
selecionaram, ao ponto de, com uma 
graminea tropical, fazer a base da criação 
da maior riqueza de um país do clima 
temperado. 

O SR. ALVARO ADOLPHO: – E que 
foi para a Australia, como a semente da 
seringueira. 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – 
O Oriente se transforma no melhor 
selecionador de duas materias primas 
nossas: o capim de planta ou de Angola e 
a hevea. Cumpre não olvidar que os 
australianos fizeram uma tentativa de 
industrialização, pela qual caríssimo 
pagaram e continuam pagando. Fundou-
se, na Ilha-continente, o protecionismo 
industrial, para acabar fixando o Domínio 
a sua maior riqueza, no solo. E' o carneiro 
o café australiano. Tosquiado, então, vale 
ouro. 

Outro país que se apresenta 
naturalmente ao nosso debate é a 
Argentina. Ali, como eu já disse, o  
plano industrial não passou de um "flatus 
você". Na Argentina de 1953 o que  
anda nos lábios do oficialismo  
justicialista é "a função social da terra", é 
a sua distribuição pelos campone- 
 

ses, como um dever do govêrno; a 
utilização dos tratores, errados e meios 
transporte, sob a forma de cooperativas; o 
crédito do Estado dispensado para a 
exploração agraria e pecuária. 

Há cinco anos se falava de 
transformação econômica e social do país 
por via da manufatura. Hoje ela vem por 
via da terra e do gado. O maior 
descalabro do governo foi a criação 
artificial do organismo industrial do país. 
Postos os mercados da produção em 
grande a funcionar em massa, eclipsou-
se o parque manufatureiro do general 
Peron. Resuscitaram as tendências 
históricas da nação para o ruralismo, que 
é onde se acham as suas raizes. Voltou a 
viver do estrangeiro a nação agro-
pecuaria que todos conhecemos. 

Senhor Presidente, se não 
desejamos discutir a questão incendiria 
do petróleo, a qual tanto divide nucleos da 
nossa população, voltem-se os homens 
desta terra para o problema dos oleos 
vegetais. 

Temos antes de tudo o babaçu. O 
México tem um coco quasi idêntico a 
êsse, que é, entre nós, quasi nativo. Faz 
alguns anos, o banqueiro Theodoro 
Quartim Barbosa me apresentou um 
industrial mexicano, o qual inventou uma 
máquina de extração do óleo de certa 
palmeira do seu país, que equivale ao 
nosso babaçu. Porque não se 
experimenta a máquina que o industrial 
mexicano a que aludio, veio aqui mostrar 
com apresentação do Chemical Bank, o 
qual é um dos bancos mais idoneos dos 
Estados Unidos? O babaçu é uma 
palmeira silvestre, cuja produção cai da 
árvore por descuido. E' só apanhá-la e 
industrializá-la. 

Que pedem os maranhenses e os 
piauienses, detentores de reservas 
enormes de babaçu? Estradas – e 
estradas facílimas, porque todas  
em terreno plano, ou de pequenos 
desníveis. 

Ao lado do babaçu se pode produzir 
a exportar aqui outro óleo, que dá neste 
momento 11 mil cruzeiros pela tonelada. 
E' o dendê, que ingleses, americanos, e 
alemães consomem de tal modo para 
margarina e óleo destinado á metalurgia 
do aço, que a sua produção embora 
aumente, se torna cada vez mais 
escassa. Chama-se "palmolive", o dendê 
africano, que o português transplantou no 
período colonial para o Brasil. Na pauta 
de exportação da Indonésia ele 
significava entre 120 e 130 milhões de 
dólares anuais. Em 1935, quando a 
"Palmolive" veio estabelecer-se,  
aqui, a produção total do Brasil equivalia 
a 25% apenas das necessidades 
essenciais da emprêsa americana.  
A diferença, ela fazia vir da África e da 
Ásia. 

Estou certo de que quando o Senhor 
Oswaldo Aranha aqui se referiu ao 
incentivo da produção dos óleos vegetais, 
êle pensava na mamona, na oiticica, no 
dendê e no coco da Bahia. 

O SR. ONOFRE GOMES: – V. Ex.ª 
permite um aparte? 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – 
Com todo o prazer. 

O SR. ONOFRE GOMES: – A 
Companhia Siderúrgica Nacional é uma 
grande importadora de dendê para 
temperar erro e, principalmente, aço; e 
está se voltando para incentivar o 
desenvolvimento do dendê na Bahia e em 
outras regiões onde dá o bem. Essa a 
situação real. 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – 
Muito grato pelo depoimento de V. Ex.ª, 
que tanto ilustra este debate. Sr. 
Presidente, não é só isso. O  
dendê também, como já disse, é 
margarina. Para tudo quanto possamos 
produzir de palmolive existe  
mercado, hoje, no mundo, inclusive o 
nosso mercado interno. Outro  
produto nacional de primeira ordem é a 
mandioca. Santa Catarina a exporta 
 

 



Têrça-feira 22 Diário do Congresso Nacional (Seção II) Setembro de 1953 625 
 
para os Estados Unidos. E' ela porém 
uma cultura pobre, no distrito catarinense. 
Precisamos produzí-la com mais técnica e 
adubação, a fim de ganharmos os 
mercados que hoje detêm africanos e 
indonesios. Só da tapioca "flower" (se 
pudermos competir com os preços 
africanos) será possível conquistar boas 
áreas de consumo desse artigo. 

Urge fazer uma pausa nesta 
criminosa expansão urbana, que cada vez 
faz aflorar mais o problema do 
pauperismo, no Rio de Janeiro, 
metrópole, onde os serviços públicos 
estão longe de acompanhar o 
crescimento de sua população. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – Estou de acordo com V. 
Ex.ª. 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – 
Obrigado pelo aparte de V. Ex.ª, que é 
um colaborador sempre presente e 
animador dos assuntos de ordem pública, 
aqui tratados. 

Reconheço que os solos brasileiros 
são, de um modo geral, pobres e que a 
lavoura, entre nós, é uma profissão 
lotérica, enquanto não tivermos técnicos, 
irrigação e adubos. Terra, porém, Senhor 
Presidente, é como mãe. A gente não 
escolhe a sua mãe, como tampouco 
escolhe a sua pátria, a não ser que se 
aspire emigrar e naturalizar-se cidadão de 
outra. Se herdamos este solo, lutemos 
para valorizá-lo e enobrecê-lo, e jamais 
renunciá-lo. 

Os holandeses têm em "Olambra", 
Mogy Mirim, sitiantes de 29 hectares, em 
terras de cerrado mineiro, produzindo de 
arroz, milho, feijão, leite, ovos, galinhas, 
porcos, 280 mil cruzeiros por ano. Usam 
os flamengos em seus solos adubados o 
fertilizante verde. Fazem rotação das 
terras. Souberam defender as suas 
lavouras nestes anos de seca, com mais 
êxito que nós todos. E' que a  
adubação verde conserva a umidade  
do solo, preservando-o melhor do 
ambiente seco. 

Perdemos lavouras em nossa roça 
paulista, por não termos a técnica dos 
holandeses. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – 
Permite V. Ex.ª um aparte? 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – 
A palavra não é mais minha. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – O 
que acontece é que as terras nas 
circunvizinhanças das cidades estão 
caríssimas. 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – 
V. Ex.ª tem carradas de razão e toca num 
ponto crucial do desenvolvimento agro-
pecuário do Brasil. O governo precisa 
desapropriar muitas dessas terras para 
vencê-las a quem quiser plantar. Não é 
possível promover o crescimento de uma 
Nação com os preços astronômicos pelos 
quais se vendem as terras em derredor 
dos grandes aglomerados humanos e, 
mesmo, no interior do Brasil. As terras 
pertencem, não raro, a fazendeiros 
abastados, que as conservam com fins 
especulativos. Presenciei, em São Paulo, 
um caso dê revoltar. Meu saudoso amigo 
Samuel Ribeiro levou-me a visitar um 
japonês que trabalhava em dois  
alqueires de terra e produzia pêssegos os 
mais maravilhosos para o mercado. 
Perguntei-lhe por que não comprava um 
terreno ao lado. – "Não é possível, 
respondeu. O proprietário pede  
cento e cinqüenta mil cruzeiros por 
alqueire. A minha lavoura não tem como 
pagar tal preço por qualquer terra para 
frutas". 

Sou o primeiro a reconhecer a 
necessidade de uma lei severa de 
desapropriação de terras agrícolas para 
corrigir os abusos daqueles que compram 
as terras e que, em vez de valorizá-las, 
plantando-as, ou nelas criando, esperam 
que o trabalho e o suor dos outros lhes 
proporcionem lucros certos sem maior 
esforço pessoal. Limitam-se a empregar o 
capital inicial, na aquisição do solo, e 
aguardar que o trabalho daqueles, 
 

que vivem em torno dele lhes traga a 
prosperidade por que suspiram. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – No 
particular, nossos pontos de vista 
coincidem perfeitamente. 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – 
V. Ex.ª faz aqui um trabalhismo positivo, 
e, portanto, construtivo. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – Permite V. Ex.ª um 
aparte? 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – 
Com prazer. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – Folgo de ouvir a 
dissertação que V. Ex.ª está produzindo, 
sobretudo quando se refere à pequena 
propriedade, que por mais de uma vez foi 
objeto de algumas ponderações de minha 
parte, neste recinto. Mostrei-me 
geralmente favorável a que efetuassemos 
uma divisão dominical no Brasil, de modo 
a que nossos camponeses pudessem 
adquirir a terra. Desconhecia, 
especificamente, o ponto de vista de V. 
Ex.ª e até o tinha em situação contrária, 
devo confessá-lo lealmente. 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – 
Somos ambos burgueses progressistas. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANT: 
– Verifico, com satisfação, que V. Ex.ª, 
pelo menos depois de sua viagem à 
Argentina... 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – 
Gostaria de haver viajado por lá. Mas fui 
apenas ao Uruguai. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – E voltou mais ligado à 
terra do que nunca. Pelo menos, esta a 
impressão que tive da maneira pela qual 
se externou. E' possível que eu esteja 
equivocado. Folgo, entretanto, repito, em 
verificar que V. Ex.ª voltou com a 
orientação de burguês progressista, como 
declara... 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – 
Nunca fui outra coisa. As virtudes 
burguezas são sólidas e macissas. Bem 
orientadas,  
poderão produzir uma robusta 
transformação social. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – ...que é realmente a 
mais conveniente ao progresso do nosso 
país. Felicito-me por isso. Vejo, 
outrossim, que V. Ex.ª nem em toda a 
linha se encontra em divergência para 
comigo. Em alguns pontos nos tocamos. 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – 
E' verdade. 

Já tive ensejo de entreter o Senado 
acerca dos enormes progressos que uma 
intensa política econômica de 
ocidentalização tem produzido para a 
península do Indostão. O exame indú nos 
interessa, porque temos vários pontos de 
contacto com a grande península 
asiástica. Ela possui uma parte do seu 
território dentro da linha tropical. A 
quantidade de solo erosado é ali,  
como aqui, substancial. As terras e 
populações, de um modo geral, são 
pobres na Índia. 

Era de interesse vital, para o governo 
republicano indú, arrebatar o país às 
crises de fome, com as quais ele arcava, 
desde séculos. 

Tem a India uma política bilateral. 
Externamente, o Partido do Congresso o 
seu governo fazem uma política de 
conformidade com a Russia Soviética. 
Sob a pressão de dois Estados 
comunistas vizinhos, isto é, a Russia e a 
China, os Imdús capitulam em seus 
rumos externos. Foram dos primeiros a 
reconhecer e governo vermelho de 
Pekim. 

Internamente, porém, eles têm uma 
política anti-comunista. Pelejam, no front 
nacional, de modo incessante, contra as 
provocações soviéticas. Indús e 
comunistas não se dão tréguas. Atacam-
se reciprocamente. Panditt Nehru procura 
demonstrar que o comunismo doméstico 
não dispõe de consistência nem de 
densidade para impor as suas normas ao 
país. Natureza flexível, flutuante, indecisa, 
 

mesmo, em certos momentos, todavia 
contra os soviéticos locais ele  
age com uma determinação inabalável. 
Procura excluí-los da colaboração 
nacional, por constituírem um corpo 
estranho, dentro do imenso mosaico 
indiano. 

Essa luta renhida com os de 
Moscou, que se batem, a todo o transe "et 
pour cause", por conservar a India num 
lençol lívido de penúria, é uma página das 
mais belas do antigo agitador 
nacionalista. Ele parte da importação de 
técnicos americanos, da construção de 
usinas de fertilizantes da importação 
sistemática de adubos, das barragens e 
da irrigação, da regeneração  
dos solos cansados, para atingir o 
desfecho que promete este ano: a India 
com um superavit de 2 milhões e 
quatrocentos mil toneladas de artigos 
alimenticios. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – Pode V. Ex.ª, me 
esclarecer qual foi a parte  
Nenra no planejamento da divisão 
agraria? 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – 
Ignoro a parte do Sr. Nenhru na divisão 
agrária e mesmo se essa se fez. Como V. 
Ex.ª, não sei a maneira pela qual o 
governo Indu se conduziu no assunto. 
Mas, o que posso atestar, através de 
demonstrações inglesas, americanas e 
alemas que ilegível, e que a Índia, que 
importava 300 milhões de dólares  
de trigo (e sua exportação não 
ultrapassava de 600 milhões), já não mais 
sacrifica as suas divisas com o 
pagamento dessa matéria prima 
alimentar. 

Logrou o primeiro ministro da Índia 
alcançar dólares para a sua política de 
incremento dos produtos básicos de sua 
alimentação, por ilegível vias: a) 
mantendo bons contacto com os Estados 
Unidos; b) praticando uma linha inflexivel 
de austeridade administrativa. As 
restrições são cada dia maiores nas 
despesas publicas. 

Basta que se saiba que o 
embaixador da Índia no Rio não ganha 
mais de mil dólares. De sua fortuna 
pessoal ele não pode fazer sair do país 
mais de 300. A preocupação do leader 
republicano do país é tirar aos seus 
costumes a suntuosidade e o iausto das 
cortes dos rajás e dos nababos, 
substituindo-os pela simplicidade e a 
dignidade dos suíços e norte- 
americanos. 

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

O SR. PLINIO POMPEU – (Pela 
ordem): – Sr. Presidente, peço  
a Vossa Excelência, consultar a Casa 
sobre se concede a prorrogação 
regimental da hora do expediente para 
que o nobre orador conclue o seu 
discurso. 

O SR. PRESIDENTE: – O Senador 
Plínio Pompeu solicita a prorrogação da 
hora do expediente. 

Queiram conservar-se sentados os 
senhores que a concedem. (Pausa). 

Está concedida. 
Continua com a palavra o Senhor 

Assis Chateaubriand. 
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – 

Sr. Presidente, compreende-se que 
restando a debater problemas que se 
ligam à idéia da fome, seja um cearense 
ilustre que requeira a prorrogação da hora 
do expediente para que conclua o meu 
discurso. 

O SR. ONOFRE GOMES: – Permite-
me V. Ex.ª um aparte? (Assentimento do 
orador). Referiu-se V. Excelência, a que o 
embaixador da Índia, segundo consta, 
uma das maiores fortunas do mundo... roi 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – 
Peço licença para dizer a V.  
Excelência que não há, na Índia,  
fortunas maiores do mundo. As  
grandes fortunas encontram-se hoje nos 
Estados Unidos, na Inglaterra, no  
golfo do Pérsico e no Brasil. O sheik de 
 

Kuwait teve 439 milhões de "royaltie" de 
petróleo, no ano de 1952. 

O SR. ONOFRE GOMES: – ...só tem 
empregados indús? 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIANT: – 
Se os tem é porque não pode pagar os 
nossos, que são muito mais  
caros. Vi efetivamente em um jantar na 
embaixada, vários servidores  
indús. Atribuo a presença deles  
no Brasil ao cunho de austeridade 
neliruniana. 

O SR. ONOFRE GOMES: – Não 
quero dizer criados, porque esta palavra 
que devia ser de carinho, transformou-se 
numa expressão pejorativa. 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – 
Ele tem empregados brasileiros, 
conjuntamente com os hindus. 

O SR. ONOFRE GOMES: – 
Desejaria de V. Ex.ª, se fosse possível, 
uma explicação: como consegue o 
embaixador reter em seu serviço esses 
hindús, que não devem receber ilegível, 
quando é grande a procura de servidores 
dessa natureza entre ilegível que melhor 
os assalariamos? 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – 
Certamente por força de contra os. 
Deverão vir engajados por essa forma. 
Não pode ser outro o caminho. 

Um aspecto interessante, que queria 
ferir aqui da nova política hindu – é que o 
Panditt Nehru, para fazer a sua política 
alimentar, carecia de recursos em 
dólares, e esses recursos para melhorar 
os transportes, os portos, atrair 
agrônomos, levantar barragens, construir 
canais, só os Estados Unidos estariam 
em condições de lh'os emprestar. Os 
comunistas, não lhe davam trégua. 
Nenhru é olhado com simpatia pelos 
soviéticos, através do seu lado 
internacional. Ele gravita, as vezes, na 
órbita soviética. Na política internacional, 
todavia, enfrenta os comunistas 
nacionais, e se ilegível mutuamente com 
eles. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – Permite-me V. Ex.ª um 
aparte? (Assentimento do orador) Não 
tem V. Ex.ª impressão de que Nehru, na 
política externa, gravita mais em torno 
dos interesses da própria India do que 
nos da Russia? 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – 
Não me parece. Fosse como pensa V. 
Ex.ª não teria o primeiro ministro, contra 
os Estados Unidos de quem é devedor, 
reconhecido, em primeiro lugar, o  
governo da China Vermelha ilegível o 
que foi um ato de desafio as Nações 
Unidas. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – Meu pensamento foi 
apenas uma indagação crítica dirigida a 
V. Excelência, nada mais. 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – 
Diz um vietminense – professor 
eminente e autor de varios livros, homem 
que esteve na India e ali manteve contato 
com o Panditt Nehru – que há nas prisões 
da República cerca de doze a quinze mil 
comunistas. Essas prisões se explicam 
como atos de repressão no movimento 
perturbador dos comunistas contra a 
política que visa tornar a índia uma nação 
auto suficiente, em matéria de 
alimentação. Para conter a "pouisée" 
vermelha – sabem todos com que 
tenacidade, perseverança e fanatismo 
combatem os comunistas – teve o Panditt 
Nehru de emendar a Constituição Indiana, 
o que fez em 1º de junho de 1951. Dessa 
forma, armou-se ele da censura 
jornalística e a exerce com bravura, a fim 
de conservar as boas relações com os 
Estados Unidos e poder a Índia  
receber o apoio financeiro americano, na 
sua campanha de recuperação  
alimentar da população indiana. 
Escandalizem-se as nacionalistas 
indígenas: os poderes de restrição a 
liberdade de imprensa, que o Sr. Nehru 
pediu e obteve do Parlamento, visam a 
defesa dos Estados Unidos, sobretudo, 
contra as patranhas dos agitadores ver- 
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melhos. Não surtem efeito os ataques 
dos círculos exaltados do nacionalismo 
pela liberdade de imprensa. A emenda 
passou, e o govêrno proibiu a 
circulação dos papeluchos que 
envenenam as relações indianas e 
anglo-americanas. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – Essa receita pode ser 
muito interessante para a Índia, mas seria 
péssima para o Brasil. 

O SR. ONOFRE GOMES: – Mesmo 
na parte da censura da imprensa? 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: 
– Não resisto à tentação de aplaudir a 
medicina hindu contra os excessos da 
demagogia nacionalista Indiana. Não 
sou partidário da liberdade de imprensa 
por qualquer preço. Pelo contrário, acho 
que a liberdade de imprensa deve ser 
contida dentro dos limites da 
moralidade, da decência e do interêsse 
nacional. É preciso não confundí-la com 
licença. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – Reconhece então V. 
Ex.ª, que temos uma imprensa imoral?  

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – 
Não, Sr. Senador. Reconheço que temos 
uma parte de nosso jornalismo constituída 
de amorais. Pô-los fora do jornalismo fora 
o melhor serviço ao asseio dos nossos 
costumes cívicos. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – Mas, quem os pode 
julgar? 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – 
A opinião pública. Que melhor juiz pode 
haver para a imprensa desorientada, para 
a imprensa que não sabe onde está a 
linha do seu dever, do que o povo? Existe 
um lado do jornalismo brasileiro que nos 
envergonha e nos acabrunha. Tenham a 
certeza de que o Panditt Nehru jamais 
poderia governar o seu país com esse 
tipo de delinqüente jornalístico. Eles têm 
uma parte grande de responsabilidade no 
fracasso do Brasil depois da última 
guerra, quando ganhamos uma vitória e 
não soubemos convertê-la em frutos 
amadurecidos. 

O SR. PLÍNIO POMPEU: – Um 
grupo de pressão. 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – 
Tem razão V. Ex.ª. Um grupo malvado, 
que faz pressão contra os interêsses 
legítimos do país. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – O que existe muito mais 
é a pressão dos "trusts". 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – 
Sou partidário de uma Ordem Jornalística 
que policie a imprensa pela censura dos 
seus excessos demagógicos e pela 
presença de "black malls" em nossos 
círculos. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – Capacidade para 
policiar um jornal, é muito mais difícil do 
que se supõe; V. Ex.ª julgará que 
determinado jornal está desservindo à 
nação, porém muitas vêzes outros julgam 
que o mesmo jornal com a sua atitude 
está melhormente servindo ao país. Vê V. 
Ex.ª como é difícil nêste setor criar órgãos 
de censura. 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – 
Uma censura jornalística excluirá muito 
galho podre da árvore da imprensa. 

Vou relatar a V. Ex.ª um caso 
interessante sôbre a personalidade 
política da Panditt Nehru, depois da 
conquista da independência. Êle reviveu, 
para governar, leis de emergência dos 
ingleses. Uma delas, se clama "Defense 
of the Realm", lei inglesa e do regime 
inglês decaído. Restaurou-a e, baseada 
nela, tem na cadeia os comunistas, 
agentes de perturbação interna. Foi com 
essa tese que ele esteve muitas vêzes 
encarcerado. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – A não ser que haja 
equívoco de interpretação. 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – 
Nenhum. O que acabo de dizer é a 
 

expressão fiel dos fatos. Outro tanto se 
deveria aqui fazer com os cavilosos 
agentes vermelhos e os cripto 
comunistas. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – Pelo que diz V. Ex.ª 
deduz-se que na Índia ou não existem 
comunistas, ou existem muito poucos, 
porque se muitos lá existissem não 
haveria cadeias que chegassem. 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – 
De fato, 12 mil é pouca roupa para tanto 
indú. Se eu pudesse fazer uma política 
alimentar no Brasil, engordaria tanto os 
comunistas que eles não tinham como 
enganar o povo com as suas protervias e 
invectivas contra os povos, donde nos 
pode vir o progresso. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – Folgo de saber que V. 
Ex.ª é um bom "camarada". 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – 
Os brasileiros teriam tanta batata doce, 
tanto feijão, tanto trigo, arroz e milho, que 
não haviam contra o nosso regime de 
burgueses progressistas por que 
reclamar. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – Posso afirmar que o 
nobre senador Assis Chateaubriand seria, 
talvez, o maior "camarada" do Brasil. 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – 
Estou de acôrdo. Não me vingaria deles 
pelos males que o seu fanatismo tem feito 
à nossa pátria. Trataria de reeducá-los. 

Vou dar a V. Ex.ª um depoimento 
curioso, Sr. presidente. Ante-ontem, 
precipitei a minha volta do Prata ao Brasil, 
a fim de poder apertar a mão ao ilustre 
presidente do Peru, general Manoel 
Odria. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – Pois, eu nem sequer 
tomei conhecimento da sua passagem 
pelo Brasil. 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – 
V. Ex.ª é conhecido e temido nesta Casa 
pela sua truculência cívica, que é nativa, 
contra os nacionalistas positivos, que 
constroem a sociedade dos seus países, 
na base da coperação com os povos em 
condições de ajudá-Ios. O Presidente 
Odria é hoje um dos maiores homens de 
Estado do hemisfério. Venceu os 
jacobinos do seu país – extremistas da 
esquerda e da direita, para fazer do Peru 
um dos povos mais ricos e adiantados do 
mundo latino-americano. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – Tenho grande antipatia 
pelos ditadores, ainda que disfarçados. 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – 
O Presidente do Peru não é mais um 
ditador. Como o presidente Vargas, êle já 
foi ditador. Mas purgou o bendito pecado 
original, elegendo-se presidente 
constitucional, banhado pelas águas 
límpidas do sufrágio universal. Fui ao 
Peru no tempo em que o partido aprista 
dominava, e devo dizer a V. Ex.ª que 
durante os dias de minha estada naquêle 
país só convivi com líderes apristas. Entre 
êles achei homens encantadores e 
ilustres dotados porém, de uma triste 
insuficiência mental para encarar e 
resolver, com as únicas medidas 
adequadas, os problemas de crescimento 
dos países latino-americanos. Viviam 
comidos por um paroxismo de xenofobia 
política alarmante. Levava o aprismo o 
Peru à decadência política e econômica, 
quando as classes militares deliberaram 
tomar nas mãos a sua sorte. Jogaram a 
cartada da deposição do Presidente, que 
fazia o jogo aprista e amalgamaram poder 
militar e poder civil. Foi o Peru salvo do 
cáos, da desordem e da miséria. 

O Peru tem hoje um tipo de algodão 
de fibra longa, o pime, que lhe dá  
80 milhões de quilos. Ocupa um lugar  
de elevada categoria nos mercadas 
internacionais. O nosso algodão de fibra 
longa não podemos exportá-lo, porque  
ele ainda curte a existência melancólica 
dos produtos híbridos. Foi com  
festivais internacionais, como Veneza 
 

e Corbeville, que se apoiou, do nosso lado, 
o esfôrço de técnicos como o Dr. Fernando 
Melo de Cruzeta, no sentido de devolver ao 
Mocó sua pureza. Depois de Corbeville, 
onde o nosso Mocó apareceu no seu 
máximo esplendor, trabalhando por 
costureiros da fama de Jacques Fath, da 
"Vogue" de São Paulo e do "Canadá de 
Luxo" do Rio, os sertanejos nordestinos 
estão recebendo uma semente de muito 
melhor qualidade, suprida pelas estações 
do govêrno federal, do Rio Grande do 
Norte, Paraíba e Pernambuco. 
Infelizmente, os solos do nordeste 
continuam cada vez mais exaustos, pelo 
erosão e o cansaço. A terra não oferece 
um rendimento, que permita e exportação 
remuneradora da parte do algodão de fibra 
longa, restituído à sua nobreza pela técnica 
agronômica. O infatigável e brilhante 
deputado Aloísio Alves, em um excelente 
trabalho, feito em 52, na Câmara Federal, 
revelou algarismos acabrunhadores do 
decréscimo da produtividade da terra em 
seu Estado, que Ihe comunicou o antigo 
presidente dos Diários Associados de São 
Paulo, Sr. Christóvão Dantas, que é hoje 
secretário da Agriculterras do algodão no 
Rio Grande do Norte. Em 10 anos, o 
rendimento das terras do algodão no Rio 
Grande do Norte, caiu de 580 quilos, por 
hectares, que já é um magríssimo 
rendimento, para 300! 

A Machine Cotton obteve há poucas 
semanas da Cexim direito de importar 5 
mil toneladas de algodão, para fabricação 
de rendas finas, que as nossas 
qualidades não podem proporcionar aos 
seus fusos em São Paulo. O Peru 
aperfeiçoou a sua fibra longa, com um 
técnico inglês, posto fora das nossas 
fronteiras pela excitação chauvinista. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: 
– Permite V. Ex.ª um aparte? (Assentimento 
do orador) – Não posso deixar de protestar... 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – 
Contra Veneza e Corbeville? 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: 
– ...contra as conclusões de V. Ex.ª que, 
realmente, mostrou, a necessidade de 
aproveitarmos os bons serviços dos 
técnicos estrangeiros. Mas, por outro lado, 
o eminente colega faz declarações que 
levam a certas conclusões contra os 
nacionalistas. Com a devida venia, devo 
dizer que é equívoco dos mais lamentáveis 
supor que nós, os nacionalistas, não 
desejamos a cooperação do capital e da 
técnica estrangeiros. Ao contrário, 
queremos essa cooperação constante, 
para que nossos homens possam instruir-
se e servir dedicadamente ao Brasil. 
Permita, pois, V. Ex.ª estas ligeiras 
observações a fim de que não se fique 
supondo que nós, os nacionalistas, somos 
inimigos dos estrangeiros, que somos 
xenofobos. E' preciso que, de uma vez por 
tôdas, êste conceito seja afastado do 
pensamento da Nação. O que não 
queremos é a vinda daquele capital nocivo, 
a que ontem fez referência o eminente 
ministro Oswaldo Aranha: não queremos a 
exploração desumana do brasileiro pelo 
capitalismo internacional: o que não 
desejamos no país, senhores senadores, é 
a maneira pela qual são tratados os 
nordestinos, quando holandeses, 
japoneses e indivíduos de outras 
nacionalidades são bem recebidos e aqui 
encontram acolhimento bens diferente do 
ministrado aos nossos irmãos. E' o que 
nós, nacionalistas, defendemos com 
absoluta convicção e o mais acendrado 
patriotismo. Espero, portanto, que V. Ex.ª 
compreenda a nossa orientação. 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – 
Estou 99% de acôrdo com o nobre 
colega. Também quero os brasileiros bem 
tratados. Não desejo que sejamos parias, 
dentro das nossas fronteiras. E por isto 
estou mostrando, nesta exposição, o 
desajuste de nossa sociedade, onde uns 
ganham milhões e outros andam magros 
como bacalhau de porta de venda, 
bloqueadas pelo infortunio, apenas pela 
ausência de ação do govêrno. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – Talvez não sejam, 
realmente, nacionalistas, mas elementos 
perturbadores e perniciosos. 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – 
Efetivamente o são! Trata-se de 
agitadores d'esquerda, em sua maioria, 
que sabem quanto é rico o caldo de 
cultura da miséria, para engendar o êxito 
comunista, nas áreas subdesenvolvidas. 
No caso do algodão, os eminentes 
senadores Plínio Pompeu e Apolonio 
Salles, vimos as sementes selecionadas, 
da terra de V. Ex.ª por um jovem 
agrônomo brasileiro. E' uma obra 
magnífica, como iniciativa do Estado. Ao 
govêrno cabe, agora, transformar em 
duzentas mil, aquilo que vimos em 
duzentas ou trezentas sacas de algodão, 
e o produto nacional crescerá com fibra 
nova, inteiramente regenerado. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – Congratulo-me com o 
registro que V. Ex.ª faz. São técnicos 
brasileiros que estão realizando esta 
obra, em Cruzeta, Serra Talhada, Paraíba 
e Ceará. 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – 
E' uma sólida verdade. O agricultor 
patrício precisa de terras recuperadas e 
irrigadas, sementes reabilitadas, crédito, a 
fim de realizar trabalho à altura das 
necessidades do Brasil. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – Perfeitamente. E êste 
obscuro nacionalista, já há dois anos, 
reclamava a atenção do Ministério da 
Agricultura para a perniciosa e constante 
hibridização dos algodoais do Seridó, do 
Rio Grande do Norte, da Paraíba e do 
Ceará, advertindo que, futuramente, 
talvez ficasse comprometida a produção 
do algodão de fibra longa. 

O SR. ONOFRE GOMES: – V. Ex.ª 
está dizendo a verdade. 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – 
Sr. Presidente, não quero roubar por mais 
tempo a atenção do Senado. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – V. Ex.ª é sempre ouvido 
com agrado e, desta vez, meu prazer 
aumenta, pois estamos mais ou menos de 
acôrdo. 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: 
– Agradecido a V. Ex.ª. Espero alcançar 
a conversão total do grande pagão que 
é o ilustre colega. Sr. Presidente, o que 
salvou a Europa, de 1947 a 1952, da 
marcha ascendente da jornada 
comunista, foi o Plano Marshall. No bôjo 
dêsse plano político e humanitário, o 
que havia, ao lado do rearmamento 
militar, era o acréscimo dos índices 
alimentares de países subnutridos pela 
guerra e suas conseqüências. A vitória 
militar, só por si, não fôra bastante para 
integrar o continente branco nos 
generosos ideais pelos quais Estados 
Unidos, Canadá, Brasil, foram à guerra 
contra o totalitarismo hitlerista. A malícia 
proverbial dos russos tirava partido de 
uma vitória dos povos sociais 
capitalistas, que chegavam ao fim da 
guerra sem poder encontrar o baluarte 
da felicidade dos povos, através da 
satisfação de alguns dos ideais que os 
levaram à batalha contra o nazi-
fascismo. Via-se a justiça social 
severamente comprometida pela 
debilidade das economias e dos 
governos europeus, que não tinham 
como recuperar-se com os seus próprios 
recursos e meios. Primeiro, se fez a 
Unra, e a seguir o plano Marshall. 
Ambos visavam resgatar a Europa 
ocidental e oriental às graves 
perturbações de caráter econômico e 
social, que ameaçavam elevá-la às 
steppes da escravidão russa. A luta  
em que os Estados Unidos se 
empenharam na Europa, a partir de  
45, 46, 47, foi para elevação do  
padrão de vida dos seus povos. Não 
pode haver soberania política nem 
justiça social, onde há fome. E foi  
assim, levantando em quatro anos as 
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reservas alimentares da Europa 
de 7% sôbre as cifras que 
prevaleciam antes da guerra, que 
o plano Marshall logrou impedir 
que um continente rolo e faminto 
não se lançasse nos braços dos 
aventureiros nacionalistas, e 
muito menos dos "mencurs" dos 
cavalos da Tropa vermelha. 

Urge dispensar no Brasil o 
devido interesse ao problema 
alimentar. Temos que perder a 
esperança de uma sociedade 
tranqüila, sossegada, livre da 
pressão perturbadora das 
esquerdas, com a escassa 
produção de alimentos, aqui e em 
quase tôdas as cidades do país. 
Já prestou atenção o Senado à 
marcha da criminalidade no 
Brasil, dos últimos anos, em 
função do desequilíbrio alimentar, 
em seus meios urbanos e rurais. 
A subnutrição é uma das estradas 
que levam mais precocemente ao 
crime, pelas desordens que ela 
provoca no nosso metabolismo. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – Muito bem! 

O SR. ASSIS 
CHATEAUBRIAND: – Viajando 
há pouco pelo Nordeste 
brasileiro, quero dar o 
depoimento do que vi por 
aquelas paragens. Regressei 
tranqüilo em relação ao 
abastecimento de determinadas 
populações da região. A lavoura 
nordestina, a não ser o algodão, 
o sizal, a cana, a carnauba, a 
oiticica, não oferece 
perspectivas comerciais, fora da 
região onde é cultivada. As suas 
colheitas são para emprêgos 
domésticos. Os solos ali, fora da 
zona da mata, em Pernambuco, 
Alagoas e Paraíba, não recebem 
o tratamento adequado para uma 
produtividade maior de cereais. 
Dos grandes açudes, com uma 
área rirícula de terras irrigadas, 
se pode dizer que são corpos 
mutilados da cabeça do sistema, 
que são os canais que alimentam 
o solo d'águas pluviais, 
armazenadas nos reservatórios. 

As últimas sêcas tiveram o 
efeito de fixar o interêsse do 
govêrno federal, mais uma vez, 
para o nordeste, tendo havido 
verbas para trabalhos de índole 
governamental e remessa de 
bens de consumo para a zona 
flagelada, não havendo o êxodo 
da população ocorrido em outras 
crises da estiagem. Foi 
indiscutivelmente a boa vontade, 
o zelo perseverante do chefe do 
Estado pela sorte da gente 
sertaneja, que evitaram a 
catástrofe tivesse maiores 
proporções. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – Muito bem! 

O SR. ASSIS 
CHATEAUBRIAND: – Tôda vez 
que fui com a bancada paraibana 
pedir providências ao Presidente 
para o nosso povo, os recur- 
 

sos financeiros não nos faltaram a 
tempo e a hora. Outrotanto 
acontecia com o notável brasileiro, 
o inexcedível ministro da Fazenda 
Horacio Lafer. O govêrno, que 
introduz na dieta dos brasileiros 
dos distritos urbanos a rêde de 
restaurantes do SAPS, está no 
dever de dilatar ao campo essa 
campanha de nutrição. O Estado 
brasileiro vem sofrendo desde 
mais de vinte anos, um processo 
de deformação de sua mentalidade 
que é indispensável corrigí-Ia: o 
poder público, preocupado pelos 
problemas do trabalhador das 
grandes áreas urbanas, perpreta 
uma injustiça contra o trabalhador 
do campo. A ação estatal precisa 
capacitar-se de que só teremos os 
viveres de que carece o povo 
brasileiro, quando tivermos a 
coragem de abandonar tôdas 
essas tralhas de leis de 
regulamentação de preços de bens 
de consumo. A liberdade política 
se funda na liberdade econômica, 
na liberdade de emprêsa. Haja 
vista as medidas que o govêrno 
Elsenhower vem de adotar, no 
intuito de preservar a liberdade de 
produzir e de comerciar dos 
americanos contra os entraves 
levantados pelo arbítrio dos 
governos socializastes de 
Roosevelt e Truman. Se os 
Estados Unidos ilegível 
econômica, que é a ante-sala da 
ditadura política. 

Mas a nossa administração 
federal tem consentido nos preços 
arroxados da produção dos 
campos, com o propósito de 
benquistar-se com os brasileiros 
que mais clamam, que mais gritam 
contra o custo da vida, e que são 
aqueles das cidades. O 
trabalhador rural precisa merecer a 
justa remunerarão do seu esfôrço, 
dando lucro o trabalho que êle 
produz. E' injusto ditar preços 
ínfimos para a aquisição de bens 
de consumo pelos brasileiros da 
cidade, em detrimento do brasileiro 
do interior. O Ministério da 
Agricultura merece receber verbas 
muito mais sólidas do que aquelas 
que êle tem. 

O SR. PLÍNIO POMPEU: – 
Inteiramente de acôrdo com as 
palavras de V. Ex.ª, maximé no 
que respeita à política alimentícia 
nacional. O Ministério da 
Agricultura foi sempre desprezado 
neste particular, nas dotações 
orçamentárias. Êste ano houve 
melhoria para o particular: 
entretanto, mesmo assim, as 
verbas não chegaram a 5% da 
receita. Dessa forma é impossível 
realizar-se boa política alimentar. 

O SR. ASSIS 
CHATEAUBRIAND: – Sr. 
Presidente, sugiro que se  
façam todos os cortes 
orçamentários, que se paguem 
senadores, deputados e ministros 
de Estado a 10 mil cruzeiros  
(o que é bastante), embaixado- 
 

res a mil dólares, como na Índia, 
contanto que se faça uma valente 
política de nutrição de nossa 
gente. A sorte da sociedade 
estará comprometida, enquanto o 
homem médio fôr como êle o é 
hoje no Brasil. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – Permite V. Ex.ª 
úm aparte? (Assentimento do 
orador) – No comêço do govêrno 
do Sr. Getúlio Vargas tive 
oportunidade de reclamar atenção 
para o orçamento do Ministério da 
Agricultura. Na ocasião, todos 
batiam palmas ao projetado corte 
nas verbas dêsse orçamento; 
preferi então um discurso – e o 
nobre Senador Joaquim Pires 
deve lembrar-se, porque estava 
de acôrdo comigo – salientando 
que tal política seria 
verdadeiramente suicida para os 
interêsses nacionais. Precisamos 
promover sobretudo o 
desenvolvimento da agricultura, 
porquanto de qualquer forma, a 
grandeza nacional reside aí. 

O SR. ASSIS 
CHATEAUBRIAND: – Sr. 
Presidente, não agazalho maior 
ilusão sobre o tipo de agricultura 
tropical, à qual desejo se consagre 
o Brasil. Ando longe da fantasia de 
imaginar que o nosso país possa 
ser, amanhã, um competidor do 
Uruguai, da Argentina, da Austrália, 
da Nova Zelândia, do Canadá, em 
produtos de alimentação. 
Absolutamente! As nossas terras 
não nos permitem, em matéria e 
bens de alimentação. Fazer aquilo 
que se chama de "lavoura 
comercial". Podemos, porém, 
produzir uma agricultura capaz de 
bem nutrir as populações, hoje 
subalimentadas, do Brasil, dando-
lhe mais fartura, mais bem estar 
econômico, numa ordem coletiva 
melhor ajustada do que a que nos 
rege. Não há corpo espiritualmente 
sadio, sem estar materialmente são. 

O SR. APOLONIO SALES: – 
Permite V. Ex.ª um aparte? 
(Assentimento do orador) – Folgo 
muito em ouvir de V. Ex.ª palavras 
de otimismo em relação à lavoura 
nacional. Ninguém mais que V. 
Ex.ª conhece o Brasil de Norte a 
Sul de Este a Oeste, podendo dar 
ao Senado testemunho de que o 
povo brasileiro, desajudado ou 
ajudado, é sempre tenaz e 
perseverante e, se êle não 
conseguir de nossas terras uma 
produção que o coloque em 
posição de concorrer com outros 
povos ninguém fará mais que os 
nossos patrícios, necessitados, 
apenas, de orientação e auxílio. E 
essa orientação e auxílio V. Ex.ª os 
tem dado, em grande parte, 
através da imprensa que dirige e 
dos discursos proferidos no 
Senado. 

O SR. ASSIS 
CHATEAUBRIAND: – Agradeço 
a lapidar concisão dêste trecho 
de V. Ex.ª. Estou, apenas, cum- 
 

prindo aqui um dever de 
brasileiro. Vamos ter confiança 
em que o Banco do Nordeste, 
agora inaugurando, seja 
efetivamente no Nordeste e, antes 
de tudo, um fixador do nosso 
homem à terra. 

O SR. NOVAIS FILHO: – 
Muito bem! 

O SR. ASSIS 
CHATEAUBRIAND: – Uma 
nação não pode viver com suas 
populações erráticas, em estado 
de nomadismo, pendurada em 
"paus de arara", trafegando de 
Norte a Sul e de Sul a Norte, 
fazendo uma vida de desventura 
entre a fome e a sêde. Será 
através do capital, racionalmente 
distribuído e aplicado, com 
serviço de fertilizantes e de 
irrigação das nossas lavouras... 

O SR. APOLONIO SALES: – 
Com crédito orientado. 

O SR. ASSIS 
CHATEAUBRIAND: – ...e com o 
crédito orientado que poremos a 
Nação a nado. O nobre colega Sr. 
Apolonio Sales, com a 
experiência que possui, é que 
deveria estar ocupando a tribuna 
neste momento, para dizer 
verdades mais Impidas e serenos 
argumentos, e não eu que sou um 
amador dos assuntos de dietética. 
A posição que tenho agora aqui, é 
a do um usurpador. 

O SR. APOLONIO SALES: – 
V. Ex.ª está desempenhando 
magnificamente o seu papel. 

O SR. NOVAIS FILHO: – E 
discorrendo brilhantemente sobre 
os problemas do Norte e do Sul 
que focaliza. 

O SR. ASSIS 
CHATEAUBRIAND: – Na Índia, o 
chefe do govêrno, o Sr. Nehru, 
para levar por diante a sua 
política de alimentação, não 
recuou em mandar para as 
prisões do Estado de 12 a 15 mil 
comunistas e subtraiu à 
circulação os panfletos em que 
êles tentaram perturbar a 
cordialidade das relações da Índia 
com aquele país do Ocidente que 
o ajudem a livrar-se do espectro 
da fome. Na República indo o 
Congresso ousou atacar a 
liberdade de imprensa (o que eu 
chamaria a licença) com o seu 
ácido e vulgar criticismo aos 
Estados Unidos e à Inglaterra, 
para chegar até a emendar a lei 
magna, contanto que os agentes 
vermelhos de Moscou não turvem 
a execução de sua obra de 
redenção nacional. Os 
comunistas valem tão pouco no 
Brasil que aqueles caminhos que 
o Pandit Nebra tentou rasgar na 
Índia pela fôrça, nós podemos 
trilhá-los aqui através das largas 
avenidas de liberdade. 

Não há no mundo outro país 
de coesão mais fácil que o nosso. 
A questão é de trabalhar! (Muito 
bem! Muito bem! Palmas. O 
orador é cumprimentado). 
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AVENIDA RODRIGUES ALVES, 1 
 

ASSINATURAS 
REPARTIÇÕES E 
PARTICULARES 

FUNCIONÁRIOS 

Capital e Interior Capital e Interior 
Semestre................... Cr$ 50,00 Semestre................... Cr$ 39,00 
Ano........................... Cr$ 96,00 Ano............................ Cr$ 76,00 

Exterior   Exterior   
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Comissão Especial para emitir 
parecer sôbre o Projeto de Reforma 
Constitucional número 1, de 1953 

 
Mello Vianna – Presidente. 
Joaquim Pires – Vice-

Presidente. 
Attílio Vivacqua – Relator. 
Dario Cardoso. 
Aloysio de Carvalho. 
Anísio Jobim. 
Camilo Mércio. 
Luis Tinoco. 
Waldemar Pedrosa. 
Carlos Saboya. 
Gomes de Oliveira. 
Ferreira de Souza. 
Mozart Lago. 
Hamilton Nogueira. 
Alencastro Guimarães. 
Secretário – Luiz Carlos Vieira 

da 
 

Atas das Comissões 
 

Comissão de Constituição e Justiça 
 

31ª REUNIÃO, EM 17 DE 
SETEMBRO DE 1953 

 
Aos dezessete dias do mês de 

setembro de mil novecentos e 
cinqüenta e três, às 10 horas, na 
sala Ruy Barbosa, reune-se a 
Comissão de Constituição e Justiça 
sob a presidência sucessiva dos Srs. 
Dario Cardoso, Presidente e Aloysio 
de Carvalho, Vice-Presidente. Estão 
presentes os Senhores Anísio 
Jobim, Joaquim Pires, Waldemar 
Pedrosa, Gomes de Oliveira, Attílio 
Vivacqua, Camilo Mércio e Carlos 
Saboya, deixando de comparecer, 
por motivo justificado, os Senhores 
João Villasbôas e Flávio Guimarães. 

Lida e aprovada sem 
observações a ata da reunião 
anterior, o Sr. Presidente anuncia a 
seguinte distribuição: 

– Ao Sr. Aloysio de Carvalho o 
Projeto de Lei da Câmara nº 395, de 
1952, que restabelece o sistema 
ortográfico do "Pequeno Vocabulário 
da Língua Portuguêsa" e revoga o 
Decreto-lei nº 8.286, de 5 de 
dezembro de 1945; e o Projeto de 
Decreto Legislativo nº 74, de 1953, 
que aprova o têrmo de renovação de 
contrato celebrado entre o Govêrno 
do Território Federal do Guaporé e 
Alberto Josuá; 

– Ao Sr. Camilo Mércio o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 
46, de 1953, que mantém a decisão 
do Tribunal de Contas denegatória 
ao registro do contrato celebrado 
entre o Ministério da Agricultura e a 
firma Geraldo Duarte Passos; e o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 
73, de 1953, que aprova o contrato 
celebrado entre o Govêrno da 
União e o Estado do Rio de Janeiro; 

– Ao Sr. Gomes de Oliveira o 
Projeto de Lei do Senado nº 3, de 
1952, que altera o art. 18 da Lei nº 
1.300, de 28 de dezembro de 1950, 
sôbre inquilinato, para vedar 
despejo também dos imóveis 
ocupados por repartições públicas: 

– Ao Sr. Attílio Vivacqua o Projeto 
de Lei da Câmara nº 259, de 1952, 

 
Parlamentar de Inquérito sôbre o 

cimento 
 

Francisco Gallotti – Presidente. 
Mozart Lago – Vice-Presidente. 
Júlio Leite. 
Landulpho Alves. 
Mário Motta. 
Secretário – Lauro Portella. 
 

Especial de Reforma do Código de 
Processo Civil 

 
1 – João Villasbôas – 

Presidente. 
2 – Attílio Vívacqua – Vice-

Presidente. 
3 – Dário Cardoso – Relator. 
Secretário – José da Silva 

Lisboa. 
Auxiliar – Carmen Lúcia de 

Holanda Cavalcanti. 
Reuniões às sextas-feiras às 16 

horas. 
 

Especial de Revisão do 
CódigoComercial 

 
1 – Alexandre Marcondes Filho 

– Presidente. 
2 – ..................................... 
3 – Pereira de Souza – Relator. 

 
4 – Attílio Vivacqua. 
5 – Victorino Freire. 
Secretário – João Alfredo 

Ravasco de Andrade. 
 

Especial para Estudo da concessão 
dos Direitos Civis à Mulher 

Brasileira 
 
Mozart Lago – Presidente. 
Alvaro Adolho – Vice-

Presidente. 
João Vilasbôas. 
Gomes de Oliveira. 
Attílio Vivacqua. 
Domingos Velasco. 
Victorino Freire. 
 

Especial de Inquérito sôbre os Jogos 
de Azar 

 
1 – Ismar de Góes – 

Presidente. 
2 – Prisco dos Santos – Vice-

Presidente. 
3 – Kerginaldo Cavalcanti – 

Relator Geral. 
4 – Vivaldo Lima. 
5 – Novaes Filho. 
Secretário – Ninon Borges 

Seal 
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que regula a execução de imóveis rurais 
para pagamento de dívidas fiscais, e dá 
outras providências; o Projeto de Lei do 
Senado nº 17, de 1952, que dispõe sôbre 
desapropriações por utilidade pública; o 
Projeto de Lei da Câmara nº 268, de 1951, 
que prorroga o prazo dos contratos de 
arrendamento de terras, congela os preços e 
dá outras providências; o Projeto de 
Resolução nº 24, de 1953, que cria o quadro 
da Garage do Senado, suprimindo-se os 
cargos vagos decorrentes do aproveitamento 
de serventes e contínuos; e o Projeto de Lei 
da Câmara no 291, de 1951, que dispõe 
sôbre o penhor dos produtos agrícolas; 

– Ao Sr. Joaquim Pires o Projeto de Lei 
da Câmara nº 247, de 1953, que concede à 
Comissão Federal de Abastecimento e 
Preços, isenção de direitos de importação e 
mais taxas aduaneiras, para a importação 
dos gêneros alimentícios de 1ª necessidade 
e dos artigos de indispensável consumo 
popular; o Projeto de Lei da Câmara nº 241, 
de 1953, que concede a pensão especial de 
Cr$ 6.494,00 mensais à viúva Adelina de 
Gonçalves Campos; e o Projeto de Lei do 
Senado nº 51, de 1952, que concede aos 
oficiais da Marinha Mercante do Brasil, 
vantagens por serviço de guerra; 

– Ao Sr. Anísio Jobim o Oficio 8-35, de 
1948, do Instituto da Ordem dos Advogados 
Brasileiros, transmitindo cópia do parecer da 
Comissão Especial daquele Instituto, sôbre 
restabelecimento, nesta Capital, das férias 
coletivas em todas as instâncias: e o Projeto 
de Lei da Câmara nº 246, de 1953, que 
modifica o parágrafo único do art. 1º do 
Decreto-Iei nº 5.087, de 14 de dezembro de 
1942; 

– Ao Sr. Waldemar Pedrosa o Projeto 
de Lei da Câmara nº 38, de 1952, que institui 
normas gerais para elaboração dos 
orçamentos da União, dos Estados e dos 
Municípios; o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 75, de 1953, que aprova o contrato 
celebrado entre o Departamento de Correios 
e Telégrafos e a firma Sociedade Teckne 
Ltda; e o Projeto de Decreto Legislativo nº 
123, de 1952, que aprova o têrmo aditivo de 
contrato celebrado entre o Ministério da 
Agricultura e Alberto Marson; 

– Ao Sr. Carlos Saboya o Projeto de Lei 
da Câmara nº 66, de 1952, que autoriza a 
abertura, pelo Ministério da Fazenda do 
crédito especial de Cr$ 546,80, para o fim 
que especifica; o Projeto de Lei da Câmara 
nº 198, de 1953, que concede, por 
intermédio do Ministério da Educação e 
Saúde, o auxílio anual de Cr$ 1.500.000,00 à 
Policlínica Geral do Rio de Janeiro; o Projeto 
de Lei da Câmara nº 236, de 1953, que 
concede a pensão vitalícia de Cr$ 3.000,00 
mensais à viúva Julieta Alencar; e o Veto nº 
8, de 1953, do Sr. Prefeito do Distrito 
Federal, opôsto parcialmente ao Projeto de 
Lei da Câmara dos Vereadores, que autoriza 
o Prefeito a conceder provisòriamente o 
aumento do preço das passagens de 1ª 
classe dos serviços de bondes. 

Na exame do expediente o Senhor 
Joaquim Pires faz a leitura do vencido 
referente ao Projeto de Resolução nº 15, de 
1953, que modifica o § 2º do art. 161, do 
Regimento Interno do Senado, cujo parecer 
é assinado pela Comissão. 

Ainda no expediente o Sr. Aloysio de 
Carvalho, relator do Projeto de Lei do 
Senado nº 19, de 1953, que modifica a 
denominação dos atuais cargos de Adjuntos 
de Procurador Geral da Fazenda, propõe 
diligência, solicitando à Secretaria da 
Comissão a data que ocorreu a decisão do 
plenário sôbre o destino a dar à emenda em 
aprêço, oferecida ao Projeto de Lei da 
Câmara nº 295, de 1950. 

A Comissão aprova essa diligência. 
No exame da matéria constante da 

pauta, são lidos e aprovados os seguintes 
pareceres: 

– do Sr. Aloysio de Carvalho, pela 
constitucionalidade do Projeto de  
Decreto Legislativo nº 74, de 1953, que 
aprova o têrmo de renovação de con- 
 

trato celebrado entre o Govêrno do Território 
Federal do Guaporé e Alberto Josuá; 

– do Sr. Attílio Vivacqua, pela 
constitucionalidade do Projeto de Lei da 
Câmara nº 36, de 1953, que cita cargos de 
diplomata, restabelece com o título de 
Ministro para Assuntos Econômicos os 
cargos de Conselheiro Comercial do Quadro 
Permanente do Ministério das Relações 
Exteriores, e dá outras providências, contra o 
voto do Sr. Joaquim Pires; e pela 
conveniência do Projeto de Lei do Senado a 
no 30, de 1952, que modifica o artigo 880, do 
Código de Processo Civil; 

– Do Sr. Anísio Jobim, pela 
constitucionalidade do Projeto de Lei da 
Câmara nº 33, de 1953, que autoriza o 
Poder Executivo a abrir, pelo Ministérlo da 
Guerra, o crédito especial de Cr$ 
1.200.000,00, para atender a despesas com 
a efetivação da incorporação, ao Patrimônio 
da União do prédio da rua dos Tupis nº 723, 
em Belo Horizonte, Minas Gerais; e pela 
constitucionalidade do Projeto de Lei da 
Câmara nº 158, de 1953, que concede a 
pensão especial de Cr$ 1.500,00 mensais a 
Valdomiro Pedro Marmith; 

– do Sr. Camilo Mércio, pela 
constitucionalidade do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 50, de 1953, que aprova o 
contrato celebrado entre o Ministério da 
Agricultura e a firma Construtora e 
Conservadora Americana Ltda; e, pela 
constitucionalidade do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 58, de 1953, que aprova o 
contrato celebrado entre o Departamento 
dos Correios e Telégrafos e a firma 
Importadora Técnica Rio Mar; 

– do Sr. Gomes de Oliveira, pelo 
arquivamento do Projeto de Resolução nº 
20, de 1951, que acrescenta parágrafo ao 
art. 2º do Regimento lnterno; pela 
constitucionalidade do Projeto de Lei da 
Câmara nº 23, de 1953, que ampara a 
pequena propriedade e fomenta a produção 
por meio do crédito; e pela 
constitucionalidade das emendas ao Projeto 
de Lei da Câmara nº 254, de 1952, que fixa a 
composição da Reserva do Exército; 

– do Sr. Joaquim Pires, pela 
constitucionalidade apresentando 10 
emendas, do Projeto de Lei da Câmara no 
54, de 1953, que regula a inatividade dos 
militares; pela constitucionalidade do Projeto 
de Lei da Câmara nº 127, de 1953, que 
autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo 
Ministério da Educação e Saúde, o crédito 
especial de Cr$ 7.590,00 para pagamento de 
diferença de vencimentos do Professor João 
de Lamare São Paulo; pela 
constitucionalidade do Projeto de Decreto 
Legislativo no 43, de 1953, que aprova o 
contrato celebrado entre o Departamento 
dos Correios e Telégrafos e a firma Standar 
Elétrica S. A; pela constitucionalidade do 
Projeto de Decreto Legislativo nº 53, de 
1953, que aprova o contrato celebrado entre 
o Departamento dos Correios e Telégrafos e 
a firma Pirelli S. A. – Cia. Industrial Brasileira; 
e, pela constitucionalidade do Projeto de 
Decreto Legislativo nº 63, de 1953, que 
aprova o contrato celebrado entre o 
Departamento dos Correios e Telégrafos e a 
Firma Byington & Cia; 

– do Sr. Carlos Saboya, pela 
constitucionalidade do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 31, de 1953, que aprova o 
contrato celebrado entre o Ministério da 
Agricultura e Telemaco Coriolano Pompel e, 
pela constitucionalidade do Projeto de 
Decreto Legislativo nº 60, de 1953, que 
aprova o contrato celebrado entre o 
Departamento Federal de Compras e a firma 
Byington & Cia; e 

– do Sr. Waldemar Pedrosa, pela 
constitucionalidade da emenda ao Projeto de 
Lei do Senado no 20, de 1950, que modifica 
a ordem da sucessão hereditária legítima e 
dispõe sôbre as heranças vacantes  
e a sua distribuição para a formação de 
patrimônios das Universidades; e, pela 
constitucionalidade do substitutivo ao Projeto 
de Lei do Senado nº 13, de 
 

1953, que proibe, por dois anos, a 
exportação de arroz; 

Adia-se a votação dos pareceres 
emitidos sôbre as seguintes proposições: 

– relator o Sr. Attílio Vlvacqua sôbre 
o Projeto de Lei da Câmara número 33, 
de 1950, que dispõe sôbre a recondução 
ao serviço de funcionário civis e militares 
e dá outras providências, por haver 
solicitado e obtido vista ao Sr.Aloysio de 
Carvalho; 

– relator, o Sr. Camilo Mércio sôbre o 
Projeto de Li da Câmara número 109, de 
1953, que dispõe sôbre aproveitamento 
dos auxiliares de ensino e pessoal 
burocrático dos Institutos federalizados do 
Ensino Superior, por haver solicitado e 
obtido vista; 

– relator o Sr. Carlos Saboya sôbre o 
Projeto de Lei da Câmara número 335, de 
1952, que considera Aureliano Cândido 
Tavares de Bastos Patrono dos 
Municípios Brasileiros, por haver 
solicitado e obtido vista o Sr. Attilio 
Vivacqua. 

Por fôrça do adiantado da hora, o Sr. 
Presidente, encerra a reunião, cuja ata, 
lavrada por mim, Marília Pinto Amando, 
Secretário Substituto será uma vez 
aprovada, assinada pelo Senhor 
Presidente. 

 

ATA DA 127ª SESSÃO EM 22 DE 
SETEMBRO DE 1953 

 

PRESIDÊNCIA DOS SRS. 
MARCONDES FILHO E CAFÉ FILHO 

 
Às 14,30 horas comparecem os 

Senhores Senadores: 

Waldemar Pedrosa. 

Anisio Jobim. 

Alvaro Adolpho. 

Antonio Bayma. 

Mathias Olympio. 

Onofre Gomes. 

Plínio Pompeu. 

Ezequias da Rocha. 

Cicero de Vasconcelos. 

Aloysio de Carvalho. 

Carlos Lindenberg. 

Sá Tinoco. 

Alencastro Guimarães. 

Hamilton Nogueira. 

Mozart Lago. 

Mello Vianna. 

Levindo Coelho. 

Marcondes Filho. 

Euclydes Vieira. 

Costa Pereira. 

Vespasiano Martins. 

Othon Mader. 

Gomes de Oliveira. 

Ivo d'Aquino. 

Francisco Gallotti. 

Alberto Pasqualini. 

Alfredo Simch. 

Camilo Mercio. (28). 
O SR. PRESIDENTE: – Acham-se 

presentes 28 Srs. Senadores. Havendo 
número legal, está aberta a sessão. Vai-
se proceder à leitura da ata. 

O Sr. 3º 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 

 
– Do Sr. Ministro da Ilegível 

comunicando haver determinado 
providências no sentido de ser atendida a 
solicitação desta Casa, sôbre a presença, 
a 25 do mês em curso de um conjunto da 
respectiva banda de músico, para a 
recepção e guarda de honra ao 
Presidente da República da Ilegível, 
General de Divisão ilegível Somoza. 

Da Câmara dos Deputados: 
Rio de Janeiro, em 14 de setembro 

de 1953. 
Tenho a honra de comunicar a 

Senhor Secretário: 
Vossa Excelência, para que se digne 

de levar ao conhecimento do ilegível do 
Federal, que a Câmara dos Deputados 
aprovou a emenda dessa Casa do 
Congresso Nacional ao Projeto de Lei nº 
4-G, de 1951, que concede, durante cinco 
anos, a contribuição ilegível de Cr$ 
1.900.000,00 (um mi Instittuo Butantã, 
em São Paulo, lhão e novecentos mil 
cruzeiros) capital do Estado do mesmo 
nome, ilegível de Cr$ 1.000.000,00 (um 
milhão de cruzeiros) ao Instituto de 
Tecnologia Industrial de Belo Horizonte, 
Estado de Minas Gerais. 

Outrossim, comunico a Vossa 
Excelência que a referida proposição foi 
nesta data, enviada à sanção. 

Aproveito o ensejo para renovar a 
Vossa Excelência os protestos da minha 
distinta consideração. – Ruy Almeida, 1º 
Secretário. 

Rio de Janeiro, em 14 de setembro 
de 1953. 

Senhor Secretário: 
Tenho a honra de enviar a Vossa 

Excelência, a fim de que se digne 
submete-lo à consideração do Senado 
Federal o Projeto de Lei nº 3.330 C, de 
1953, da Câmara dos Deputados, que 
dispõe sôbre o financiamento das 
lavouras do café. 

Aproveito o ensejo para renovar a 
Vossa Excelência os protestos da minha 
distinta consideração. – Ruy Almeida, 1º 
Secretário. 

 
Projeto de Lei da Câmara Nº 257, de 

1953 
 
Dispõe sôbre o financiamento das 

lavouras do café. 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º E' o Poder Executivo 

autorizado a contratar com o Banco do 
Brasil S. A., pela sua Carteira de Crédito 
Agrícola e Indusrial, nos períodos 
agrícolas compreendidos entre 1 de 
novembro de 1953 a 31 de outubro de 
1957, sob a responsabilidade do Tesouro 
Nacional, a realização do financiamento 
das lavouras de café cujo custeio, em 
virtude da redução da respectiva 
produtividade ocasionada pela geada 
ultimamente verificada, não se enquadre 
nas disposições do Regulamento da 
mencionada Carteira. 

Art. 2º Os financiamentos referidos 
no artigo anterior só serão deferidos aos 
lavradores cujos imóveis situados nas 
regiões atingidas pelas geadas, tenham 
sofrido prejuízos capazes de afetar a sua 
formação ou produtividade em mais de 
um perto do anual. 

Art. 3º A Carteira de Crédito Agrícola 
e Industrial do Banco do Brasil S. A. 
sempre que fôr necessário, solicitará do 
Instituto Brasileiro do Café os elementos 
precisos para perfeita instrução dos 
processos de financiamento a que se 
refere a presente lei. 

Art. 4º Nos empréstimos a  
que se refere esta lei deverá sempre ser 
incluída uma verba destinada à 
manutenção dos empreiteiros ou forma- 
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dores de lavouras atingidas pelas  
geadas, durante o período de restauração 
dos cafeeiros, até o máximo de 3  
(três) anos. 

Parágrafo único. Para gozar dos 
benefícios desta lei os lavradores 
prejudicados pelas geadas deverão 
assumir, nas escrituras de financiamento, 
sob pena dêste não ser concedido, a 
obrigação de manter os contratos 
existentes e, ainda, de destinar aos de 
formações de lavoura atualmente 
empreiteiros a verba prevista neste artigo. 

Art. 5º Em casos excepcionais, 
plenamente justificados, e sempre 
mediante solicitação ou informação do 
instituto Brasileiro do Café, a Carteira de 
Crédito Agrícola e Industrial do Banco do 
Brasil S. A. poderá deferir os empréstimos 
de que trata esta lei antes do período 
agrícola a íniciar-se a 1 de novembro de 
1953. 

Art. 6º Os financiamentos previstos 
nesta lei serão garantidos por penhor 
agrícola ou hipotéca, fixado para a 
primeira dessas garantias o prazo 
máximo de 4 (quatro) anos. 

§ 1º. A garantia hipotecária será 
exigida apenas aos financiamentos 
pignoratícios que ultrapassarem a 4 
(quatro) colheitas e forem de valor 
superior a Cr$ 1.000.000,00 (um milhão 
de cruzeiros). 

§ 2º. E' dispensada a anuência do 
proprietário agrícola à constituição 
dopenhor das colheitas de café dadas em 
garantia dos financiamentos, inclusive as 
formadas em terrenos devolutos, desde 
que o respectivo ocupante tenha, pelo 
menos, apresentado requerimento já 
deferido, de descriminação em seu favor 
da área ocupada. 

Art. 7º Para o registro dos contratos 
de financiamento nos têrmos desta lei, é 
assegurado o direito de prorrogação para 
30 de novembro de 1956: 

a) aos arrendatários ou locatários 
das terras onde se encontram as culturas 
financiadas, do prazo dos contratos de 
arrendamento, mantidas as demais 
condições estabelecidas; 

b) aos promitentes compradores ou 
devedores com garantia hipotecária das 
mesmas terras, do prazo dos pagamentos 
antes exigíveis, na forma das respectivas 
escrituras. 

Art 8º Fica a Carteira de 
Redescontos da Banco do Brasil 
autorizada a conceder fóra dos limites em 
vigor, aos estabelecimentos bancários o 
redesconto de títulos provenientes de 
financiamento do recuperação e até o 
prazo previsto no mesmo artigo. 

Art. 9º Nas localidades onde o Banco 
do Brasil não dispuser de agências ou 
escritório, para que o financiamento 
atenda o maior número possível do 
lavradores, poderá a Carteira do Crédito 
Agrícola e Industrial daquele Banco 
delegar essas operações de crédito aos 
Bancos particulares existentes na Região, 
mantidas as mesmas condições de 
custeio e taxa de juros usuais para êsses 
financiamentos. 

Art 10. Esta lei entrará em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

As Comissões de Econômia e de 
Justiças. 

Rio de Janeiro, em 10 de setembro 
de 1953. 

Senhor Secretário: 
Tenho a honra de enviar a Vossa 

Excelência, a fim de que se digne 
submetê-lo à consideração do Senado 
Federal, o Projeto de Lei nº 1.136-C,  
de 1951, da Câmara dos Deputados,  
que exclui da classificação constante  
do art. 1º da lei nº 121, de 22 de  
outubro de 1947, que enumera as  
bases em portos militares de  
importância para defesa externa do  
país, o Município de Salvador, no  
Estado da Bahia. 

Aproveito o ensejo para renovar a 
Vossa Excelência os protestos da minha 
distinta consideração – Ruy Almeida – 1º 
Secretário. 

Projeto de Lei da Câmara Nº 258, de 
1953 

 
Exclui da classificação constante do 

art. 1º. da Lei nº 121 de 22 de outubro de 
1947, que enumera as bases ou portos 
militares de importância para defesa 
externa do país, o Município de Salvador, 
no Estado da Bahia. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Fica excluído da classificação 

constante do artigo 1º da lei nº 121,  
de 22 de outubro de 1947, que  
enumera as bases ou portos de 
importância para a defesa externa do 
País, o município de Salvador, no Estado 
da Bahia. 

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na 
data de sua publicação.  

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

A Comissão de Segurança Nacional. 
 

LEGISLAÇÃO CITADA 
 

LEI Nº 121, DE DEZEMBRO DE 1947 
 
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. 

 
O Presidente da República: 
Faço saber que o Congresso 

Nacional decreta e eu sanciono a 
seguinte lei: 

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: Manaus, 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 e  
Guarulhos, no Estado de São Paulo: 
Florianópolis e São Francisco no  
Estado de Santa Catarina; Pôrto Alegre, 
Rio Grande, Santa Maria, Grvatai  
e Canoas, no Estado do Rio Grande do 
Sul; e Corumbá no Estado do Mato 
Grosso. 

Art. 2º – A presente Lei entrará em 
vigor na data de sua publicação 
revogadas as disposições em contrário. 

Rio de Janeiro, em 10 de setembro 
de 1953. 

Senhor Secretário: 
Tenho a honra de enviar a Vossa 

Excelência, a fim de que se digne 
submetê-lo à consideração do Senado 
Federal, o Projeto de Lei nº 2.669-B de 
1952, da Câmara dos Deputados que 
modifica o art. 199 do Decreto-lei nº 
7.661, de 21 de junho de 1945, que 
dispõe sôbre prescrição de crime 
falimentar. 

Aproveito o ensejo para renovar a 
Vossa Excelência os protestos da minha 
distinta consideração – Ruy Almeida, 1º 
Secretário. 

 
Projeto de Lei da Câmara 

 
Nº 255, de 1953 

 
Modifica o art. 199 do Decretolee nº 

7.6661, de 21 de junho de 1945 que 
dispõe sôbre prescrição de crime 
falimentar. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º O art. 199 do Decreto-lei nº 

7.661, de 21 de junho de 1945, passa a 
ter a seguinte redação: 

"Art. 199. A prescrição extintiva  
da punibilidade de crime falimentar  
opera-se em 4 (quatro) anos, a  
contar da sentença declaratória da 
falência. 

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

A Comissão de Constituição e Justiça. 
 

LEGISLAÇÃO CITADA 
 
Arte 199 e 103, parágrafo 2º do 

Decreto-lei nº 7.661, de 21 de junho de 
1945 

Art. 199. A prescrição extintiva da 
punibilidade de crime falimentar opera-se 
em dois anos. 

Parágrafo único. O prazo prescricional 
começa a correr da data em que transitar 
em julgado a sentença que encerra a 
falência ou que julgar cumprida a 
concordata. 

Art. 103 ................................................. 
§ 1º ....................................................... 
§ 2º As primeiras vias da exposição e 

do laudo e os documento formarão os 
autos do Inquérito judicial e as segundas 
vias serão juntas aos autos de falência. 

Rio de Janeiro, em 14 de setembro de 
1953. 

Senhor Secretário: 
Tenho a honra de enviar a Vossa 

Excelência, a fim de que se digne submeté-
lo à consideração do Senado Federal o 
Projeto de Lei nº 648-C, de 1 1951 da 
Câmara dos Deputados que regulamenta 
as atividades dos empregados viajantes. 

Aproveito o ensejo para renovar a 
Vossa Excelência os protestos da minha 
distinta consideração – Ruy Almeida, 1º 
Secretário. 

 
Projeto de Lei da Câmara 

 
Nº 260, de 1953 

 
Regulamenta as atividades dos 

empregados viajantes. 
 
O Congresso Nacional decreta: 
Art, 1º As atividades dos empregados 

viajantes do comércio e da indústria são 
reguladas pelos preceitos desta lei, sem 
prejuízo das normas estabelecidas na 
Consolidação das Leis do Trabalho – 
decreto-lei nº 5.452, de 1 de maio de 1943 
– no que lhes forem aplicáveis. 

Art. 2º As Comissões serão devidas e 
exigíveis, após 30 (trinta) dias da entrega dos 
pedidos e sua confirmação pela emprêsa 
vendedora, em 50% cinqüenta por cento), 
ficando o restante para ser pago dentro em 
90 (noventa) dias, desde que o prazo de 
entrega não seja superior a 6 (seis) meses. 

§1º Quando o prazo de entrega fôr 
superior a 6 (seis) meses, os 50% 
(cinqüenta por cento) restantes serão 
pagos dentro em 180 (cento oitenta) dias 

§ 2º A emprêsa vendedora extrairá 
mensalmente, a conta respectiva, com as 
cópias das faturas correspondentes aos 
negócios concluídos, e efetuará o pagamento 
nos têrmos estipulados poresta lei. 

§ 3.º Para efeito do pagamento das 
comissões, a limitação ou redução da zona 
de produção e as vendas realizadas, 
diretamente, pela emprêsa ou outros 
prepostos seus não prejudicarão às partes 
contratantes. 

§ 4.º A inexecução voluntária do 
negócio, pela emprêsa vendedora não 
prejudicará o direito às comissões. 

Art. 3.º As diárias destinadas às 
despesas com alimentação e hospedagem 
serão computadas como salários para 
todos os efeitos desta lei. 

Art. 4.º Os empregados viajantes, que 
trabalham para mais de uma emprêsa, ficam 
obrigados a comunicar às suas representadas 
os têrmos dos seus contratados para efeito de 
recebimento de diárias, férias, repouso 
remunerado aviso prévio indenização e 
contribuição de previdência social. 

Parágrafo único. As emprêsas 
vendedoras pagarão as obrigações 
decorrentes dêste artigo na proporção dos 
negócios efetuados, depois de recebido; do 
empregado viajante o extrato das contas de 
suas representadas a fim de proceder aos 
respectivos cálculos. 

Art. 5.º Sempre que por conveniência 
do empregador fôr o empregado  
viajante transferido da zona de  
trabalho com redução de vantagens,  
ser-lhe-á assegurado. como mínimo de 
 

remuneração, um salário correspondente 
à média dos 12 (doze) últimos meses 
anteriores à transferência. 

Art. 6.º As despesas com transporte, 
comunicações e representações, 
realizadas pelos empregados-viajantes, 
correrão por conta das emprêsas 
vendedoras. 

Art. 7.º Quando fôr prestado serviço 
de inspeção, fiscalização e propaganda 
pelo empregado-viajante, ficará a 
emprêsa vendedora obrigada ao 
pagamento adicional de 1/10 (um décimo) 
da remuneração mensal atribuída ao 
mesmo. 

Art. 8.º O empregado viajante não 
poderá permanecer em viagem, mais de 6 
(seis) meses consecutivos. Ao fim de 
cada viagem, gozará, em sua residência, 
os dias de repouso remunerado a que 
tem direito, nos têrmos da legislação em 
vigor. 

Art. 9.º O prazo de aviso prévio dado 
ao empregado-viajante para os fins dos 
artigos 487 e seguintes da Consolidação 
das Leis do Trabalho – decreto-lei nº 5 
452, de 1 de maio de 1943 – somente 
começará a correr da data fixada para a 
sua apresentação à sede da emprêsa, 
correndo as despesas por conta do 
empregador. 

Art. 10. Caracterizada a relação de 
emprêgo, aplicam-se os preceitos desta 
lei a quantos exercerem funções iguais 
semelhantes ou equivalentes aos 
empregados-viajantes, embora sob outras 
designações. 

Art. 11. Revogam-se as disposições 
em contrário. 

As Comissões de Legislação Social 
e de Economia. 

São lidos e vão a imprimir os 
seguintes: 

 
Pareceres 

 
Pareceres ns. 1.079 e 1.080, de 1953 

 
Da Comissão de Educação e 

Cultura, sôbre o Projeto de Lei da Câmara 
n.º 146, de 1953, que "concede a pensão 
especial de Cr$ 2.423,50 mensais a 
Amélia Ribeiro Leão, viúva do Dr. Acelino 
de Leão Rodrigues". 

 
Relator: Sr, Aréa Leão. 
I – Pelo Deputado Lameira 

Bittencourt foi apresentado à Câmara o 
Projeto que ali tomou o número 2.410, de 
1952, concedendo a pensão mensal de 
era 3.000,00 (três mil cruzeiros) à 
Senhora Amélia Ribeiro Leão, viúva do 
Dr. Acelino de Leão Rodrigues. ex-
Deputado Federal e antigo professor da 
Faculdade de Medicina de Belém do 
Pará, a primeira criada em o norte do 
País. 

II – O autor fundamenta o Projeto 
alegando que o Dr. Acelino de Leão 
Rodrigues foi um grande Professor e não 
menor clinico, em seu Estado mas, pelo 
seu espirito de filantropia. e ilegível 
deixou a viúva em má situação financeira 
pois para sua manutenção dispõe apenas 
da pensão mensal de Cr$ 616,50 
(seiscentos e dezesseis cruzeiros e 
cinqüenta centavos). 

III – Na Câmara foram ouvidas as 
Comissões de Constituição e Justiça, 
Educação e Cultura e Finanças. A 
primeira opinou pela constitucionalidade 
do Projeto: a segunda, tendo em vista o 
critério por ela estabelecido ao elaborar o 
Projeto número 1.671 de 1952, 
apresentou ama Emenda reduzindo a 
pensão para Cr$ 2.423,50 (dois mil 
quatracentos e vinte e três cruzeiros e 
cinqüenta centavos), que. somados à 
pensão vitalícia que a beneficiada iá 
recebe do IPASE, no valor de Cr$ 616.50 
(seiscentos e dezesseis cruzeiros e 
cinquenta centavos vos), corresponde a 
50% dos vencimentos que recebia n Dr. 
Acelino Rodrieues, na trinca de -seu 
falecimento, que eram de Cr$ 6.08010 
Com esta Emenda. conformou-se a 
Comissão de Educação e Cultura da 
Câmara. 

 



Quarta-feira 23 Diário do Congresso Nacional (Sessão II) Setembro de 1953 633 
 
IV – Diante da exposição, que acaba 

de ser feita, nada tenho a opor à 
aprovação do Projeto. 

E' o meu Parecer. 
Sala das Comissões, em 22 de julho 

de 1353. – Flavio Guimarães, Presidente, 
– Arêa Leão, Relator. – Cícero de 
Vasconcelos. – Hamilton Nogueira. 

 
PARECER 

Nº 1.080, de 1953 
 
Da Comissão de Finanças, sôbre o 

Projeto de Lei da Câmara dos Deputados 
número 146, de 1953, que concede 
pensão especial de Cr$ 2.423,50 mensais 
a Amélia Ribeiro Leão, viúva do Dr. 
Acelino de Leão Rodrigues. 

 
Relator: Sr. Ferreira de Souza. 
 
O presente Projeto de Lei nº 146, de 

1953, vindo da Câmara dos Deputados, 
concede pensão especial de Cr$ 2.423,50 
(dois mil, quatrocentos e vinte e três 
cruzeiros e cinqüenta centavos) mensais à 
Amélia Ribeiro Leão, viúva do Dr. Acilino 
de Leão Rodrigues, antigo professor, 
fundador da Faculdade de Medicina e 
Cirurgia do Pará e ex-Deputado Federal. 

O caso em apreço se ajusta 
perfeltamente às linhas do critério 
estabelecido por esta Comissão, para 
concessão de pensão especial. O 
professor Acilino Leão consagrou tôda 
sua existência ao serviço das grandes 
causas tendo dêste modo, prestado 
assinalados serviços ao país. E tal foi a 
sua dedicação e espírito público, que nem 
mesmo teve vagar para cuidar dos seus 
interêsses pessoais, de forma a 
resguardar a subsistência de sua família, 
após o seu desaparecimento. 

Tendo dividido a sua incansável 
atividade entre os deveres da catedra, das 
lides parlamentares, da investigação 
científica e de sua clínica altamente 
humanitária, fôsse qual fôsse a categoria 
social ou financeira do cliente a socorrer, 
veio a morrer pobre como sempre vivera, 
deixando à sua dedicada espôsa apenas a 
modestíssima pensão de Cr$ 616,60 
(seiscentos dezesseis cruzeiros e sessenta 
centavos) pagas, pelos cofres do IPASE. 

Ora, como o seu último vencimento 
percebido pelo de cujas fôra de Cr$ 
6.080,00 (seis mil e oitenta cruzeiros), 
houve por bem o projeto fixar a pensão 
em Cr$ 2 423,50 mensais, os quais, 
somados ao beneficio pago pelo IPASE. 
perfaz, exatamente, 50% daquele 
vencimento acima mencionado, 
atendendo assim ao critério seguido por 
este órgão técnico do Senado. 

Nessas condições, a Comissão de 
Finanças opina pela aprovação do 
projeto. 

Sala Joaquim Murtinho, em 11 de 
setembro de 1953. – Ivo d'Aquino, 
Presidente. – Ferreira de Souza, Relator. 
– Plínio Pompeu. – Walter Franco. – 
Carlos Lindenberg. – Alvaro Adolpho. – 
Durual Cruz. – Alberto Pasqualini. 

 
Pareceres ns. 1.081 e 1.082, 

de 1953 
 
Da Comissão de Constituição e 

Justiça, sôbre a Projeto de Lei da' 
Câmara nº 79-53, que concede a pensão 
especial de Cr$ 2.000,00 a Olímpio 
Fernandes Lima, viúva do ex-parlamentar 
José de Barros Fernandes Lima. 

 
Relator: Sr. Ferreira de Souza. 
O projeto, da Iniciativa da Câmara 

dos Deputado, concede a D. Olimpia 
Fernandes Lima, viúva do parlamentar 
alagoano José de Barros Fernandes 
Lima, uma pensão mensal de dois mil 
cruzeiros enquanto ela permanecer no 
estado de viuvez. 

Não há inconstitucionalidade ou 
injuridicidade que apontar. 

Sara Ruy Barbosa, em 18 de junho 
de 1953. – Dario Cardoso, Presidente. 

– Ferreira de Souza, Relator. – Camilo 
Mércio. – Luiz Tinoco – Waldemar 
Pedrosa, – Joaquim Pires, – Anísio 
Jobim. – Gomes de Oliveira. 

 
Nº 1.082, de 1953 

 
Da Comissão de Finanças, sôbre o 

Projeto de Lei da Câmara dos Deputados 
nº 79, de 1953, que concede pensão 
especial de Cr$ 2,000,00 a Olimpia 
Fernandes Lima, viúva do ex-parlamentar 
José de Barros Fernandes Lima. 

 
Relator: Sr. Ferreira de Souza. 
 
Este projeto de lei nº 79, de 1953, 

vindo da Câmara dos Deputados, 
concede pensão especial de Cr$ 2.000,00 
(dois mil cruzeiros) mensais a Olímpia 
Fernandes Lima, viúva do ex-parlamentar 
José de Barros Fernandes Lima. 

Trata-se, conforme informaram os 
deputados que o apresentaram, de 
amparar a viúva de um grande brasileiro, 
que exerceu na política e na 
administração os mais altos postos no 
cenário estadual e federal – governador 
do Estado de Alagoas deputado e 
Senador – prestando ao país relevantes 
serviços. Esse amparo tanto mais se 
justifica, acrescentarei, quando se sabe 
viver sua viúva em Maceió em grandes 
dificuldades financeiras, por não ter o seu 
esposo no decorrer de sua existência 
afanosa, sempre preocupado com os 
problemas de ordem pública, deixado o 
necessário para assegurar a sua 
subsistência. 

Como se verifica, a exemplo de 
dezenas de casos anteriores, este 
igualmente se enquadra num dos itens da 
orientação assentada por este órgão 
técnico do Senado e mesmo desta Casa 
do Congresso Nacional, para concessão 
do benefício especial de que cogita o 
projeto. Realmente, trata-se de um 
brasileiro por todos os títulos ilustre e com 
grande acêrvo de serviços prestados ao 
país. 

Nestas condições, a Comissão opina 
pela aprovação do projeto. 

Sala Joaquim Murtinho, 11 de 
setembro de 1953. – Ivo d'Aquino, 
Presidente. – Ferreira da Sousa, Relator. 
– Plínio Pompeu. – Walter Franco. – 
Carlos Lindemberg. – Alvaro Adolpho, – 
Durval Cruz, – Alberto Pasqualini. 

 
Pareceres ns. 1.083 e 1.084, 

de 1953 
 
Da Comissão de Constituição e 

Justiça, sôbre o Projeto de Lei da  
Câmara nº 76, de 1953, que concede a 
pensão especial de Cr$ 750,00 mensais à 
viúva e filhos menores de Joaquim 
Barbosa de Oliveira, ex-artifice diarista da 
Tabela Numérica de Diaristas do 
Departamento Federal de Segurança 
Pública. 

 
Relator: Sr. Luiz Tinoco. 
1. Pelo presente Projeto é concedida 

a pensão mensal de Cr$ 750,00 
(setecentos e cinqüenta cruzeiros) à viúva 
e filhos menores de Joaquim Barbosa de 
Oliveira, servidor do Departamento 
Federal de Segurança pública vitimado 
em serviço. 

2. Do ponto de vista constitucional, 
nada a opôr ao projeto em causa. 

Sala Ruy Barbosa, em 28 de maio de 
1953. – Aloysio de Carvalho. Presidente 
em exercicio. – Luiz Tinoco, Relator. – 
Gomes de Oliveira. – Camilo Márcio. – 
Ferreira de Souza. – Joaquim Pires. – 
Waldemar pedrosa. – Attlio Vivacqua. 

 
Nº 1.034, de 1953 

 
Da Comissão de Finanças, sôbre 

Deputados nº 76, de 1953, que concede 
pensão especial de Cr$ 750,00 mensais à 
viúva e filhos menores de Joaquim 
Barbosa de Oliveira, ex-artifice diarista do 
 

Departamento Federal de Segurança 
Pública. 

 
Relator: Sr. Ferreira de Souza. 
O Projeto de Lei n.º 76, de 1953, 

vindo da Câmara dos Deputados e 
originário de mensagem do Sr. Presidente 
da República, concede pensão especial 
de Cr$ 750,00 (setecentos e cinqüenta 
cruzeiros) mensais a Jardelida Barbosa 
de Oliveira, Zilmar, Maria Helena, Eliana, 
Adilson, viúva e filhos menores de 
Joaquim Barbosa de Oliveira, ex-artífice 
diarista da Tabela Numérica de Diaristas 
do Departamento Federal de Segurança 
Pública, falecido em conseqüência de 
acidente no trabalho, quando em 
exercicio de suas funções. 

Trata-se de promover o amparo da 
viúva e filhos de um servidor público, que 
perdeu a vida em conseqüência de 
acidente verificado quando se encontrava 
em pleno exercício de sua função. 

A pensão fixada corresponde ao 
último salário percebido pelo de cujus – 
Cr$ 700,00 – menos o benefício que viúva 
e filhos vêm percebendo mensalmente 
dos cofres do IFASE – Cr$ 950,00. 

Dessa forma, verifica-se que o 
projeto e mcausa observa, inclusive a 
base do vencimento ou remuneração, a 
que se refere o artigo 242 da Lei nº 1.711, 
de 28 de outubro de 1953 – Estatuto dos 
Funcionários Públicos Civis da União – ao 
tratar de pensão à família dos servidores 
falecidos em conseqüência de acidente 
no desempenho das suas funções. 

Por todos esses motivos, a 
Comissão de Finanças opina pela 
aprovação do projeto. 

Sala "Joaquim Murtinho", 11 de 
setembro de 1953. – Ivo d'Aquino, 
Presidente. – Ferreira de Souza, Relator, 
– Plinio Pompeu. – Durval Cruz. – Walter 
Franco. – Carlos Lindenberg. – Alvaro 
Adolpho. – Alberto Pasqualini. 

 
Pareceres ns. 1.085 e 1.086, 

de 1953 
 
Da Comissão Constituição e Justiça, 

sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 180, 
de 1952, que concede pensão especial de 
Cr$ 1.500,00, mensais a Maria Pegado 
Zachmmler. 

 
Relator: Sr. Camilo Mércio. 
Pelo projeto, decorrente de 

mensagem do Exmo, Sr. Presidente da 
República, é concedida a pensão especial 
de Cr$ 1.500,00 mensais a Maria Pegado 
Zschmmler, viúva de Rudolf Zschmmler, 
mensalista da Seção Comercial da 
Fábrica Presidente Vargas. 

A concessão do beneficio vem 
devidamente justificada na exposição de 
motivos feita pelo ex-Ministro da Guerra, 
General Estillac Leal ao Presidente da 
República. 

Nada opondo ao projeto, opinamos 
pela sua constitucionalidade. 

Sala "Ruy Barbosa", em 4 de 
setembro de 1952. Aloysio de Carvalho, 
Presidente em exercício. – Camilo Mércio, 
Relator. – Joaquim Pires. – Clodomir 
Cardoso. – Carlos Saboya. – Attílio 
Vivacqua. – Ruy Carneiro. – Anísio Jobim. 
– Gomes de Oliveira. 

 
Nº 1.088, de 1953 

 
Da Comissão de Finanças, sôbre o 

Projeto de Lei da Câmara dos Deputados 
nº 180, de 1952, que concede pensão 
especial de Cr$ 1.500,00 mensais a Maria 
Pegado Zschmmler. 

 
Relator: Sr, Ferreira de Souza. 
O Projeto de Lei nº 180, de  

1952. vindo da Câmara dos Deputados  
e originário de mensagem do Poder 
Executivo, concede pensão especial de 
Cr$ 1.500,00 (mil e quinhentos cruzeiros) 
mensais a Maria Peado Zschmmler,  
viúva de Rudolpho Zschmmler, 
externumerário ilegível esta da 
 

Seção Comercial da Fábrica Presidente 
Vargas. 

Informa o Ministro da Guerra, em 
exposição de motivos ao Sr. Presidente 
da República, que o de cujus prestou 
relevantes serviços a êsse 
estabelecimento fabril do Exército, mercé 
da sua grande capacidade técnica, que 
lhe permitia colaborar na solução de 
numerosos problemas ligados à Balística, 
através de complexos estudos e 
pesquisas de laboratório que se 
concluíram com a adoção de novos e 
excelentes tipos de pólvoras quimicas, 
ora de fabricação corrente no referido 
estabelecimento. 

Alemão de origem e brasileiro 
naturalizado, funcionou no setor  
técnico da aludida Fábrica, de 1934  
até 1942, quando, pelas duas 
contingências da guerra, foi dispensado, 
embora se tratasse de brasileiro 
naturalizado. 

Em 1946 foi readmitido para 
funcionar na Seção Comercial do 
Estabelecimento, data em que, por ter 
mais de 50 anos de idade, não lhe foi 
dado inscrever-se como segurado, nos 
quadros da previdência, tendo falecido 
deixando ao desamparo viuva e filhas 
brasileiras. 

Portanto, é justo o que o projeto 
prescreve, amparando os herdeiros de 
quem prestou reais e bons serviços ao 
país. Assim, a Comissão de Finanças 
opina pela sua aprovação. 

Sala "Joaquim Murtinho", 4 de 
setembro de 1953. – Ivo d'Aquino, 
Presidente, – Ferreira de Souza, Relator. 
– Plinio Pompeu. – Walter Franco. – 
Carlos Lindenberg. – Alvaro Adolpho. – 
Durval Cruz. – Alberto Pasqualini. 

 
Pareceres ns. 1.087 e 1.088, 

de 1953 
 

Da Comissão de Constituição e 
Justiça, sôbre o Projeto de Lei da Câmara 
nº 98-53, que concede pensões especiais 
às viuvas e filhos dos Drs. Alaim de 
Almeida Carneiro e Murilo Braga de 
Carvalho, ex-funcionários do 
Departamento Administrativo do Serviço 
Público e Ministério da Educação e 
Saúde. 

 
Relator: Sr, Joaquim Pires 
Em missão especial do Govêrno 

Federal, partiram nas primeiras horas do 
dia 29 de abril do ano próximo passado 
para os Estados Unidos da América do 
Norte, os Drs. Alaim de Almeida Carneiro 
e Murilo Braga de Carvalho, dois moços 
cujas reputações, como educadores, 
administradores e juristas já se haviam 
firmado no conceito público com 
desusado fulgor. 

Não es levava, nossa peregrinação, 
o ilegível de uma excursão turística 
senão o encargo de adquirirem novos 
ensinamentos para a difusão do  
ensino e do material escolar a isso 
necessário. 

Eram as armas para a Campanha, 
nobilitando da recuperação do adulto 
Iniciada no govêrno do Marechal Furico 
Dutra, sob a orientação de seu insigne 
Ministro Clemente ilegível de quem se 
fêz continuador o ilustre Ministro Simões 
Filho. 

Em todos os tempos o Mandante 
participou dos efeitos do risco de que foi 
vitima o Mandatário no desempenho da 
missão que lhe foi cometida Estado 
portanto cabe como dever da Honra, 
ilegível como dispõe o Projeto n.º 98 de 
1953 

Somos pela sua aprovação por justo 
e constitucional 

Sala "Ruy Barbosa" em 11 de  
junho de 1953. – Dario Cardoso, 
Presidente. – Joaquim Pires, Relator. – 
Anisio Jobim. – Waldemir Pedrosa. – 
Carlos Ilegível. – Ilegível de Oliveira. – 
Aluizio de Ilegível. – Attilio Vivacque. – 
Luiz Tinoco. 

 



634 Quarta-feira 23 Diário do Congresso Nacional (Seção II) Setembro de 1953 
 

Nº 1.088, de 1953 
 

Da Comissão de Finanças, sôbre o 
Projeto de Lei da Câmara dos Deputados nº 
98, de 1953, que concede pensão especial 
às viuvas e filhos dos Drs. Alaim de AImeida 
Carneiro e Murilo Braga, de Carvalho, ex-
funcionários do Departamento Administrativo 
do Serviço Público e Ministério da Educação. 

 
Relator: Sr. Ferreira de Souza. 
 
O Projeto de Lei nº 98, de 1953, 

vindo da Câmara dos Deputados, 
concede pensão especial de Cr$ 3.000,00 
(três mil cruzeiros) mensais a Diva 
Miranda Lima de Almeida Carneiro o Sadi 
Carnor, de Almeida Carneiro, Ari Miranda 
de Almeida Carneiro e Paulo César de 
Almeida Carneiro, viuva e filhos de Alaim 
de Almeida Carneiro, ex-servidor do 
Departamento Administrativo do Serviço 
Publico e igual pensão a Cleia Santos 
Braga de Carvalho e a Murilo Braga de 
Carvalho Júnior e Cléa Maria Braga de 
Carvalho, ex-servidor do Ministério da 
Educação, ambos mortos no sinistro do 
avião "President", caído no interior do 
Estado do Pará, em 29 de abril de 1952. 

Prescreve ainda o projeto a divisão 
do beneficio em duas partes iguais, 
cabendo uma às viuvas, que as 
perceberão enquanto se mantiverem 
nêsse estado e a outra rateada em partes 
iguais, entre os filhos dos extintos, 
estabelecendo ainda que por morte das 
viuvas beneficiárias, dar-se-á a reversão 
aos herdeiros e que do montante da 
pensão será deduzida qualquer eventual 
indenização que os beneficiados venham 
a receber, por parte do Estado, em 
conseqüência do acidente verificado. 

Encarece o autor do projeto a 
importância dos serviços prestados ao 
país, quer no âmbito federal, quer no 
estadual pelos de cujus, no campo das 
letras jurídicas, do magistério e da função 
pública em geral. O primeiro, Alaim 
Carneiro, exercia o cargo em comissão de 
Consultor Jurídico do Departamento 
Administrativo do Serviço Público; o 
segundo, Murilo Braga, e de Diretor do 
Instituto Nacional de Estudos 
Pedagógicos, do Ministério da Educação. 

Tendo em vista as razões invocadas 
para a concessão do beneficio especial, a 
Comissão de Finanças opina pela 
aprovação do projeto. 

Sala "Joaquim Murtinho", 11 de 
setembro de 1953. – lvo d'Aquino, 
Presidente. – Ferreira de Souza, Relator, 
– Plinìo Pompeu –  Walter Franco. – 
Carlos Lindenherg, – AIvaro Adolpho. – 
Danei Cruz,  – AIberto Pasqualini. 

 
PARECERES NS. 1.383 E 1.630, DE 

1953 
 
Da Comissão de Constituição e 

Justiça, sôbre o Frojeto de Lei da Câmara 
nº. 90, de 1953, que concedo a pensão 
especial de Cr$ 1.819,00 mensais à viúva 
e filhos de Augusto Cesar  de Araújo e 
Oliveira, ex-guarda civil do Quadro 
Permanente do Ministério da Justiça e 
Negocios interiores. 

 
RELATOR: SR. WALDEMAR 

PEDROSA. 
O Projeto de Lei nº. 90, de 1953, 

concede a pensão especial de Cr$. 
1.019,00 mensais à viúva e filho de 
Augusto cesar de Araújo de oliveira, 
guarda civil do Quadro Permanente do 
Ministério da Justiça e Negocios 
Interiores. 

O Projeto e oriundo de  
Mensagem do Senhor Presidente da 
República nº 175, de 1952, a Câmara  
dos Deputados, acompanhada de 
Exposição de Motivos do Senhor  
Ministro da Justiça e ante-projeto, 
concedendo a Emília Carvalho de Oliveira 
e Militão Jesus Carvalho de Oliveira, 
viúva: e filho menor de Augusto Cesar: de 
 

Oliveira, ocupante do cargo da classe "G", 
da carreira de guarda civil do Quadro 
Permanente do Ministério da Justiça, 
falecido em consequência de agressão no 
exercício de desempenho do seu cargo, 
uma pensão especial de Cr$ 2.170,00 
mensais. 

No Projeto da Câmara essa pensão 
ficou reduzida a Cr$ 1.619,00 mensais, a 
qual, por morte da viúva, será transferida 
integralmente ao herdeiro acima 
nomeado, que perderá o direito à mesma 
quando completar a  maioridade. 

Opinamos pela constitucionalidade e 
pela aprovação do Projeto. 

Sala Ruy Barbosa, em 25 de junho 
11 de 1953. – Joaquim Pires, Presidente, 
em exercício. – Waldemar Pedrosa, 
Relator. – Anisio Jobim. – Camilo Mércio. 
– Ferreira de Souza.– Gomes de Oliveira. 

 
Nº. 1,090, de 1953 

 
Da Comissão de Finanças, sôbre o 

projeto de lei da Câmara dos Deputados 
nº 90, de 1953, que concede pensão 
especial de Cr$1.619,00 mensais à viúva 
e filho e de Augusto Cesar de Araújo de 
Oliveira, ex-guarda civil do Quadro 
Permanente do Ministério da  Justiça e 
Negócios Interiores. 
 

Relator. Sr. Ferreira de Souza. 
Êste projeto de lei nº. 90, de 1953, 

vinda da Câmara dos Deputados e oriundo 
de mensagem do Sr. Presidente da 
República, concede pensão especial de 
Cr$ 1.619,00 (mil e seiscentos e dezenove 
cruzeiros) a Emilia Carvalho de Oliveira, 
viúva e filho menor de Augusto Cesar 
Araújo de Oliveira, ocupante do cargo da 
classe "G" da Carreira de Guarda Civil do 
Quadro Permanente do Ministério da 
Justiça e Negócios Interiores, falecido em 
consequência de agressão sofrida no 
exercício e desempenho da função. 

Prevê ainda o projeto, nos têrmos da 
legislação vigente, a reversão da parte do 
benefício atribuído ao menor, à sua mãe, 
logo que aquele atinja a maioridade. 

Trata-se de amparar à viúva e filho 
de um servidor que perdeu a vida no 
cumprimento do dever, na defesa da 
sociedade. O projeto fixa a pensão na 
base do que estabelece o art. 242. de lei 
nº. 1.711. de 28 de outubro de 1959 – 
Estatuto dos Funcionários Públicos Civis 
da União – que manda observar para a 
concessão do beneficio, em casos como 
o presente, o vencimento ou a 
remuneração. 

Por todos esses motivos, a 
Comissão de Finanças sugere que se 
aprove o presente projeto, 

Sala Joaquim Murtinho. 11 de 
setembro de 1953. – Ivo d'Aquino. 
Presidente. – Ferreira de Souza. Relator. 
– Plínio Pompeu. – Walter Franco Carlos 
Lindenger. – AIvaro Adopho – Durval 
Cruz. – AIberto PasquaIini. 

 
PARECER Nº 1.091, DE 1953 

 
Da Comissão de Constituição 

Justiça, sôbre a Indicação número 4-53, 
que indica que a Comissão de 
Constituição e Justiça se manifeste sôbre 
se existe diferença substancial entre 
"acôrdo" e "tratado," etc. 

 
Relator: Sr. Ferreira de Souza. 
 
1.) Três questões formula o eminente 

Senador Hamilton Nogueira na indicação  
nº 4, deste ano, para que sôbre elas  
opina esta Comissão. Referem-se à  
interpretação do art. 66, I, da  
Constituição, para saber se existe diferença 
esubstancial entre acôrdo e trabalho, se  
os ajustes de pagamentos concluídos por 
instituicões bancárias ligadas ao Govêrno 
com bancos estrangeiros estão sujeitos à 
apreciacão do Congresso bem como se, 
em face da lei nº 262, de 23 de fevereiro  
de 1948, pode o Executivo concluir 
 

acôrdos comerciais com os países 
estrangeiros isentos de apreciação pelo 
Congresso. 

2.) O citado artigo 66, 1, da 
Constituição, comete ao Congresso 
Nacional competência exclusiva para 
resolver definitivamente sabre tratados e 
convenções que o Presidente da 
República celebrar com estados 
astrangeiros. 

Para verificar o alcance dessa norma 
e bem responder a primeira questão, há 
mistér de examinar se as expressões 
usadas traduzem idéias diversas ou se 
são sinônimas. 

3.) Sob o aspecto léxico, parece 
verdadeira a última solução. 

Convenção, do latim conventio, 
conventionis, de convenire, ato de convir, 
de chegar juntos a um resultado, é o 
mesmo que tratado, de latim tractatus, de 
tractare, ato de tratar, resultado do 
tratamento com alguém fruto de 
entendimentos, solução conjunta de um 
determinado assunto ou problema. Quem 
convenciona, trata. E a convenção é, 
assim, um tratado. O mesmo se dá com a 
palavra "acôrdo", do baixo latim 
"accordium", "accordum", de cor, cordis, 
coração e da particula conjuntiva "ac" 
concerto, boa avença, concórdia, 
"resolução, conforme" ajuste, etc. 

São unânimes os nossos 
lexiscografos em proclamar essa 
sinonimia, citando mesmo os tratados, 
acôrdos ou convenções internacionais de 
natureza política, comercial. sanitária, 
econômica, etc. (Cir. CONSTANCIO – 
"Dic. Etimológico", 3. ªed., Paris – 1845, 
vb "acôrdo", "convenção" e "tratado": 
MORAIS-BLUTEAU – "Dic. da L. Port.", I, 
Lisboa – 1799, id. ib.; Fr. Domingos Vieira 
– "Gr. Dic. Port." vols. I, Parto-1871, II, 
Pôrto-1873 e V, Pôrto-1874, id. ib.; Aulete 
– "Dic. Contemporâneo", id. ib.; Laudelino 
Freire – Coelho e Campos – "Grande e 
Novíssimo Dic. da L. Parti", I, II e V 
Eduardo de Faria "Dic, de Sin. Port.", 2.a 
ed.) 

4.) E a técnica jurídica não diverge. 
O art. 48, nº 16, da Constituição de 

1891, declarava ser atribuição do 
Presidente da República entabolar 
negociações Internacionais e celebrar 
ajustes, tratados e convenções ad 
referendum do Congresso, enquanto o 
art. 34, nº 12, catalogando as atribuições 
do Poder Legislativo, referia-se 
exclusivamente à resolução definitiva 
sôbre os tratados e convenções 
concluidos pelo Presidente da República. 

Era evidente a referência ao mesmo 
instituto, pois não se compreenderia a 
atribuição do art. 48 em relação aos ajustes 
não repetida no art. 34, senão por dever 
entender-se serem "tratado", "ajuste" ou 
"convenção" uma e a mesma coisa. Quis a 
primeira Lei Magna republicana referir-se a 
qualquer ajuste, acôrdo, convênio, tratado, 
convenção, consequentes às negociações 
internacionais. E êsse sentido nunca foi 
pôsto em dúvida, referindo-se os seus mais 
autorizados comentadores, indiferentemente, 
a qualquer das três palavras (Cir. João 
Barbalho "Constit. Fed. Bras.", ed. Rio-
Briguiet-1924, págs. 149 e 266: Aurelino Leal 
"Teor, e Pr. da Constit. Fed.", Rio-Briguiet-
1925, págs. 263; Carlos Maximiliano "Com, à 
Constit. Rio-Jacinto-1918, nº. 292, e 35, 
págs. 359 e s. 522) Este último e magnífico 
comentador lembra as opiniões de Lafaiete, 
para quem os tratados são indiferentemente 
chamados de convenções, acôrdos, pactos, 
ajustes internacionais, embora entenda que 
nos últimos tempos a palavra "convencão 
era proferida para designar como os 
"ajustes" postais, telegráficos e ferroviários e 
sôbre atribuições consulares" (Cfr. pág. 522 
e Lafalete – ) "Princ. de Dir. Int.", 1902, I, pgs. 
267 e 268). Traz à baila ainda as afirmações 
de sinonimia feitas por De Martens e 
Piedelievre, lembrando que a opinião de 
Merignac é semelhante à de Lafaiete e que 
Watson dá maior amplitude ao tratado, por 
entender  a "convenção" campo mais res- 
 

trita e de menor importância (loc.cit.) 
Rui, criticando-a, entendia que a 

disposição do art. 48, nº 16, dispensava a 
do art. 34, 12. Com isso mostrou que o 
"ajuste" do primeiro se compreende nos 
"tratados a convenções" do segundo, 
escrevendo não ser necessário "outro 
texto, para instituir a atribuição, conferida 
ao Congresso, de resolver definitivamente 
sôbre tais "acôrdos" (Com. à Constit." col. 
por Homero Pires, III, pág. 386). Já aqui, 
o mestre reconhecia, tratar-se em todos 
os casos, de acôrdo. 

A Constituição de 1934 e a atual 
falaram apenas em "tratados" e 
"convenções", justificando-se e uso 
dêsses termos para afastar qualquer 
dúvida sôbre os respectivos campos, 
pois, como ficou visto, muitos mestres 
deram a tais expressões sentidos 
diversos. 

Consultando os internacionalistas, 
logo veremos tratar-se de ponto pacífico, 
com a distinção que muitos pregam entre 
"tratado" e "convenção". 

Estudando as fontes da norma 
internacional, é comum a referência a 
"acôrdos", "ajustes" e "convênlos" como 
sinônimos de "tartado" e de convenção" 
(Cir. Hildebrando Accioly – "Trat. de Dir. 
Int. Public Rio – 1934, n. 1.591, pág. 388 
e n. 1,278 pág. 408; Santi – Romano – 
"Corso di Dir. Int., 3ª ed., cedam Padova – 
1933, pp. 256-257: Fedozzi – "Introd al 
Dir, Int. e Parte Generale", in Fedozzl – 
Santi – Romano – "Trata di Dir. Int." 1, 
cedam – Padova, 1933, pp. 505-506; 
Anziloiti; "Cours de Dir. Int." Serey – Paris 
– 1929, tr. fr. de Gidel, 1, pág. 353; Le Fur 
– "Pr. de Di. Int. Public" Paris. Dalloz. 
1937, n. 396, pág. 203 e 204). 

5.) Se "tratado", "convenção", 
"ajuste", acôrdo", "convênio" definem, 
assim, praticamente o mesmo instituto se 
tôdas elas designam o ato resultante do 
encontro de vontades entre dois ou mais 
Estados scberanos, se tôdas lembram o 
contrato, todos os instrumentos 
internacionais batizados com tais nomes 
estão sujeitos à aprovação do Congresso, 
para que o Govêrno possa ratificá-los e 
promulgá-los. 

Não há distinguir os respectivos 
assuntos. 

Chamem-se como se chamarem, 
tenham o nome que tiverem, tais ajustes, 
acôrdos, tratados, ou convenções, 
resultando de negociações préviamente 
travadas entre os Govêrnos interessados, 
importam, direta ou indiretamente, em 
compromissos para o Brasil, em 
concessões, em restrições da sua 
soberania, em limitação doa seus direitos 
de Estado. Como os contratos, instituto a 
que tais entendimentos se equiparam 
(Cfr. Kaisen – e Carlos Maximiliano – Ioc. 
cit.), não é possível concebe-los som que 
cada uma das altas partes contratantes 
de algo de seu em troca do que recebe. 
No mundo Internacional, a bilateralidade é 
a regra. E bilateralidade quer dizer 
correspondência de prestações, toma lá, 
dá cá. 

Admitir possa o Executivo e concluir 
livremente "acordos" ou "ajustes" sem a 
anuência do Congresso é entregar  
a éle a disposição da nossa política 
internacional, 

6. Pretende-se, em certos meios, sob 
o pretexto de a tratar de simples troca de 
listas, não estimem sujeitos à apreciação 
do Congresso os acordos comerciais 
fixando o regime de exportacão e 
importação de mercadorias com 
compensação recíproca e apuração do 
saldo em certo tempo. 

Além de não ter essa tese acolhida 
constitucional, como ficou visto, pois a 
Constituição não distingue os assuntos 
dos tratados, convenções, acôrdos, etc, 
não se pode negar comprometerem êles 
a nossa política econômica, dispensando 
o pagameno em moeda arbitrável e 
criando responsabilidades para o 
Govêrno. 
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Por outro Iado, estipulando as 
mercadorias permutáveis e as respectivas 
quantidades, interessam fundamentalmente à 
economia nacional e restringem o comércio 
privado, assim contido em limites que sômente 
a lei lhe pode impor, nos seguros têrmos dos 
arts. 141, § 2º. e 146, da Constituição. E, como 
é sabido, o tratado, acôrdo ajuste, convenção, 
ou que nome tenha só se incorpora à 
legislação nacional obrigando os cidadãos 
brasileiros quando aprovados pelo Congresso 
Nacional e devidamente promulgados pelo 
Poder Executivo. 

7. Outra é a solução no que entende 
com os institutos de crédito, em que o 
Govêrno tenha parte. 

Se se tratar de instituição oficial 
artárquica ou não, pode êle ter relações 
com instituições ou emprêsas estrangeiras 
da mesma natureza, pública, semi-pública 
ou privada desde que a tal da sua criação o 
permita. E os contratos que firmar não se 
equiparem aos tratados e convenções com 
Estados estrangeiros sendo obrigatório 
entre êles, independente de aprovação 
pelo Congresso. 

Trata-se aí de legalidade a posteriori, 
e não prévia. 

Com maior razão, a solução é a 
mesma era se tratando do Banco do Brasil 
cuja ação se rege pela sua lei própria que 
lhe aprovou os estatutos e pela reguladora 
das sociedades anônimas No mundo dos 
negócios, age êle com os poderes e com a 
técnica dos puro. estabelecimentos 
particulares pois é empresa privada. E' 
essa, aliás, a grande vantagem do Estado 
a adota êssa forma de organização de 
atividade econômica. 

8. Se o negócio entre o instituto de 
crédito brasileiro ou o Banco do Brasil e o 
estabelecimento público ou particular 
estrangeiro é feito com a responsabilidade 
da União, ainda ai não há acôrdo ou 
tratado entre Estados. 

A união nele intervirá como fiadora ou 
por outra forma jurídica de 
corresponsabilidade. Isso, porém, depende 
de lei especial prévia, não havendo que 
cogitar e aprovação de tratado ou 
convenção. 

9. Assim respondidos os dois 
primeiros quesitos, passa a Comissão a 
opinar sôbre o terceiro. 

No direito norte-americano. são 
comuns os tratados ou convenções, 
acôrdos, ajustes, etc, firmados pelo Pode 
Executivo, como conseqüência ou na forma 
da lei autorizava prévia. Muita vez, a 
Câmara dos Deputados sugere ao Govêrno 
a conclusão ou a alteração de qualquer 
avença internacional. A razão disso é que 
ali nem sempre os tratados ou convenções 
se incorporam ao direito interno, para 
regular as relações entre os particulares. 
Aprovados, que são, simplesmente pelo 
Senado, não passam êles pelos trâmites 
por que passa a legislação comum. Depois 
o fato de ser normalmente local o direito 
substantivo torna insignificante os efeitos 
dos acordos internacional sôbre tôda a 
legislação interna. 

No Brasil, porém, a situação é outra. 
Devendo os ajustes internacionais ser 
aprovados pela Câmara dos Deputados e pelo 
Senado, passam êles pelo  processo normal 
de votação das leis com a só ressalva do 
poder de emendar ou dos efeitos das 
emendas aprovadas. De sorte que a 
participação legislativa em tal assunto só existe 
posteriori, isto é, depois de concluído. Não há, 
destarte, nem teria qualquer efeito, lei de 
autorização para tal fim. 

Só essas considerações porçariam a 
resposta negativa ao quesito formulado 
pelo eminente e probo Senador Hamilton 
Nogueira. 

10. Vale notar, porém, que a Lei nº. 
262, de 23 de fevereiro de 1948 não tem 
palavra a respeito de entendimentos 
internacionais com os Estados estrangeiros. 
Estabelecendo ela o regime da licença 
prévia como condição da importação e da 
exportação, limitou-se a conferir ao  
Executivo o poder de discriminar as 
prioridades, de estabelecer normas para a 
expedição das licenças e de executar a 
política do contrai por ela traduzida. Não cui- 
 

dou, em qualquer ponto, de acordos 
internacionais. Nem seria possível 
concebê-los como formas de execução da 
referida lei. Os acordos vão muito adiante, 
pois se baseia num sistema diverso de 
trocas e numa forma especial de 
liquidação de interêsses. 

Sala Ruy Barbosa, em 11 de 
setembro de 1953. – Dario Cardoso, 
Presidente. – Ferreira de Souza, Relator – 
Gomes de Oliveira. – Aloysio de 
Carvalho. – Attilio Vivacqua, com 
restrições quanto a resposta ao 2º quesito 
e com ressalva do meu ponto de vista, no 
sentido de que os tratado, não se 
incorporam, automaticamente direito 
iterno. – Carlos Saboya. 

 
PARECER Nº 1.092, de 1953 

 
Da Comissão de Finanças, ao 

projeto de lei da Câmara dos Deputados 
nº 233, de 1953, que autoriza o Poder 
Executivo a abrir, ao Departamento do 
Serviço Público, o crédito especial de Cr$ 
30.000,00 para atender ao pagamento de 
salário-família. 

 
Relator: Sr, Domingos Verasco. 
Êste projeto, oriundo de Mensagem 

do Poder Executivo ao Congresso 
Nacional, autoriza a abertura do crédito 
especial de Cr$ 30.000,00 (trinta mil 
cruzeiros), ao Departamento 
Administrativo do Serviço Público (DASP), 
para ocorrer ao pagamento de salário-
família, devido aos seus servidores, 
relativo ao exercício de 1932. 

O crédito se faz necessário em 
virtude de haver as despesas excedido a 
dotação orçamentária de Cr$ 200,000,00. 
consignada no Orçamento de 1952. 

Como sabemos o benefício do 
salário-família é concedido por efeito de 
lei, sendo sempre pago á medida que os 
habilitados comprovam o seu direito à 
percepção do mesmo. 

No caso, o excesso de despesa 
verificado em relação a 1952, está 
devidamente justificado, sendo êste o 
motivo por que oferecemos parecer 
favorável a este projeto de lei. 

Sala Joaquim Mertinho, 11 de 
setembro de 1953. – Ivo d'Aquino, 
Presidente, – Domingos Velasco, Relator, 
– Durval Cruz. – Alvaro Adolfo. – Plínio 
Pompeu, – Alfredo Pasqualini, – Carlos 
Lindenberg. – Walter Franco. 
 

PARECERES NS. 1.093 E 1.094, DE 
1953 

 
Da Comissão de Transportes, 

Comunicações e Obras Públicas, sôbre o 
Projeto de Lei da Câmara nº 60, de 1953. 

 
Relator: Sr. Onofre Gomes. 
1. O Projeto em aprêço é da autoria 

do deputado Humberto Moura e sob o 
número 2.122-52 transitou pelas 
Comissões de Justiça, Transportes, 
Comunicações e Obras Públicas; 
Economia; e Finanças da Câmara com 
pareceres favoráveis, razão por que foi 
aprovado pelo Plenário daquela Casa 
Legislativa. 

2. Seu objetivo é isentar dos 
pagamentos de direitos de importação 
e demais taxas aduaneiras, exclusive a 
de previdência soociaI, à Companhia de 
Luz e Fôrça S. A., do Município de 
referentes Marco, no Estado do ceará, 
referente às máquinas o importadas 
para a Usina Elétrica de sua 
propriedade. 

3. Trata-se, pois, de o Govêrno 
facilitar, como lhe cumpre, iniciativa 
particular de verdadeira utilidade pública, 
de vez que, além de atender a imperiosas 
necessidades de população municipal de 
Marco, vai seguramente impulsionar o 
fomento da produção agrícola e industrial 
de um município, concorrendo assim, 
para o desenvolvimento local, de que 
fatalmente, resultará aumento de rendas 
privadas e públicas, e pela fixação do 
homem municiapal a sua gleba, pela 
ampliação e melhoria nas com- 
 

dições de trabalho – para diminuir a 
pressão dos negativos fatores 
econômico-financeiros, ecológicos 
enfim, que determinam o grande 
êxodo dos nordestinos, com toda a 
angustiante séria de graves 
inconvenientes. 

4.Vai ao encontro do programa e 
promessas feitas à Nação pelo 
Senhor Presidente da República, no 
último Congresso de Municipalidades 
de São Vicente, de assegurar 
empréstimos aos municípios. para 
solverem seus problemas de energia, 
água e esgotos. 

5. De há muito o Congresso vem, 
mantendo a norma salutar do 
favorecer a empreendimentos desse 
espécie aos Estados e Municípios, 
como incentivo e colaboração ao 
aceleramento do progresso das 
comunidades. 

6. Em face dos benefícios certos que 
advirão da iniciativa consubstanciada no 
Projeto, a Comissão de, Transportes, 
Comunicações e Obras Públicas opina 
pela sua aprovação. 

Sala das Comissões. em 15 de 
maio de 1953. – Onofre Gomes, 
Presidente em exercício. – Othon 
Müder. Alencastro Guimarães. – 
Antônio Bayma. 

 
Nº 1.094, de 1953 

 
Da Comissão de Finanças, sôbre 

o Projeto de Lei da Câmara nº. 60, de 
1953, que isenta a Companhia Luiz e 
Fôrça S. A. do Município de Marco, no 
Estado do Ceará. dos pagamentos de 
direitos de importação e demais taxas 
aduaneiras, relativas às máquinas 
importadas para a usina elétrica de 
sua propriedade. 

 
Relator: Sr. Ferreira de Souza. 
O projeto de lei nº 60, de 1953. vindo 

da Câmara dos Deputados. concede à 
Companhia Luz e Força S. A. do 
Município de Marco, no Estado da Ceará, 
isenção de direitos de importação e 
demais taxas aduaneiras. exclusive a de 
previdência social, para máquinas 
importadas para usina elétrica de 
propriedade daquele Município. 

Distribuído à Comissão de 
Finanças, em maio do corrente ano, 
teve a sua tramitação sustada a fim 
de aguardar o resultado do exame da 
Câmara dos Deputados sobre o 
substitutivo apresentado pelo Senado 
ao projeto de lei nº 56, de 1950, 
daquela Casa do Congresso Nacional, 
regulando, de maneira ampla e geral. 
a norma contida no art. 31, V, "a" da 
Constituição Federal, que veda a 
União, aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios lançar 
impostos sobre bens, rendas e 
serviços uns os outros. 

Tal providência não atingiu 
sômente êste projeto. Entretanto, 
como Senado resolveu votar logo o 
projeto de lei nº. 93. de 1953, nas 
mesmas condições, não é equitativo 
deixar parados os demais. 

O substitutivo em aprêço admite 
o artigo 1º letras "a" e "c", a 
providência do projeto, no sentido de 
estender a imunidade fiscal à 
importação de artigos necessários 
aos serviços públicos que discrimina, 
entre os quais os de instalação de luz 
fôrça elétricas, com a vantagem, de 
instituir um regime especial de 
fiscalização, por forma a não ser licito 
àquelas entidades importar o que e 
como quizerem ou empregar material 
importado em fim estranho. 

Por conseguinte, o projeto dever 
aprovado. 

Sala Joaquim Murtinho, em 11 de 
setembro de 1933. – Ivo D´Aquino, 
Presidente.– Ferreira de Souza, 
Relator. – Durval Cruz. – Plínio 
Pompeu. – Alvaro Adolpho, – Alberto 
Pasqualini. – Carlos Lindenberg. – 
Walter Franco. 

PARECERES NS. 1.095 E 1.096, DE 
1953 

 
Da Comissão de Constituição e 

Justiça, sôbre o Projeto de Lei da 
Câmara nº 243-52, que concede a 
pensão especial de Cr$1.000,00 
mensais a Avelina Costa Pereira, filha 
do Ministro do Império Costa Pereira. 

 
Relator: Sr. Ruy Carneiro. 
1. Pelo Projeto em exame se 

concede à septuagenária Avelina Costa 
Pereira, filha de José Fernandes da Costa 
Pereira, antigo Ministro do Império e 
Governador de várias Províncias 
brasileiras, a pensão mensal de Cr$ 
1.000,00 (mil cruzeiros). 

2. Nada temos a opor ao Projeto 
sob o prisma constitucional. 

Sala Ruy Barbosa, em 9 de 
outubro de 1952. – Aloysio de 
Carvalho, Presidente em exercício. – 
Ruy Carneiro. Relator. – Anisio Jobim. 
– Attilio Vivacqua. – Carlos 
Saboya.Joaquim Pires. – João 
Villasbôas. 

 
Nº 1.096, de 1953 

 
Da Comissão de finanças sôbre o 

projeto de lei da Câmara dos 
Deputados nº 243, de 1952, que 
concede pensão especial de Cr$ 
1.000,00 mensais a Evelina Costa 
Pereira, filha do Ministro do Império 
Costa Pereira. 

 
Relator: Sr. Ferreira de Souza. 
Cogita o projeto de lei nº 243, de 1952, 

originário da Câmara dos Deputados, da 
concessão de pensão especial de Cr$ 
1.000,00 um mil cruzeiros) mensais a 
Evelina Costa Pereira, filha do Ministro do 
Império e ex-Presidente de várias Províncias 
brasileiras José Fernandes da Costa Pereira. 

Trata-se de amparar a uma senhora 
septuagenâria, que segundo reforma o 
autor do projeto, está Ilegível em extrema 
dificuldade não obstante ser filha de um 
antigo Ministro do Império, que, também 
prestou relevantes serviços como 
Presidente de várias Províncias do Brasil. 

O Congresso Nacional tem 
concedido várias pensões especiais a 
herdeiros de ilustres e eminentes 
homens públicos brasileiros, sempre 
que toma conhecimento do estado de 
dificuldade em que se encontrem para 
manter o respectivo sustento. E o faz, 
observando o critério de há muito 
firmado, do conceder benefícios 
especiais aos descendentes daqueles 
que hajam prestado ao país 
assinalados serviços e contribuido 
para elevação do seu nível cultural. 

Neste caso se encontra o ex-Ministro 
do Império José Fernandes Costa 
Pereira, sendo justo que se conceda à 
sua filha, já em idade avançada, a pensão 
de que cogita o projeto. 

Nesta condições, a Comissão de 
Finanças opina pela sua aprovação. 

Sala Joaquim Murtinho, 11 de 
setembo de 1953. – Ivo d'Aquino. 
Presidente. – Plínio Pompeu. – Durval 
Cruz. – Walter Franco. – Carlos 
Lindemberg. – Alvaro Adolfo. – 
Alberto Pasqualini. 

O SR. PRESIDENTE: – Sobre a 
mesa um requerimento que vai ser 
lido. 

E' lido e aprovado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO Nº 330, DE 1953 
 
Requeiro, de acôrdo com o art. 

125 letra c do Regimento Interno do 
Senado Federal, a inclusão na ordem 
do dia do Projeto de Lei da Câmara 
numero 232-52. 

Sala das Sessões, em 22 de 
setembro de 1953. – Domingos 
Velasco. 

Vem à Mesa, é lido, apoiado e 
enviado às Comissões de constituição 
Justiça e de Legislação Social, e de 
Finanças, o seguinte: 
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Projeto de Lei do Senado 
nº 23 de 1953 

 
Revoga o Capítulo III do Título V do 

Decreto-lei nº 5.452, de 1-5 de 1943 
(Consolidação das Leis do Trabalho) 
extinguindo o Impôsto Sindical. 

Art. 1º Ficam revogados os artigos 
de número 578 a 610 e seus parágrafos, 
subordinados às Seções I – II – III – IV e 
V, integrantes do Capítulo III do Título V 
do decreto-lei nº 5.452, de 1 de maio de 
1943 (Consolidação das Leis do 
Trabalho). 

Art. 2º O Ministério do Trabalho 
Indústria e Comércio distribuirá às 
entidades sindicais na proporção das 
suas respectivas contribuições no último 
ano de recolhimento do Impôsto Sindical, 
o saldo em dinheiro do Fundo Social 
Sindical e da Comissão do Impôsto 
Sindical existente no dia em que esta lei 
entrará em vigor. 

Parágrafo único. Nas mesmos 
condições igual destino será dado ao 
produto que resultar da venda dos 
acêrvos dos citados Fundo e Comissão 
cujas liquidações deverão estar concluída 
dentro de três meses da vigência desta 
Lei. 

Art 3º Revogam-se as disposições 
em contrário. 

 
Justificação 

 
A contribuição que sob a denominação 

imprópria de "Imposto Sindical", está sendo 
exigida de todos os que neste país ainda 
trabalham e produzem, em vez de concorrer 
para a expansão e o fortalecimento do 
verdadeiro sindicalismo, tem sido instrumento 
de suborno e corrupção dos homens e das 
instituições.  Tem servido também como arma 
de que os governos lançam mão para dominar 
e até escravizar as massas trabalhadoras 
tendo em vista interêsses pessoais e objetivos 
políticos. Seria ocioso e perfeitamente 
dispensável alinhar razões justificativas dessas 
afirmações tão públicas e notórios são os 
escândalos e abusos que se praticam com os 
recursos do Impôsto Sindical ao lado dos 
constantes desvios, desfalques e peculatos 
que correm nos diferentes órgãos públicos 
subordinados ao Ministério do Trabalho. Por 
ilegível não se verificariam com tanta 
freqüência e vulto tão assustador, se não 
existisse o famigerado impôsto. As Comissões 
de Inquérito umas de iniciativa do Legislativo e 
outras do próprio Executivo por determinação 
direta do Presidente da República têm ilegível 
as inúmeras fraudes e irregularidades que 
comentem com ou sem ordem superior, 
aqueles que manipulam os fundos 
provenientes dessa arrecadação cuja 
legalidade é muito discutível. Esse tributo não 
foi criado por nenhuma lei específica, nem 
ilegível figurou no orçamento geral da 
República. E' uma instituição remanescente do 
Estado Novo e que vem sobrevivendo 
inexplicavelmente, à revelia da Constituição de 
1946. Ainda que se chegasse a provar que é 
lícita a sua cobrança, jamais se chegaria a 
comprovar que tenha sido honesta a sua 
aplicação. 

Além dos sérios inconvenientes de 
ordem moral êsse falso impôsto veio acarretar 
dificuldades e ônus para os produtores 
trabalhadores e profissionais liberais com uma 
com uma série de exigências obrigações e 
controles de natureza burocrática só 
admissíveis em regimes de oprensão como o 
que vigorava no Brasil ao tempo da sua 
criação. 

Os sindicatos, para serem legítimos 
e livres, devem viver dos recursos 
normais previstos em seus estatutos. 
Nunca porém de favores oficiais ou de 
contribuições forçadas, arrancadas 
muitas vêzes daqueles que divergem 
dos seus processos e orientação. 
Deixariam de ser órgãos legítimos, para 
serem uma ficção. A dependência  
oficial tira-lhes a liberdade já tão 
comprometida no sistema do sindicato 
único. O apoio financeiro forçado  
de outras classes traz-lhes desprestigio 
e enfraquecimento. A liberdade e a  
 

independência, dos sindicatos são 
Incompatíveis com o impôsto que vem 
sendo extorquido da coletividade 
produtora e distribuído pelo Estado 
sem fiscalização nem controle, 
segundo suas simpatias e 
preferências. 

O chamado impôsto sindical é 
uma extorsão contra as forças da 
produção, mas especialmente contra 
os trabalhadores que, queiram ou 
não, são descontados de uma parcela 
dos seus salários como contribuição 
obrigatória para a farra do Fundo 
Social Sindical. 

O impôsto sindical está 
indelevelmente marcado com o 
estígma da corrupção e da 
deshonestidade. A moralidade política 
está a exigir a eliminação dessa 
causa de tantos males e de tanta 
degradação da vida pública brasileira. 
A necessidade de se acabar com êsse 
câncro do organismo administrativo 
da nação. A êsse resultado se 
chegará revogando todo o Capítulo III 
do Decreto-lei n 5.452 de 1943 nos 
têrmos em que propomos. 

Sala das Sessões, em 22 de 
setembro de 1953. – Othon Mäder. – 
Walter Franco – Joaquim Pires. – 
Carlos Lindemberg. – Hamilton 
Nogueira. – Plinio Pompeu – João 
Villasbôas. – Veloso Borges. – 
Vespasiano Martins, – Francisco 
Gallotti. – Ezchias da Rocha. 

O SR. PRESIDENTE: – Continua o 
expediente. 

Tem a palavra o nobre Senador 
Carlos Lindemberg, primeiro orador 
inscrito. 

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

Tem a palavra o nobre Senador 
Carlos Lindenberg, primeiro orador 
inscrito. 

O SR. CARLOS LINDEMBERG: – 
Sr. Presidente, na última sessão noturna, 
o eminente Senador Attílio Vivacqua, 
focalizando providências adotadas pelo 
Sr. Ministro da Fazenda no sentido do 
financiamento aos lavradores de café dos 
Estados do Paraná e de São Paulo, cujas 
lavouras foram dizimadas pelas geadas, 
teceu comentários em tôrno da falta de 
medidas do govêrno do Estado do 
Espírito Santo para combater a broca do 
café praga que ataca os cafezais 
brasileiros. 

Lamento que, neste momento, não 
esteja ilegível presente, porque, assim, 
poderíamos discutir e esclarecer o 
assunto. Entretanto, tomei a iniciativa de 
pedir informações atualizadas ao Sr. 
Secretário da Agricultura do Estado do 
Espírito Santo, para, com maior 
segurança, poder contestar as afirmações 
do nobre Senador Attilio Vivacqua. 

S. Ex.ª naquela oportunidade, disse 
o seguinte: 

"Já por mais de uma vez, tive 
ocasião de, desta tribuna, pedir a atenção 
do Congresso e dos Poderes Públicos 
para os graves danos causados, em meu 
Estado, pela broca a qual, por falta de 
providências ilegível do Govêrno 
Estadual devorou cêrca de um milhão de 
sacas de café, o que corresponde a um 
milhão de cruzeiros de prejuízo". 

Passei, então, um rádio ao Sr. 
Secretário da Agricultura do Estado, no 
dia 17 de setembro, nos seguintes 
termos: 

"Peço o obséquio de mandar-me, 
ainda hoje, se possível, pelo rádio, 
pequeno relatório esclarecendo todo o 
trabalho de combate à broca do café, 
desenvolvido pelo Govêrno, 
principalmente quanto foi gasto, em 
dinheiro, na campanha, nesses dois 
anos: qual a quantidade de BHC e 
outros inseticidas gastos até agora; 
quais as quantidades adquiridas  
e em estoque quantos aparelhos foram 
comprados; quantos foram vendidos: 
quais os preços de aquisição e ilegível 
ilegível ao lavrador; idem de 
 

BHC; quantos agrônomos e outras 
pessoas estão sendo empregados no 
combate; quantos veículos; quantos 
cafezais tem o Estado; quantos 
lavradores de café; quanto produziu 
em 1951-1952, e estimativa para 
1953; quanto se gasta de BHC por mil 
pés; quanto custa ao lavrador, por pé, 
o combate; qual a média de produção 
por mil pés de café, e outros dados 
que o amigo julgue interessantes, 
para melhor esclarecimento do 
assunto. Muito grato. Abraços. – 
Carlos Lindemberg". 

Em resposta, o Sr. Dr. Enrico 
Ruschi mandou-me um telegrama, no 
mesmo dia 17 de setembro, assim 
redigido: 

"Em resposta a seu rádio, até 31 
de dezembro de 1951, campanha 
contra a broca esteve a cargo do 
govêrno federal. Não dispomos de 
elementos despesa. Em 1952 foram 
empregadas 450 toneladas de B.H.C., 
vendidas mil e trezentas 
polvilhadeiras manuais e pelos 
serviços do Estado. Tendo cerca de 
mil lavradores feito o combate com 
resultado satisfatório. A despesa total 
de material do pessoal elevou-se a 
cêrea de dois milhões de cruzeiros, 
parte estadual além de trezentos mil 
cruzeiros parte federal do acôrdo. Em 
1953, a campanha absorveu até o 
momento dezenove milhões e cem mil 
cruzeiros. Estão sendo distribuídas 
três mil e quinhentas toneladas de 
B.H.C., quatro mil polvilhadeiras 
manuais. O preço de compra do 
B.H.C., foi de 4,30 em São Paulo; 
custo posto interior nosso Estado 
5,30; preço venda em qualquer ponto 
do Estado 2,50. Polvilhadeiras preço 
de aquisição setecentos e cinquenta a 
oitocentos e noventa cruzeiros, preço 
venda uniforme em todo o Estado 
trezentos cruzeiros. Estão atendendo 
campanha 21 turmas de agrônomos 
auxiliados por técnicos agrícolas 
percorrendo todo o Estado em 
distribuição do material e 21 
caminhonetes servindo aos 
agrônomos. O Estado tem ilegível 
milhões de cafeeiros em produção; 75 
milhões de cafeeiros novos e 29 mil 
propriedades com cultura de café. 
Produziu dois milhões quinhentas e 
cinquenta mil sacas em 1951. Em 
1952, a produção foi de um milhão 
quatrocentas e cinquenta mil sacas. 
Estimativa safra atual dois milhões 
trezentos mil sacas. Inseticida por pé, 
quarenta gramas. O custo do 
polvilhamento manual, sendo o 
material, preço de venda do Estado, 
mão de obra dos diaristas, cinquenta 
cruzeiros, cento e cinquenta réis por 
pé. Enviarei publicação sôbre o 
andamento da campanha. Saudações 
Cordiais. – Enrico Ruschi – Secretário 
da Agricultura". 

Ora, Sr. Presidente, quero com isto 
patentear ao Senado que um Govêrno 
que toma tais providências não se está 
descurando da lavoura cafeeira. Além do 
mais, sabemos quanto é difícil 
introduzirem-se entre os lavradores 
principalmente onde ilegível a pequena 
propriedade, cultivada pelos próprio 
donos, novos costumes para o cultivo de 
qualquer planta, mais ainda do café. 
Êsses homens, embora ativos 
trabalhadores, corretos, são geralmente 
rudes e, em principio, não acreditam nos 
moços que vão das cidades para lhes dar 
lições nêste ou naquela sentido sôbre a 
cultura do café preferem muitas vêzes 
supor que se trate de um "andasso", isto 
é, de uma ilegível passageira; outros 
limitam-se mandar benzer os cafezais, 
imaginando por êsse modo combater a 
praga. Outros ainda acham o prejuízo 
demaziado pequeno, não compensando 
as despesas, os esforços e o trabalho 
requeridos para o combate. 

Sabemos perfeitamente que nos 
Estados do Paraná e de São Paulo – 
 

especialmente nêste último – já se 
controlou a broca do café, mas, os 
auxílios que os respectivos governos 
prestam aos lavradores não ultrapassam, 
absolutamente, os que o Estado do 
Espírito Santo está dando. Porque, 
naqueles Estados os inseticidas e 
aparelhagem são vendidos geralmente ao 
preço de custo, ao passo que, no Espírito 
Santo, pela metade do preço e custo, 
conforme informações que acabei de ler. 

Pode ser que S. Ex.ª, o Sr. 
Senador Attilio Vivacqua, tenha outras 
idéias sôbre o combate á broca. 
Quanto a mim, não conheço outro 
sistema: nem o Estado de São Paulo, 
que vem realizando, há muitos anos, 
estudos a respeito da matéria, ensina 
método mais adequado do que o 
empregado em nosso Estado. 

Só se pensa S. Ex.ª que o 
govêrno diretamente, deveria mandar 
polvilhar as lavouras. Mas, nesse 
caso, lembro que, calculando-se na 
base de três pessoas para cada 
propriedade – o que seria muito 
pouco – teríamos que contratar nada 
menos de 90 mil trabalhadores, uma 
vez que são 29 mil as propriedades 
nas quais se cultiva o café. 

A verdade é que o combate à 
broca só poderá ser feito em 
cooperação. O govêrno facilita o 
material e máquinas, faz a 
propaganda, proporciona os 
ensinamentos técnicos; o lavrador, a 
aplicação dos ensinamentos e dos 
materiais adquiridos a baixo preço. E' 
o que se está procurando fazer no 
Espírito Santo, aproveitados os 
ensinamentos e a experiência do 
Estado de São Paulo. 

Desejo principalmente, como 
declarei de início, deixar bem claro e 
provado que o Govêrno do Estado do 
Espírito Santo, frente aos dados que aqui 
apresentei, está providenciando todos os 
meios ao seu alcance, para acompanhar 
o exemplo dos Estados de São Paulo e 
do Paraná, especialmente no que respeita 
aos ensinamentos dos Institutos paulistas 
que estudam a matéria há mais de vinte e 
ilegível. 

Recebi por acaso um exemplar de 
jornal que segue a orientação do nobre 
Senador Attílio Vivacqua onde se 
encontra uma propaganda do Govêrno de 
nosso Estado, declarando que o material 
que acabo de citar está à disposição dos 
lavradores em 45 postos de distribuição – 
quando ilegível apenas 32 municípios e 
nem todos produzem café. 

A ação do Govêrno está sendo, 
ilegível com todo esforço, no sentido de 
combater a ilegível ilegível fazendo, por 
esse modo, a sua própria defesa, uma 
vez que a renda do Espírito Santo se 
baseia principalmente nesse produto. 

Não acredito absolutamente que S. 
Ex.ª o ilustre Senador Vivacqua, haja 
ilegível levado a tal declaração por mera 
ilegível. Prefiro antes ilegível que, por 
ser muitos ilegível na Capital da 
República, não tenha podido acompanhar 
o desenvolvimento dos trabalhos, nêsse 
setor, da administração do Estado do 
Espírito Santo. 

Estou certo de que S. Ex.ª o Sr. 
Governador do Estado, que o Senado 
muito bem conhece, aceitaria, com a 
maior satisfação as luzes, a ilegível e 
ensinamentos que o nobre ilegível, 
quizesse levar ao nosso Estado, para 
mais eficaz combate à broca do café 
(Muito bem; muito bem). 

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

Tem a palavra o nobre Senador Ivo 
D'Aquino, segundo orador inscrito. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Sr. 
Presidente, o nobre Senador Carlos 
Lindemberg acaba de tratar de 
problema referente ao nosso café. É 
coincidência ter eu também a intenção 
de abordar o mesmo assunto, 
principalmente no que toca ao Estado 
de Santa Catarina. 
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Na edição de sábado de um dos 
matutinos desta Capital, tive a satisfação 
de verificar o interêsse demonstrado pelo 
Instituto Nacional do Café relativamente 
ao nosso Estado, a fim de que nele seja 
incrementada a cultura dêsse produto, 
que continua sendo, uma das bases da 
economia nacional. 

Quando nesta Casa tramitou o 
projeto referente ao aludido Instituto, do 
qual foi relator o nobre Senador Attilio 
Vivacqua, pleiteei a inclusão de Santa 
Catarina entre os Estados produtores de 
café. 

Apresentei argumento que parecia 
de pouca significação, mas tinha 
fundamento histórico. 

O meu Estado, que, no século 
passado, era citado como produtor de 
café, ficou inteiramente à margem quanto 
ao cultivo dessa riqueza. 

Basta dizer, Sr. Presidente, que as 
armas de Santa Catarina são ladeadas 
por um ramo de café e outro de trigo. Há 
mais de um século se cultivava o trigo 
naquela região. Essa cultura quase 
desapareceu em vista da importação do 
produto argentino e do descaso dos 
órgãos responsáveis pela economia 
agrícola deliberou incrementar, no Brasil, 
a produção tritícola, verificou-se que os 
Estados mais indicados para êsse fim 
eram o Rio Grande do Sul, Santa 
Catarina e Paraná. 

No momento pode-se dizer que 
Santa Catarina já justifica o ostentar em 
suas armas, um ramo de trigo. Falta 
justificar a presença do ramo café. 

Como sabem os que estudam êste 
setor agrícola, meu Estado há mais de 
um século cultiva o café sombreado em 
pequenas propriedades, quase 
podemos dizer em limitados quintais. É 
tradição, na Ilha de Santa Catarina e 
nos municípios limítrofes da zona 
marítima, a cultura do café, desde 
Joinville até Tubarão. Todos quantos 
percorrem a estrada litorânea, que liga 
o nosso Estado, de norte a sul, notam, 
através da vegetação existente, nela 
encastoados, aqui e ali, pés de café. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – 
Permite V. Ex.ª um aparte? (Assentimento 
do orador). Fato singular aconteceu 
comigo, que fui até Presidente do Instituto 
Nacional do Mate. Embora natural de uma 
zona herbanário do norte do Estado de 
Santa Catarina, de Joinville, onde havia 
grandes engenhos de erva-mate, só fui 
conhecê-la em São Paulo, na cidade do 
café, quando estudante, numa pensão; 
porque, na terra do mate, só bebia café. 
Na casa de meu pai, havia áreas 
arborizadas de pés de café, o qual 
colhíamos para beber, não nos 
lembrávamos do mate, beneficiado a cem 
metros de distância. 

O SR. IVO D'AQUINO: – O aparte 
de V. Ex.ª, filho de um, dos municípios 
por mim citados ainda há pouco, confirma 
o que estou dizendo. Realmente, há 
muitos anos o café é cultivado em Santa 
Catarina, embora sem a Intensificação 
existente nos Estados de São Paulo, 
Parará e Espírito Santo. A economia 
brasileira, porém, não repousa nas 
grandes culturas. O Ideal, até, de uma 
zona geo-econômica é a policultura. A 
felicidade do meu Estado decorre 
exatamente da cultura dos mais variados 
produtos, quer no campo agrícola, quer 
no Industrial. 

Assim, Sr: Presidente, sempre 
entendi que a cultura do café no Estado 
de Santa Catarina deve ser incentivada, 
não para a inversão de vultosos capitais 
em grandes plantações, mas para o 
aproveitamento do solo em proporção à 
pequena propriedade, a fim de que os 
donos das pequenas áreas possam, no 
litoral, ao lado de outros produtos, cultivar 
também o café. 

Alias, o atual Govêrno do Estado 
tem esta louvável preocupação, e  
o Instituto Brasileiro do Café, de longa 
data, vem realizando estudos dentro da 
orientação secular em Santa Catarina, 
sito é, para cultura do café som- 
 

breado, porque, no meu Estado, a 
rubiacea não é plantada à feição do que 
se faz em São Paulo, Espírito Santo e 
Paraná. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – 
Poder-se-ia dizer que o café, lá é nativo. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Quase, 
pela circunstância de serem bem antigos 
os nossos cafezais. 

Ora, Sr, Presidente, que devemos 
fazer? – Exatamente incrementar essa 
cultura, mas com a preocupação de não 
destruir a pequena propriedade. Que os 
pequenos proprietários de terras, onde se 
possa cultivar o café, recebam 
financiamento dos poderes públicos ou da 
Carteira Agrícola do Banco do Brasil, 
evitando-se a expropriação das terras por 
capitais mais poderosas, o que 
converteria, afinal, os pequenos 
proprietários em assalariados. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – 
Permite V. Ex.ª mais um aparte? 

O SR. IVO D'AQUINO: – Com 
prazer. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – 
Tanto a nossa cultura de café como a do 
trigo tiveram início nos quintais, não 
podendo concorrer com a produção em 
alta escala, com a cultura sistemátizada 
em vastas áreas. Evidentemente, o 
pequeno produtor não pode concorrer 
com o grande, sendo eliminado do 
mercado. Foi o que, provavelmente, 
aconteceu com o trigo e o café, que 
continuaram a ser culturas de quintal, isto 
é, culturas nativas, espontâneas, 
passando para o consumo geral. O 
verdade, porém, é que, se tivéssemos, a 
tempo, promovido uma campanha no 
sentido de desenvolver essas plantações 
nas pequenas propriedade; já teríamos 
imprimido certa organização aos 
pequenos produtores, que só podem 
enfrentar a concorrência dos grandes e 
satisfazer às exigências do 
beneficiamento do café agremiando-se 
em cooperativas. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Agradeço o 
aparte de V. Ex.ª. Realmente, jamais 
esperaria que a cultura do café 
convertesse meu Estado num Eldorado, 
pois êsses eldorados não trazem a 
felicidade econômica das regiões. 
Produzem fenômenos que, em certo 
momento, parecem constituir grande êxito 
de ordem financeira, mas, em geral, 
concorrem para a obtenção de lucros 
fáceis, provenientes de uma produção 
que se valoriza de uma hora para outra, 
mas não atendem à defesa do produto 
cultivado em épocas de desníveis 
econômicos. 

O fato que se desenrola no Paraná é 
revelador do que afirmo. O norte desse 
grande Estado transformou-se numa zona 
para onde acorreram dezenas e dezenas 
de milhares de habitantes, quer de São 
Paulo, quer de Santa Catarina. Atraídos 
pelo lucro aparentemente promissor, 
compraram a terra a qualquer preço, não 
calcularam o valor dos investimentos, 
nem tiveram a previdência de pensar que 
bastaria uma intempérie – como a que se 
está verificando – para destruir, de um 
momento para outro, todos os sonhos e 
ilusões de que estavam imbuídos. 

O SR. OTHON MÂDER: – Permite 
V. Exa. um aparte? (Assentimento do 
orador) – Os prejuízos causados pelas 
geadas não foram tão grandes como V. 
Exa. está dizendo, porque o café tem um 
poder de recuperação enorme. Dentro de 
poucos anos, êle se restabelecerá. 
Sobrevirá a brotação e, dentro de três 
anos, o Paraná estará na situação em 
que se encontrava no ano passado. A 
destruição não é completa, como se 
deduziria das palavras de V. Exa. O café, 
no Paraná, dá com tanta prodigalidade 
que, em dez anos, será possível  
ao lavrador amortizar tôdas as dívidas  
de investimentos. As geadas  
têm ocorrido, mais ou menos, com um 
espaço de tempo superior a dez anos. 
Quando vêm, o fazendeiro já se terá 
recuperado do prejuízo e estará, 
novamente, na situação. de há dez anos. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Sinto-me 
feliz com o esclarecimento que V. Exa. 
me presta, porque, sendo o Paraná um 
dos torrões mais amados do Brasil, é, 
para nós todos, uma satisfação que a 
calamidade não lhe tenha atingido tão 
profundamente a economia, conforme se 
propalou. 

O SR. OTHON MÂDER: – Peço 
licença a V. Exa. para retificar. A geada 
causou a destruição da produção das 
próximas safras; mas, dentro de três 
anos, já estaremos recuperados. 

O SR. IVO D'AQUINO: – 
Congratulo-me com V. Exa. pelo fato. Não 
desejo é que, no meu Estado, a lavoura 
repouse sôbre bases que possam, 
amanhã, não corresponder a cálculos 
otimistas que o tempo desminta. 

Prefiro que se incremente a 
produção do café em Santa Catarina, 
baseada no regime da pequena 
propriedade. Em lugar de grandes 
fazendas, com vultosas inversões de 
capitais e milhares de assalariados, 
prefiro a pequena propriedade, cujos 
donos continuem na sua posse, 
trabalhando e realizando o ideal de 
economia que no Brasil e o qual, 
infelizmente, não se tem podido realizar 
em todo o território nacional. 

O SR. CARLOS LINDENBERG: – 
Permite-me V. Exa. um aparte? 
(Assentimento do orador) – Gostaria de 
prestar um esclarecimento. No Estado do 
Espírito Santo – declarei-o em meu 
discurso há pouco – segunda informação 
do Secretário da Agricultura, o café é 
cultivado em vinte e nove mil 
propriedades. A grande maioria é de 
pequenos proprietários. Os grandes 
fazendeiros são, relativamente, em 
pequeno número. O próprio trabalhador é 
o dono da terra; a família que trabalha a 
terra é sua proprietária. São propriedades 
de cinco e quinze alqueires, onde se 
cultivam além do café, cereais, e onde se 
fazem criações. E' o regime da pequena 
lavoura, da pequena propriedade. 
Também as grandes propriedades não 
têm assalariados. Adotam, em geral, o 
regime de meiação. Uma ou outra, talvez 
cinco por cento, das grandes 
propriedades usam o sistema – digamos 
assim – paulista ou paranaense. de 
assalariado. Em geral, o colono tem, lá, a 
meiação do cultivo do café, O regime 
parece atrasado, mas, socialmente, é 
adiantado, porque o fazendeiro ganha, 
mas o trabalhador também. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Agradeço o 
aparte com que me honra. Felicito 
vivamente a V. Exa. bem como ao 
Espírito Santo, por êsse regime que, 
acredito, trará ao Estado maior 
prosperidade econômica, através da 
cultura do café, do que a obtida pelos 
outros dois Estados, que baseiam a 
cafeicultura no regime da grande 
propriedade, ou, pelo menos, no da 
grande inversão de capitais. 

O SR. OTHON MÂDER: – Permite 
V. Exa. um aparte. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Com 
prazer. 

O SR. OTHON MÂDER: – E' preciso 
também não confundir. Não se pense que no 
Estado do Paraná impera exclusivamente o 
regime da grande propriedade. Não! Vi ainda 
há pouco, uma estatística da companhia 
Norte-Paraná, a maior colonizadora de terras 
na América do Sul, em que se demonstra 
que as propriedades daquela região por ela 
colonizada têm em média nove alqueires 
paulistas. Têm menos de dez alqueires, mas 
cada uma constitui uma colônia, como 
geralmente se diz no Estado de V. Exa. e no 
do Rio Grande do Sul. 

O SR. EUCLYDES VIEIRA: – No 
Estado do Espírito Santo, um alqueire 
corresponde ao dôbro do Norte do 
Paraná. 

O SR. OTHON MÄDER: – No Paraná 
também existe a pequena propriedade ao lado 
da grande. Num congresso há pouco tempo 
realizado no Norte dêsse Estado, foi 
preconizada a diretriz de grandes propriedade 
ilegível às pequenas, a fim de que o pro- 
 

proprietário maior possa auxiliar o 
pequeno proprietário na hora em que êste 
necessite aumentar seus investimentos e 
utilizar máquinas agrícolas de maior 
capacidade. E' muito vantajoso, é mesmo 
o regime ideal êsta que o Paraná está 
executando. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Agradeço 
os apartes de VV. Exas. Quero, porém, 
esclarecer que, para a economia de um 
Estado, não basta o regime da pequena 
propriedade. E' mister o regime da 
policultura por que, se uma determinada 
região ... 

O SR. OTHON MÄDER: – Neste 
ponto, V. Exa. tem razão. 

O SR. IVO D'AQUINO: – ... os 
agricultores se dedicarem, 
exclusivamente, à monocultura, poderão, 
em dado momento, sofrer conseqüências 
desastrosas para a inversão de seus 
capitais e aplicação do seu trabalho. 

Os Estados policultores o de Santa 
Catarina, por exemplo, não obstante os 
desníveis de ordem econômica, têm 
sempre, por um lado, recuperação parcial 
e, por outro, a manutenção do equilibrio, 
resultante, exatamente, da diversidade de 
cultura. 

O SR. OTHON MÄDER: – Permite 
V. Exa. outro aparte? 

O SR. IVO D'AQUINO: – Pediria ao 
nobre colega deixasse concluir meu 
raciocínio. V. Exa. não ignora, como 
representante do Paraná, que alguns 
municípios dos nossos Estados, em certa 
época só se preocupavam com a cultura 
da erva-mate. Em Santa Catarina posso 
citar, por exemplo, os Municípios de 
Canoinhas, Mafra e Pôrto União; no 
Paraná, São Matheus e outros 
circunvizinhos. 

O SR. OTHON MÂDER: – Foi, 
incontestavelmente, um grande desastre. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Um dos 
maiores benefícios advindos a êsses 
municípios foi, exatamente, grande baixa 
no preço da erva-mate, o que obrigou os 
lavradores a abandonar a monocultura 
para se dedicarem a produções diversas, 
mais amplas, sobretudo a de cereais. 

O SR. OTHON MÂDER: – Neste 
caso, a crítica de V. Exa., relativamente à 
região Norte do Paraná, não procede. Lá, 
a monocultura não prevalece como se diz. 
Temos importantíssimas plantações de 
cereais. Para êste ano, ou seja, para a 
safra de 1954, esperamos uma produção 
de cêrca de trinta milhões de sacas de 
cereais. Vê, V. Exa., portanto, que o 
Estado do Paraná não produz somente 
café; produz também o algodão, 
amendoins e rareais 

O SR. IVO D'AQUINO: – Realmente, 
o Paraná, como Santa Catarina, é Estado 
policultor. Ilegível apenas, no Norte do 
Paraná a atuação pelo lucro ocasional da 
cultura do café. 

O SR. OTHON MÂDER: – E' a 
lavoura predominante, não há dúvida. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Ilegível 
atraídos moles grandes da população. Do 
mesmo passo, havia a preocupação mais 
eminente constante por uma cultura que 
proporcionam maiores lucros imediatos e 
permitia a especulação dos próprios 
capitais investidos. 

O SR. OTHON MÂDER: – A cultura do 
café é predominante, mas não ha única. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Sr. 
Presidente, devemos ter a preocupação 
de manter o regime da pequena 
propriedade e, quando manifesto minha 
satisfação em observar que o meu Estado 
está caminhando para a cultura do café, 
não é de meu desejo se faça ela através 
da grande propriedade, mas meu intuito é 
o de que as autoridades, sobretudo o 
Banco da Brasil, financiem os pequenos 
proprietários. Com o crédito agrícola 
distribuído a milhares em lugar de 
concedido a meia dúzia de pessoas, há 
maior e mais proveitosa irrigação 
econômica 

Sr. Presidente quero congratular- 
me com a atual direção do Instituto 
Nacional do Café, que está procurando 
incrementar a cafeicultura e sele- 
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cionar as espécies e instruir os produtores 
no sentido da obtenção de um tipo de 
imediata aceitação nos mercados 
internacionais. 

O SR. CARLOS LINDEMBERG: – E' 
o melhor trabalho que poderá fazer. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Não 
adianta ao Brasil produzir muito e mal. Há 
tempos, tive ocasião de fazer esta 
observação aqui no Senado e dizer que 
poderíamos caminhar para uma grande 
crise, em relação á nossa lavoura 
cafeeira, se não ficássemos atentos à 
seleção do produto, porque a 
concorrência no mercado internacional se 
torna cada vez maior. Não só países da 
América Latina, mas, também, regiões da 
África, estão cultivando o produto, além 
de ser já, o Oriente, fornecedor de grande 
parte da Europa. 

O SR. APOLÔNIO SALES: – 
Permite V. Ex.ª um aparte? (Assentimento 
do orador) – Se há grande estímulo para 
que êsses países promovam o plantio do 
café em grande escala, é devido, sem 
dúvida, a esta infidelidade cambial, como 
assim chamo à maneira de se impedir 
que a lavoura cafeeira tenha a justa 
remuneração pelo câmbio justo. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Recebo 
com grande atenção o aparte de V. Ex.ª. 
Mas não nos iludamos jamais com os 
preços dos mercados internacionais que 
podem, em determinado momento atingir 
alturas que enriqueçam o produtor e o 
comerciante, mas podem sofrer quedas 
verticais. Devemo-nos preocupar em 
conseguir preços mais ou menos 
constantes, que resguardem as inversões 
de capitais e ao mesmo tempo, garantam 
ao trabalho uma remuneração 
correspondente ao esforço despendido. A 
tranqüilidade econômica de muitos vale 
mais para a Nação do que a prosperidade 
suntuosa de pequenos grupos. 

O SR. APOLÔNIO SALES: – V. Ex.ª 
defende uma boa tese. Na verdade, o 
básico, o principal, o essencial, sem 
dúvida, é a lavoura bem feita, 
rigorosamente selecionada, 
economicamente traçada. Devo, porém, 
dizer ao prezado colega que, na 
realidade, ainda existem países que têm 
suas moedas ajustadas à adrede 
conjuntura econômica do mundo; e o 
Brasil, não mantendo sua moeda nessas 
condições favorece, promove até uma 
concorrência desleal para os novos 
plantadores de café. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Mas o que 
V. Ex.ª verificou espero que com a nova 
orientação adotada pelo Ministério da 
Fazenda, fique, senão sanado de pronto, 
pelo menos obviado. 

O SR. APOLÔNIO SALES: – Deposito 
tôda esperança nessas novas diretrizes. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Sabe o 
nobre colega que, não só o atual Ministro, 
como também o Banco do Brasil, estão 
procurando conciliar os interêsses 
coletivos brasileiros com os interêsses 
privados dos produtores e exportadores 
de café. Não há negar que as medidas 
tomadas nesse sentido estão 
satisfazendo àqueles que apelaram para 
os poderes públicos a fim de que, no 
mercado internacional o nossos café 
possa obter a melhor remuneração 
possível, sem criar a hostilidade do 
consumidor estrangeiro. 

Mas, Sr. Presidente, não quero desviar-
me do assunto de que estava tratando. A 
minha preocupação é que no meu Estado, 
se desenvolva a cultura do café dentro do 
regime da pequena propriedade, com a 
seleção de produto e que os poderes 
públicos e sobretudo, o Banco do Brasil 
atendam ás necessidades imediatas dêsses 
pequenos lavradores, realizando uma 
política de crédito, que será amanhã base 
mais ampla, não só para o desenvolvimento 
de Santa Catarina como reunida a outras 
iniciativas, concorrerá também para o 
desenvolvimento econômico do Brasil. (Muito 
bem! Muito bem! Palmas prolongadas). 

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

Tem a palavra o nobre Senador 
Othon Mäder, terceiro orador inscrito. 

O Sr. Othon Mäder Pronuncia 
discurso que Será publicado depois. 

Compareceram mais os senhores 
Senadores: 

Vivaldo Lima.  
Joaquim Pires.  
Carlos Saboya.  
Kerginaldo Cavalcanti. 
Georgino Avelino. 
Ruy Carneiro.  
Velloso Borges.  
Apolônio Sales.  
Novaes Filho.  
DJair Brindeiro.  
Ismar de Góes.  
Durval Cruz.  
Walter Franco.  
Landulpho Alves.  
Pinto Aleixo.  
Attilio Vivacqua.  
Alfredo Neves.  
Pereira Pinto.  
Bernardes Filho.  
Domingos Velasco. 
Dario Cardoso.  
Mário Motta. 
João Villasbôas – (23). 
 
Deixam de comparecer os 

Senhores Senadores: 
 
Prisco dos Santos. 
Magalhães Barata. 
Victorino Freire. 
Arêa Leão. 
Ferreira de Souza. 
Assis Chateaubriand.  
Júlio Leite. 
Luiz Tinoco. 
César Vergueiro. 
Flávio Guimarães. 
Roberto Glasser – (11). 
O SR. PRESIDENTE: – Pelo 

nobre Senador Sylvio Curvo foi 
enviado a Mesa um requerimento que 
vai ser lido pelo Sr. 1º Secretário. 

E' lido e aprovado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO Nº 331, DE 1953 
 

O Senador Sylvio Curvo; não 
podendo comparecer às Sessões do 
Senado, vem de acôrdo com o artigo 
24 do Regimento Interno do Senado 
Federal, solicitar licença até 30 de 
dezembro de 1953. 

Nestes têrmos, pede deferimento. 
Cuiabá, em 19 de setembro de 1953. 
– Sylvio Curro. 

O SR. PRESIDENTE: – A Mesa 
recebeu oficio do Sindicato dos 
Economistas do Rio de Janeiro, 
comunicando que essa entidade de 
classe durante as comemorações da, 
"Semana do Economista" de 1953, 
homenageara o Congresso Nacional 
na sessão a realizar-se em 24 do 
corrente, às 18,30 horas, à Avenida 
Ido Branco 120, 2º andar. Para essa 
solenidade o referido Sindicato 
convida os membros desta Casa. 

Passo à 
 

ORDEM DO DIA 
 
Discussão única do Projeto de 

Lei da Câmara dos Deputados, nº 47, 
que isenta feitura Municipal de São 
Lourenço do Sul do pagamento da 
tora aduaneira de um grupo Diesel, 
(Pareceres favoráveis: da Comissão 
de Constituição e Justiça, sob nº 971, 
de 1953; da Comissão de Finanças, 
sob nº 972, de 1953). 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em 

discussão. 
Não havendo quem peça a 

palavra, encerrarei a discussão. 
(Pausa). 

Encerrada. 

Os Srs. Senadores que aprovam o 
projeto queiram permanecer sentados. 
(Pausa). 

E' aprovado o seguinte: 
 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

 
Nº 47, de 1952 

 
Isenta a Prefeitura Municipal de São 

Lourenço do Sul, do pagamento de taxa 
aduaneira de um grupo Diesel-elétrico. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – E' a Prefeitura Municipal de 

São Lourenço do Sul, no Estado do Rio 
Grande do Sul, isenta do pagamento das 
taxas aduaneiras que recaem sôbre a 
importação de um grupo Diesel-elétrico 
que se destina a fornecer luz e energia 
elétrica à cidade de São Lourenço do Sul, 
sede do Município. 

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

A sanção. 
O SR. PRESIDENTE: – A Mesa 

convoca os Srs. Senadores para uma 
sessão extraordinária hoje à noite, às 21 
horas 

Feita a convocação, prossigo na 
Ordem do Dia. 

 
Discussão única do Projeto de Lei da 

Câmara nº 210, de 1953, que autoriza o 
Poder Executivo a abrir, pelo ministério da 
Fazenda, o crédito especial de Cr$ 
34.000.000,00 para cobrir os "déficits" 
orçamentários da Fundação Abrigo do Cristo 
Redentor. (Parecer favorável sob nº 997, de 
1953, da Comissão de Finanças). 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em 

discussão. 
Não havendo quem faça uso da 

palavra, encerro a discussão. (Pausa).  
Encerrada. 
Os Srs. Senadores que aprovam o 

projeto conservar-se-ão sentados. 
(Pausa). 

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

 
Nº 210, de 1953 

 
Autoriza o Poder Executivo a abrir, 

pelo Ministério da Fazenda o crédito 
especial de Cr$ 34.000.000,00 para cobrir 
os déficits orçamentários da Fundação 
Abrigo do Cristo Redentor. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º E' o Poder Executivo autorizado 

a abrir, pelo Ministério da Fazenda, o crédito 
especial de Cr$ 34.000.000,00 (trinta e 
quatro milhões de cruzeiros para cobrir os 
déficits orçamentários da Fundação Abrigo 
do Cristo Redentor, relativos aos exercícios 
de 1952 e 1953. 

Art. 2º O crédito estipulado no art. 1º 
será automaticamente registrado pelo 
Tribunal de Contas e distribuído ao 
Tesouro Nacional. 

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

A sanção. 
 
Discussão única do Projeto de 

Decreto Legislativo nº 133, de 1952, 
originário da Câmara dos Deputados, que 
aprova o contrato celebrado entre o 
Ministério da Aeronáutica e Wilfdang 
Hotenberg, para desempenhar a função 
de Professor Assistente de Desenho, no 
Instituto Tecnológico de Aeronáutica. 
(Pareceres: da Comissão de Constituição 
e Justiça, favorável, sob nº 542, de 1953: 
da Comissão de Finanças, pela rejeição, 
sob nº 943, de 1953). 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em 

discussão. 
Se não houver quem faça uso da 

palavra, encerro a discussão (Pausa)  
– Encerrada. 

Os Srs. Senadores que aprovam o 
projeto queiram permanecer sentados 
(Pausa). 

E' rejeitado o seguinte: 
 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
 

N 133, de 1952 
 
Aprova o contrato celebrado entre o 

Ministério da Aeronáutica e Wolfang 
Kotemberg. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º E' aprovado o contrato 

celebrado em 10 de junho de 1951, entre 
o Ministério da Aeronáutica e Wolfang 
Kotemberg para desempenhar a função 
de professor Assistente de Desenho do 
Instituto Tecnológico de Aeronáutica. 

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

O SR. PRESIDENTE: – Será feita a 
devida comunicação à Câmara dos 
Deputados. 

 
Discussão única do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 6, de 1953, originário da 
Câmara dos Deputados, que autoriza o 
Poder Executivo a assinar com os Govêrnos 
dos Estados da Bahia e de Minas Gerais um 
convênio para aproveitamento de potencial 
hidráulico. (Pareceres favoráveis: da 
Comissão de Constituição e Justiça, sob nº 
963, de 1953; da Comissão de Finanças, 
sob nº 964, de 1953). 

 
O SR. PRESIDENTE: – A Mesa 

chama a atenção do plenário para um 
êrro do avulso e do próprio processo. Não 
se trata de Projeto de Decreto Legislativo, 
mas de projeto de Decreto Lei. Depende 
de sanção do Poder Executivo, uma vez 
que a êle caberá a assinatura dos 
convênios com os Govêrnos dos Estados 
da Bahia e de Minas Gerais. 

Em discussão. 
Não havendo quem peça a palavra 

encerrarei a discussão (Pausa). 
Encerrada. 
Os Srs, Senadores que aprovam o 

projeto queiram permanecer sentados 
(Pausa). 

É aprovado o seguinte: 
 

PROJETO DE DECRETO LEI 
 

Nº 64, de 1953 
 
Autoriza e Poder Executivo a assinar 

com os Govêrnos dos Estados da Bahia e 
de Minas Gerais um convênio para 
aproveitamento de potenciais hidráulicos. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º E o Poder Executivo 

autorizado a assinar com os Govêrnos 
dos Estados da Bahia e de Minas Gerais 
para o aproveitamento dos seus 
potenciais hidráulicos, um convênio 
análogo ao que está em vigor para a 
execução do Plano de Produção e 
Distribuição de Energia Elétrica no Rio 
Grande do Sul. 

Art. 2º A quantia mínima a ser 
dispendida pelo Estado de Minas Gerais e 
pelo da Bahia não poderá ser inferior em 
cada exercício, a que for dispendida pela 
União no território de cada um desses 
Estados, na execução do respectivo 
Plano de Eletrificação. 

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

A Comissão de Redação. 
 
Discussão única do Projeto de Lei  

da Câmara dos Deputados nº 135, de 1953, 
que autoriza o Poder Executivo a emitir pelo 
Ministério da Viação e Obras Públicas  
– Departamento dos Correios e Telégrafos  
– uma série de selos postais comemorativos 
do centenário da emancipação política 
 do Paraná, e dá outras previdências. 
(Incluído em Ordem do Dia em virtude de 
dispensa de interstício, concedida na 
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sendo de 21-9-53, a requerimento 
do Sr. Senador Oton Mader),  
tendo pareceres favoráveis 
da Comissão de Constituição e 
Justiça sob nº 1.075, de 1953;  
da Comissão de Transportes, 
Comunicações e Obras  
Públicas, sob número 1.076 
de 1953; da Comissão de  
Finanças, sob nº 1.077, de  
1953; da Comissão de  
Finanças, sob numero 1.078, de 
1953. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em 

discussão. 
Não havendo quem faça uso da 

palavra encerrarei a discussão 
(Pausa)  

Encerrada. 
 

Os Srs. Senadores que aprovam o 
projeto queiram permanecer sentados. 
(Pausa). 

E' aprovado o seguinte: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
 

Nº 135, de 1953 
 
Autoriza o Poder Executivo a 

emitir pelo Ministério da Viação e 
Obras Públicas – Departamento dos 
Correios e Telégrafos – uma série de 
selos postais comemorativo; do 
centenário da emancipação política do 
Paraná e dá outras providências. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º É o Poder Executivo 

autorizado a emitir pela Ministério da 
 

viação e Obras Públicas – Departamento 
dos Correios e Telégrafos – uma  
série de selos postais comemorativos do 
centenário da emancipação política do 
Paraná. 

Art. 2º Serão as seguintes as 
quantidades e taxas dos selos 
comemorativos: dois milhões de selos para 
cada uma das taxas de Cr$ 0,60 (sessenta 
centavos) e Cr$ 1,20 (um cruzeiro e vinte 
centavos); e um milhão de selos para cada 
uma das taxas de Cr$ 2,00 (dois 
cruzeiros), e Cr$ 5,00 (cinco cruzeiros). 

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

A Sanção. 
 
Discussão única do Projeto de  

Lei da Câmara dos Deputados 
 

nº 217, de 1953, que estima 
a Receita e fixa a Despesa  
da União para o  
exercício financeiro de 1954 
(Anexo nº 10 – Conselho 
Nacional de Águas e  
Energia Elétrica). (Parecer 
favorável, ao nº 977, de  
1953, da Comissão Finanças). 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em 

discussão. (Pausa). 
Não havendo quem faça uso da 

palavra encerrarei a discussão 
(Pausa) 

Encerrada. 
Os Srs. Senadores que 

aprovaram o projeto queiram 
permanecer sentados. (Pausa). 

É aprovado o seguinte: 
  

PROJETO DE LEI DA CÂMARA  
 

Nº 227, de 1953 
 

Estima a Receita e fixa a Despesa da União para o Exercício financeiro de 1954 
 

ANEXO Nº 10 
 

CONSELHO NACIONAL DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA  
 

(Resumo por Verbas) 
 

 
  Fixa Variável Total 
 VERBAS Cr$ Cr$ Cr$ 
     

1 – Pessoal....................................................................................... 713.520 3.260.360 3973.880 
2 – Material....................................................................................... – 186.000 186.000 
3 – Serviços e Encargos.................................................................... – 644.920 644.920 
4 – Obras, Equipamentos e Aquisição de Imóveis................................... –                  50.000                   50.000 

   
 Total........................................................................................... 713.520            4.141.280              4.854.800 

 
(Resumo por Consignações) 

 
VERBA 1 – PESSOAL 

 
  Fixa Variável Total 
 CONSIGNAÇÕES Cr$ Cr$ Cr$ 
     

1 – Pessoal Permanente.................................................................. 481.920 – 481.920 
2 – Pessoal Extranumerário............................................................. – 2.496.280 2.496.280 
3 – Vantagens................................................................................... 231.600 15.000 246.600 
4 – Indenizações............................................................................... – 70.000 70.000 
6 – Diversos....................................................................................... –                679.080                 679.080 

     
 Total da Verba 1.......................................................................... 713.520             3.260.360              3.973.880 

 
VERBA 2 – MATERIAL  

 
1 – Material Permanente................................................................ – 62.000 62.000 
2 – Material de Consumo............................................................... –                 124.000                  124.000 

    
 Total da Verba 2..................................................................... –                 186.000                  186.000 

 
VERBA 3 – SERVIÇOS E ENCARGOS 

 
6 – Serviços de Terceiros............................................................... – 374.400 374.400 
8 – Assistência e Previdência Social.............................................. – 130.000 130.000 

11 – Diversos.................................................................................... –                140.520                  140.520 
     
 Total da Verba 3....................................................................... –                644.920                 644.920 

 
VERBA 4 – OBRAS, EQUIPAMENTOS E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  

 
8 – Diversos................................................................................... –                 50.000                     50.000 

     
 Total da Verba 4........................................................................ –                50.000                     50.000 
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CONSELHO NACIONAL DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA  
 

(Discriminação da Despesa). 
 

VERBA 1 – PESSOAL 
 

   DOTAÇÃO 
(em Cruzeiros) 

   Fixa 
Cr$ 

Variável 
Cr$ 

 
CONSIGNAÇÃO 1 – Pessoal Permanente 

 
01 – Vencimentos de Pessoal Civil ........................................................................................            481.920  
   Total da Consignação 1............................................................             481.920  

 
CONSIGNAÇÃO 2 – Pessoal Extranumerário 

 
01 – Salários de mensalistas ..................................................................................................  2.196.280 
02 – Salários de contratados .................................................................................................             300.000 

   Total da Consignação 2 ..........................................................................          2.196.280 
 

CONSIGNAÇÃO 3 – Vantagens 
 
01 – Funções gratificadas ...................................................................................................... 58.800  
07 – Gratificações por serviço extraordinário .........................................................................  15.000 
09 – Gratificações de representação ...................................................................................... 124.800  
11 – Gratificações adicionais por tempo de serviço ...............................................................              48.000  
    231.600 15.000 

   Total Consignação 3 ............................................................................... 246.600 

 
CONSIGNAÇÃO 4 – Indenizações 

 
01 – Ajuda de Custo para o pessoal civil ...............................................................................  30.000 
03 – Diárias para o pessoal civil .............................................................................................               40.000 

   Total da Consignação 4...........................................................................               70.000 
 

CONSIGNAÇÃO 6 – Diversos 
 
01 – Substituições ..................................................................................................................  10.000 
04 – Outras Despesas............................................................................................................   

 1 – Abono de emergência para o pessoal permanente ................ 12.000   
 2 – Abono de emergência para o pessoal extranumerário............            657.080             669.080 
   Total da Consignação 6 ..........................................................................   679.080 

     713.520 3.260.360 

   Total da Verba 1 ..................................................................................... 3.973.880 

 
VERBA 2 – MATERIAL 

 
(Discriminação de Despesa) 

 
      DOTAÇÃO 

(em Cruzeiros) 
      Variável 

Cr$ 
 

CONSIGNAÇÃO 1 – Material Permanente 
 
03 – Livros; documentos; revistas e outras publicações especializadas, destinadas a biblioteca ou coleções. 30.000 
04 – Máquinas, motores e aparelhos ................................................................................................................ 6.000 
11 – Mobiliário de escritório, de biblioteca, de ensino e doméstico em geral; máquinas, aparelhos e 

utensílios de escritório, biblioteca e ensino; artigos de adôrno doméstico ................................................ 25.000 
13 – Aparelhos e utensílios de copa, cozinha, refeitório, dormitório e enfermaria .............................................                1.000 

                      Total Consignação 1 ..........................................................................................................              62.000 
 

CONSIGNAÇÃO 2 – Material de Consumo 
 
02 – Artigos de expediente, desenho, ensino, educação; artigos escolares de distribuição; fichas e livros de 

escrituração; impressos e material de classificação, inclusive fichas bibliográficas e de referência.......... 50.000 
03 – Material de limpeza e conservação de veículos, máquinas, aparelhos e instalações; artigos de 

iluminação................................................................................................................................................... 2.000 
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CONSELHO NACIONAL DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA 
 

(Discriminação da Despesa) 
 

(Verba 2 – Material – Consignação 2 – Material de Consumo – Conclusão) 
 

  DOTAÇÃO 
(em 

cruzeiros) 
  Variável 

Cr$ 
04 –  Combustíveis e lubrificantes.................................................................................. 24.000 
05 –  Sobressalentes e acessórios de máquinas, de viatura e de aparelhos................... 8.000 
13 –  Vestuário, uniformes e equipamentos; artigos e peças acessórias; roupa de 

cama, mesa e banho; tecidos e artefatos................................................................. 
 

22.000 
14 –  Artigos para limpeza e desinfecção.......................................................................           18.000 

  Total da Consignação 2.......................................................................         124.000 

  Total da Verba 2...................................................................................         186.000 
 

VERBA 3 – SERVIÇOS E ENCARGOS 
 

CONSIGNAÇÃO 1 – Serviços de Terceiros 
 

02 –  Assinatura de órgãos oficiais................................................................................. 2.000 
03 –  Assinatura de recortes de publicações periódicas................................................ 4.400 
04 –  Iluminação, fôrça motriz e gás............................................................................... 6.000 
05 –  Ligeiros reparos,adaptações, concertos e conservação de bens móveis............. 40.000 
06 –  Passagens, transporte de pessoal e d suas bagagens ........................................ 40.000 
07 –  Publicações, serviços de impressão, de encadernação, de clicheria e de 

colaboração............................................................................................................... 
250.000 

09 –  Serviços de asseio e higiene; lavagem e engomagem de roupas; taxas de água, 
esgôto e lixo............................................................................................................... 

20.000 

14 –  Telefone, telefonemas, telegramas, radiogramas; porte postal e assinatura de 
caixas postais............................................................................................................ 

 
          12.000 

  Total de Consignação 1.......................................................................         374.400 
 

CONSIGNAÇÃO 6 – Assistência e Previdência Sociais 
 

05 –  Salário-família........................................................................................................         130.000 
  Total da Consignação..........................................................................        130.000 

 
CONSIGNAÇÃO 11 – Diversos 

 
01 –  Aluguel ou arrendamento de imóveis foros; seguros de bens e imóveis.............. 122.520 
03 –  Despesas miúdas de pronto pagamento...............................................................           18.000 

  Total da Consignação 11.....................................................................         140.520 

  Total da Verba 3...................................................................................         644.920 
 

VERBA 4 – OBRAS, EQUIPAMENTOS E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 
 

CONSIGNAÇÃO 3 – Diversos 
 

01 –  Ligeiros reparos, adaptações, concertos e conservação de bens e imóveis........             30.00 
  Total da Consignação 8.......................................................................           50.000 

  Total da Verba 4...................................................................................           50.000 
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Discussão única do Projeto de Lei da Câmara  
dos Deputados, nº 220 de, 1953 que estima a  
Receita e fixa a Despesa da União para o exercício 
financeiro de 1953 ilegível nº 11 – Conselho nacional 
de ilegível). (Parecer ilegível, sob nº 919, de 1953, da 
comissão de finanças). 

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão. 
Não havendo quem peça a palavra encerrarei a 

discussão. (Pausa). 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto queiram 

permanecer sentados.(Pausa). 
E’ aprovado o seguinte: 

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

 
Nº 227, de 1953 

 
Estima a Receita e fixa a Despesa da União para o Exercício financeiro de 1954 

 
ANEXO Nº 11 

 
CONSELHO NACIONAL DE ECONOMIA 

 
(Resumo por Verbas) 

 
 

Verbas Fixa 
Cr$ 

Variável 
Cr$ 

Total 
Cr$ 

1 –  Pessoal.................................................... 4.840.720 6.279.200 11.119.920 
2 –  Material.................................................... – 662.000 662.000 
3 –  Serviços e encargos................................ – 1.774.000 1.774.000 
4 –  Obras, Equipamentos e Aquisição e 

Imóveis..................................................... 
–  

           30.000 
 

             30.000 
 Total.........................................................          4.840.720       8.745.200       13.585.920 

 
(Resumo por consignação) 

 
VERBA 1 – PESSOAL 

 
CONSIGNAÇÕES Fixa 

Cr$ 
Variável 

Cr$ 
Total 
Cr$ 

1 –  Pessoal Permanente............................... 4.391.920 – 4.391.920 
2 –  Pessoal Extranumerário.......................... – 4.724.000 4.724.000 
3 –  Vantagens............................................... 448.800 110.000 558.800 
4 –  Indenizações............................................ – 125.000 125.000 
6 –  Diversos................................................... –          1.320.200          1.320.200 

 Total da verba 1.......................................           4.840.720          6.279.200        11.119.920 
 

VERBA 2 – MATERIAL 
 

1 –  Material Permanente................................ – 300.000 300.000 
2 –  Material de Consumo............................... –            362.000             362.000 
 Total da Verba 2...................................... –            662.000             662.000 

 
VERBA 3 – SERVIÇOS E ENCARGOS 

 
1 –  Serviços de Terceiros.............................. – 674.000 674.000 
6 –  Assistência e Previdência Sociais........... – 240.000 240.000 
11 – Diversos.................................................. –             860.000            860.000 
 Total da Verba 3...................................... –          1.774.000          1774.000 

 
VERBA 4 – OBRAS, EQUIPAMENTOS E AQUISIÇÃO DE MÓVEIS 

 
8 –  Diversos................................................... –               30.000             30.000 
 Total de Verba 4...................................... –               30.000            30.000 
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CONSELHO NACIONAL DE ECONOMIA 
 

(Discriminação de Despesa) 
 

VERBA 1 – PESSOAL 
 

  DOTAÇÃO 
(em cruzeiros) 

  Fixa 
Cr$ 

Variável 
(em cruzeiros) 

 
CONSIGNAÇÃO 1 – Pessoal Permanente 

01 –  Vencimentos do pessoal civil..............................................................................        4.269.600  
  Total da Consignação 1...........................................................................        4.269.600  
   

CONSIGNAÇÃO 2 – Pessoal Extranumerário 
 

01 –  Salários de mensalistas......................................................................................  4.500.600 
02 –  Salários contratados...........................................................................................            233.400 

  Total da Consignação 2...........................................................................         4.724.000 
   

CONSIGNAÇÃO 3 – Vantagens 
 

01 –  Funções gratificadas........................................................................................... 364.800  
07 –  Gratificações por serviço extraordinário.............................................................  30.000 
10 –  Gratificações de representação de gabinete......................................................  80.000 
11 –  Gratificações adicionais por tempo de serviço...................................................             84.000  

           448.800           110.000 
  Total da Consignação 3........................................................................... 558.800 
  

CONSIGNAÇÃO 4 – Indenizações 
 

01 –  Ajuda de custo para o pessoal civil....................................................................  50.000 
03 –  Diárias para o pessoal civil.................................................................................              75.000 

  Total da Consignação 4...........................................................................            125.000 
   

CONSIGNAÇÃO 6 – Diversos 
 

01 –  Substituições......................................................................................................  20.000 
04 –  Outras despesas   

 1 – Abono de emergência para o pessoal permanente.......... 321.000   
 2 –  Abono de emergência para o pessoal extranumerário.....       979.200         1.300.200 
  Total da Consignação 6...........................................................................         1.320.200 
         4.718.400         6.279.200 
  Total da Verba 1....................................................................................... 10.997.600 
    

VERBA 2 – MATERIAL 
 

  DOTAÇÃO 
(em cruzeiros) 

  Variável Cr$ 
   

CONSIGNAÇÃO 1 –  Material Permanente 
 

03 –  Livros; documentos: revistas e outras publicações especializadas, destinadas a biblioteca ou 
coleções......................................................................................................................................... 

100.000 

11 –  Mobiliário de escritório, de biblioteca, de ensino e doméstico em geral; máquinas aparelhos e 
utensílios de escritório, biblioteca e ensino; artigos de adôrno doméstico.................................... 

 
           200.000 

  Total da Consignação 1......................................................................................................            300.000 
  

CONSIGNAÇÃO 2 – Material de Consumo 
 

02 –  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 referências................................................................................................................................ 

 
 

250.000 
04 –  Combustíveis e lubrificantes.......................................................................................................... 20.000 
05 –  Sobressalentes e acessórios de máquinas, de viaturas e de aparelhos....................................... 7.000 
13 –  Vestuários, uniformes e equipamentos; artigos e peças acessórias; roupa de cama, mesa e 

banho; tecidos e artefatos.............................................................................................................. 
 

50.000 
14 –  Artigos para limpeza e desinfecção...............................................................................................              35.000 

  Total da Consignação 2......................................................................................................            362.000 
  Total da Verba 2..................................................................................................................            667.000 
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CONSELHO NACIONAL DE ECONOMIA 
 

(Discriminação da Despesa) 
 

VERBA 3 – SERVIÇOS E ENCARGOS 
 

 
 DOTAÇÃO 

(em cruzeiros) 
 Variável 

Cr$ 
 

CONSIGNAÇÃO 1 – Serviços de terceiros 
 

 
02 –  Assinatura de órgãos oficiais................................................................................. 2.000 
03 –  Assinatura de recortes de publicações periódicas................................................ 12.000 
04 –  Iluminação, fôrça motriz e gás............................................................................... 30.000 
05 –  Ligeiros reparos, adaptações, concertos e conservação de bens móveis............ 30.000 
06 –  Passagens, transporte de pessoal e de suas bagagens...................................... 60.000 
07 –  Publicações, serviços de impressão, de encadernação, de clicheria e de 

colaboração........................................................................................................... 
470.000 

08 –  Recuperação de material...................................................................................... 10.000 
14 –  Telefone, telefonemas, telegramas, radiogramas; porte postal e assinatura de 

caixas postais........................................................................................................ 
 

          60.000 

  Total da Consignação 1...........................................................         674.000 
 

CONSIGNAÇÃO 6 – Assistência e Previdência Sociais 
 

05 –  Salário-família........................................................................................................         240.000 

  Total da Consignação 6.....................................................................         240.000 
 

CONSIGNAÇÃO 11 – Diversos 
 

01 –  Aluguel ou arrendamento de imóveis; foros; seguros de bens móveis e imóveis. 840.000 
03 –  Despesas miúdas de pronto pagamento...............................................................            20.000 

  Total da Consignação 11...................................................................          860.000 

  Total da verba 3.................................................................................       1.774.000 
 

VERBA 4 – OBRAS, EQUIPAMENTOS E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 
 

CONSIGNAÇÃO 8 – Diversos 
 

01 –  Ligeiros reparos, adaptações, concertos e conservação de bens imóveis...........           30.000 

  Total da Consignação 8.....................................................................           30.000 

  Total da Verba 4................................................................................           80.000 
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Discussão única do Projeto de Lei da Câmara nº 

277, de 1953, que estima a Receita e fixa a Despesa da 
União para o exercício financeiro de 1954 (Anexo nº 12, 
Conselho de Imigração e Colonização). (Parecer 
favorável, sob nº 989, de 1953, da Comissão de 
Finanças). 

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão. 
Não havendo quem faça uso da palavra encerrarei a 

discussão. (Pausa). 
Encerrada. 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto queiram 

permanecer sentados. (Pausa). 
E' aprovado o seguinte: 

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

 
Nº 227, de 1953 

 
Estima a Receita e fixa a Despesa da  

União para o Exercício financeiro de 1954 
 

ANEXO Nº 12 
 

CONSELHO DE IMIGRAÇÃO E COLONIZAÇÃO 
 

(Resumo por Verbas) 
 

VERBAS 
Fixa 
Cr$ 

Variável 
Cr$ 

Total 
Cr$ 

    
1 –  Pessoal.................................................................. 436.356 3.020.320 3.456.676 
2 –  Material.................................................................. – 221.000 221.000 
3 –  Serviços e Encargos.............................................. –    11.217.062      11.217.062 

 Total.......................................................................        436.356    14.458.382      14.894.738 
 

(Resumo por Consignações) 
 

VERBA 1 – PESSOAL 
 

CONSIGNAÇÕES 
Fixa 
Cr$ 

Variável 
Cr$ 

Total 
Cr$ 

    
2 –  Pessoal Extranumerário......................................... – 2.284.080 2.284.080 
3 –  Vantagens.............................................................. 436.356 25.000 461.356 
4 –  Indenizações.......................................................... – 45.000 45.000 
6 –  Diversos................................................................. –         666.240          666.240 

 Total da Verba 1....................................................         436.356      3.020.320       3.456.676 
 

VERBA 2 – MATERIAL 
 

1 –  Material Permanente.............................................. – 79.000 79.000 
2 –  Material de consumo.............................................. –        142.000          142.000 

 Total da Verba 2.................................................... –        221.000          221.000 
 

VERBA 3 – SERVIÇOS E ENCARGOS 
 

1 –  Serviços de Terceiros............................................ – 275.696 275.696 
3 – Serviços em regime Especial e Financiamentos – 10.300.000 10.300.000 
6 –  Assistência e Previdência Sociais......................... – 93.366 93.366 

11 –  Diversos................................................................. –         548.000           548.000 

 Total da Verba 3.................................................... –    11.217.062     11.217.062 
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CONSELHO DE IMIGRAÇÃO E COLONIZAÇÃO 
 

(Discriminação da Despesa) 
 

VERBA 1 – PESSOAL 
 

    DOTAÇÃO 
(em cruzeiros) 

    Fixa 
Cr$ 

Variável 
Cr$ 

      
CONSIGNAÇÃO 2 – Pessoal Extranumerário 

      
01 – Salários de mensalistas............................................................................             2.284.080 

   Total da Consignação 2......................................................             2.284.080 
      

CONSIGNAÇÃO 3 – Vantagens 
      

01 – Funções gratificada................................................................................... 21.600  
07 – Gratificações por serviço extraordinário...................................................  25.000 
09 – Gratificações de representação................................................................ 390.000  
11 – Gratificações adicionais por tempo de serviço.........................................             24.756  

              436.356                 25.000 
   Total da Consignação 3...................................................... 461.356 
      

CONSIGNAÇÃO 4 – Indenizações 
      

01 – Ajuda de custo para o pessoal civil...........................................................  30.000 
03 – Diárias para o pessoal civil.......................................................................                  15.000 

   Total da Consignação 4......................................................                  45.000 
      

CONSIGNAÇÃO 6 – Diversos 
      

04 – Outras despesas.......................................................................................   
 1 – Abono de emergência para o pessoal extranumerário..................               666.240 
   Total da Consignação 6......................................................               666.240 
              436.356           3.020.320 
   Total da Verba 1................................................................. 3.456.676 
      

VERBA 2 – MATERIAL 
     DOTAÇÃO 

(em cruzeiros) 
     Variável 

Cr$ 
      

CONSIGNAÇÃO 1 – Material Permanente 
      

03 – Livros; documentos; revistas e outras publicações especializadas, destinadas a 
biblioteca ou coleções........................................................................................................ 

 
25.000 

11 – Mobiliário de escritório, de biblioteca, de ensino e doméstico em geral; máquinas, 
aparelhos e utensílios de escritório, biblioteca e ensino; artigos de adorno doméstico..... 

 
50.000 

13 – Aparelhos e utensílios de copa, cozinha, refeitório, dormitório e enfermaria.............................                 4.000 
   Total da Consignação 1...............................................................................               79.000 
      

CONSIGNAÇÃO 2 – Material de Consumo 
      

02 – 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..................................................................... 

 
 

50.000 
03 – Material de limpeza e conservação de veículos, máquinas, aparelhos e Instalações; 

artigos de iluminação.......................................................................................................... 
 

18.000 
04 – Combustíveis e lubrificantes............................................................................................... 26.000 
05 – Sobressalentes e acessórios de máquinas, de viaturas e de aparelhos............................ 8.000 
13 – Vestuários, uniformes e equipamentos; artigos e peças acessórias; roupa de cama, 

mesa e banho; tecidos e artefatos...................................................................................... 
 

20.000 
14 –   Artigos para limpeza e desinfecção.............................................................                20.000 

   Total da consignação 2................................................................................              142.000 
   Total da Verba 2...........................................................................................              221.000 
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CONSELHO DE IMIGRAÇÃO E COLONIZAÇÃO 
 

(Discriminação da Despesa) 
 

VERBA 3 – SERVIÇOS E ENCARGOS 
 

    DOTAÇÃO 
(em cruzeiros) 

    Variável 
Cr$ 

     
CONSIGNAÇÃO 1 – Serviços de Terceiros 

     
02 – Assinatura de órgãos oficiais................................................................................. 696 
03 – Assinatura de recortes de publicações periódicas................................................ 5.000 
05 – Ligeiros reparos, adaptações, concertos e conservação de bens móveis............ 25.000 
06 – Passagens, transporte de pessoal e de suas bagagens....................................... 70.000 
07 – Publicações, serviços de impressão, de encadernação, de clicheria e de 

colaboração............................................................................................................ 
 

150.000 
09 – Serviços de asseio e higiene; lavagem e engomagem de roupas; taxas de 

água, esgoto e lixo................................................................................................. 
 

15.000 
14 – Telefone, telefonemas, telegramas, radiogramas; porte postal e assinatura de 

caixas postais......................................................................................................... 
 

            10.000 

   Total da Consignação 1.....................................................................           275.696 
     

CONSIGNAÇÃO 3 – Serviços em Regime Especial de Financiamento 
     

01 – Acordos  
 1) Para manutenção da Comissão Mista de execução do acôrdo de imigração 

Brasil-Países-Baixos............................................................................................ 
 

300.000 
23 – Representação, propaganda, comissões e despesas no exterior......................... 2.000.000 
24 – Recrutamento, seleção e transporte de imigrantes e trabalhadores nacionais, 

inclusive despesas de alimentação em viagem 
 

 2) Despesas com recrutamento, transporte e seleção de imigrantes no 
estrangeiro................................................................................................... 

 
       8.000.000 

   Total da Consignação 3.....................................................................      10.300.000 
     

CONSIGNAÇÃO 6 – Assistência e Previdência Sociais 
     

05 – Salário-família........................................................................................................            93.366 

   Total da Consignação 6.....................................................................            93.366 
     

CONSIGNAÇÃO 11 – Diversos 
     

01 – Aluguel ou arrendamento de Imóveis; foros; seguros de bens móveis e imóveis. 480.000 
03 – Despesas miúdas de pronto pagamento................................................................ 18.000 
07 – Recepções, hospedagens e homenagens.............................................................             50.000 

   Total da Consignação II.....................................................................           548.000 

   Total da Verba 3................................................................................      11.217.067 
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O SR. PRESIDENTE: – A Imprensa Nacional,  

no avulso da ordem do dia de hoje, incluiu duas  
vêzes o Projeto de Lei da Câmara nº 227, Anexo  
nº 12, relativo ao Conselho de Imigração e 
Colonização. Entretanto, na segunda, deveria  
referir-se e ao Anexo nº 13 do mesmo  
Projeto, referente ao Conselho Nacional  
do Petróleo. Contudo, para evitar reclamações,  
a Mesa deixa de oferecer a matéria  
à discussão do Senado, para incluí-lo  
na Ordem do Dia de amanhã devidamente  
retificada. 

Discussão única do Projeto de Lei da Câmara dos 
Deputados, nº 227, de 1953, que estima a Receita e fixa a 
Despesa da União para o exercício financeiro de 1954 
(Anexo nº 14 – Conselho de Segurança Nacional). (Parecer 
favorável, sob nº 981, de 1953, da Comissão de finanças). 

 
O SR. PRESIDENTE – Em discussão. 
Não havendo quem queira usar da palavra, declaro-a 

encerrada. 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto conservem-

se sentados. (Pausa). 
E' aprovado o seguinte: 

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

 
Nº 227, de 1953 

 
Estima a Receita e fixa a Despesa da União para o Exercício financeiro de 1954 

 
ANEXO Nº 14 

 
CONSELHO DE SEGURANÇA NACIONAL 

 
(Resumo por Verbas): 

 

VERBAS 
Fixa 
Cr$ 

Variável 
Cr$ 

Total 
Cr$ 

1 –  Pessoal 70.176 821.120 891.296 
2 –  Material – 103.100 103.100 
3 –  Serviços e Encargos – 1.221.680 1.221.680 
4 –  Obras, Equipamentos e Aquisição de Imóveis –           25.000             25.000 

 Total          70.176      2.170.900        2.241.076 
 

VERBA 1 – PESSOAL 
(Resumo por Consignações) 

 

CONSIGNAÇÕES 
Fixa 
Cr$ 

Variável 
Cr$ 

Total 
Cr$ 

1 –  Pessoal Permanente 61.920 – 61.920 
2 –  Pessoal Extranumerário – 363.720 363.720 
3 –  Vantagens 8.256 295.400 303.656 
6 –  Diversos –         162.000           162.000 

 Total da Verba 1          70.176         821.120           891.296 
 

VERBA 2 – MATERIAL 
 

1 –  Material Permanente – 33.600 33.600 
2 –  Material de Consumo –           69.500             69.500 

 Total da Verba 2 –         103.100            103.100 
 

VERBA 3 – SERVIÇOS E ENCARGOS 
 

1 –  Serviços de Terceiros – 68.280 68.280 
3 –  Serviços em Regime Especial de Financiamento – 1.100.000 1.100.000 
6 –  Assistência e Previdência Sociais – 48.600 48.600 

11 –  Diversos –             4.800               4.800 

 Total da Verba 3 –      1.221.680        1.221.680 
 

VERBA 4 – OBRAS, EQUIPAMENTOS E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 
 

5 –  Diversos –           25.000             25.000 

 Total da Verba 4 –           25.000             25.000 
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CONSELHO DE SEGURANÇA NACIONAL 
 

(Discriminação da Despesa) 
 

VERBA 1 – PESSOAL 
 

     DOTAÇÃO 
(em cruzeiros) 

     Fixa 
Cr$ 

Variável 
Cr$ 

       
CONSIGNAÇÃO 1 – Pessoal Permanente 

       
01 – Vencimentos do pessoal civil   

  02 – Comissão Especial da Faixa de Fronteiras................................            61.920  
   Total da Consignação 1..............................................................            61.920  
       

CONSIGNAÇÃO 2 – Pessoal Extranumerário 
       

01 – Salários de mensalistas   
  02 – Comissão Especial da Faixa de Fronteiras................................            363.720 
   Total da Consignação 2..............................................................            363.720 
       

 CONSIGNAÇÃO 3 – Vantagens  
       

07 – Gratificações por serviço extraordinário   
  02 – Comissão Especial da faixa de Fronteiras.................................  5.000 

09 – Gratificações de representação   
  02 – Comissão Especial da Faixa de Fronteiras................................  84.000 

10 – Gratificações de representação de gabinete   
  01 – Secretaria Geral..........................................................................  206.400 

11 – Gratificações adicionais por tempo de serviço   
  02 – Comissão Especial da Faixa de Fronteiras................................              8.256  
                  8.256          295.400 
   Total da Consignação 3.............................................................. 303.656 
       

CONSIGNAÇÃO 6 – Diversos 
       

04 – Outras despesas   
 1 – Abono de emergência para o pessoal permanente   
  02 – Comissão Especial da faixa de Fronteiras........ 12.000   
 2 – Abono de emergência para o pessoal extranumerário    
  02 – Comissão Especial da Faixa de Fronteiras.......           150.000              162.00 
   Total da Consignação 6..............................................................              162.00 
                 70.176           821.120 
   Total da Verba 1......................................................................... 891.296 
       

VERBA 2 – MATERIAL 
       
      DOTAÇÃO 

(em cruzeiro) 
      Variável 

Cr$ 
       

CONSIGNAÇÃO 1 – Material Permanente 
       

03 – Livros; documentos; revistas e outras publicações especializadas, 
destinadas a biblioteca ou coleções 

  

  01 – Secretária Geral.......................................................................... 800  
  02 – Comissão Especial da Faixa de Fronteiras................................              6.000 6.800 

06 – Material elétrico, de telefonia, de telegrafia, de televisão, de refrigeração; 
material fotográfico e cinematográfico 

  

  01 – Secretaria Geral................................................................................................... 800 
11 – Mobiliário de escritório, de biblioteca, de ensino e doméstico em geral; 

maquinas, aparelhos e utensílios de escritório, biblioteca e ensino; artigos 
de adorno doméstico 

  

  01 – Secretária Geral.......................................................................... 10.000  
  02 – Comissão Especial da Faixa de Fronteiras................................            15.000 25.000 
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CONSELHO DE SEGURANÇA NACIONAL 
 

[(Discriminação da Despesa)] 
 

[(Verba 2 – Material – Consignação 1 – Material Permanente – Conclusão) 
 

     DOTAÇÃO 
(em cruzeiros) 

     Variável 
Cr$ 

      
03 – Aparelhos e utensílios de copa, cozinha, refeitório dormitório e enfermaria  

  02 – Comissão Especial da Faixa de Fronteiras...............................................              1.000 
   Total da Consignação 1 –..........................................................................           33.600 
      

 CONSIGNAÇÃO 2 – Material de Consumo 
      

02 – 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 

  

  01 – Secretaria Geral.................................................................... 20.000  
  02 – Comissão Especial da Faixa de Fronteiras..........................        15.000 35.000 

03 – Material de limpeza e conservação de veículos, máquinas, aparelhos e instalações; 
artigos de iluminação 

 

  01 – Secretaria Geral......................................................................................... 1.000 
13 – Vestuários, uniformes e equipamentos; artigos e peças acessórias; 

roupa de cama, mesa e banho; tecidos e artefatos 
  

  01 – Secretaria Geral ................................................................... 1.500  
  02 – Comissão Especial da Faixa de Fronteiras..........................        10.000 11.500 

14 – Artigos para limpeza e desinfecção   
  01 – Secretaria Geral.................................................................... 7.000  
  02 – Comissão Especial da Faixa de Fronteiras..........................        15.000            22.000 
   Total da Consignação 2 ............................................................................            69.500 
   Total da Verba 2 .......................................................................................          103.100 
      

VERBA 3 – SERVIÇOS E ENCARGOS 
      

CONSIGNAÇÃO 1– Serviços do Terceiros 
      

02 – Assinatura de órgãos oficiais   
  01 – Secretaria Geral.................................................................... 480  
  02 – Comissão Especial da Faixa de Fronteiras..........................             100 580 

04 – Iluminação, fôrça motriz e Gás   
  01 – Secretaria Geral.................................................................... 16.000  
  02 – Comissão Especial da faixa de fronteiras.............................        10.000 26.000 

05 – Ligeiros reparos, adaptações, consertos e conservação de bens móveis   
  01 – Secretaria Geral.................................................................... 6.500  
  02 – Comissão Especial da Faixa de Fronteiras..........................        10.000 16.500 

07 – Publicações, serviços de impressão, de encadernação, de clicheria e 
de colaboração 

  

  01 – Secretaria Geral.................................................................... 2.200  
  02 – Comissão Especial da Faixa de Fronteiras..........................         12.000 14.200 

09 – Serviços de asseio e higiene; lavagem e engomagem de roupas; taxas 
de água, esgôto e lixo 

  

  01 – Secretaria Geral.................................................................... 3.000  
  02 – Comissão Especial da Faixa de Fronteiras..........................          3.000 5.000 

14 – Telefone, telefonemas, telegramas, radiogramas; porte-postal e 
assinaturas de caixas postais 

  

  01 – Secretaria Geral ................................................................... 2.500  
  02 – Comissão Especial da Faixa de Fronteiras..........................         2.500             3.000 
   Total da Consignação 1.............................................................................           68.280 
      

CONSIGNAÇÃO 3 – Serviços em Regime Especial de Financiamento 
 

03 – Diligências; investigações; serviços de caráter secreto ou reservado   
  01 – Secretaria Geral.................................................................... 3.000.000  
  02 – Comissão Especial da Faixa de Fronteiras..........................      100.000        1.100.000 
   Total da Consignação 3.............................................................................        1.100.000 
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CONSELHO DE SEGURANÇA NACIONAL  
 

[(Discriminação da Despesa)] 
 

(Verba 3 — Serviços a Encargos – Consignação 6 – Assistência e Previdência Sociais)  
 

     DOTAÇÃO 
(em cruzeiros) 

     Variável 
Cr$ 

      
  Consignação 8 – Assistência e Previdência Sociais 
      
05 – Salário Família  
  02 – Comissão Especial de Faixa de Fronteiras..........................................            48.600 
   Total da Consignação 6........................................................................            48.600 
      

Consignação 11 – Diversos 
 
09 – Despesas miúdas de pronto de pagamento   
  01 – Secretaria Geral.......................................................... 1.800  
  02 – Comissão Especial da Faixa de Fronteiras................               3.000              4.800 
   Total da Consignação 11......................................................................              4.800 
   Total de Verba 3...................................................................................       1.221.680 
      

VERBA 4 – OBRAS, EQUIPAMENTOS E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 
      

Consignação 8 – Diversos 
      
11 – Ligeiros reparos, adaptações, consertos e conservação de bens Imóveis  
  02 – Comissão Especial da Faixa de Fronteiras..........................................             25.000 
   Total de Consignação 8........................................................................             25.000 
   Total de Verba 4...................................................................................             25.000 

 
 



Quarta-feira Diário do Congresso Nacional (Seção II) Setembro de 1953 
 

Alfredo Simch 
Camilo Mércio 
 
SR. PRESIDENTE: 

Acham-se presentes 32 Srs. 
Senadores. Havendo numero legal, 
está aberta a sessão. Vai-se proceder 
à leitura da ata. 

O SR. 3.° SECRETÁRIO: 
(servindo de 2°), procede á leitura 

da ata da sessão anterior, que, posta 
em discussão, e sem debate. 
aprovada). 

O SR. 1° SECRETÁRIO: 
Declara que não há expediente. 
O SR. PRESIDENTE: –  

Do Superintendente da Fundação  
da Casa ILEGIVEL à Mesa acaba  
de receber oficio convidando os  
Srs. Senadores a assistirem, no dia  
3 de outubro próximo, às 11 horas,  
em Deodoro, a solenidade de 
lançamento da pedra fundamental  
do moderno número residencial 
Presidente Vargas, composto de 1.314 
apartamentos. 

 - - 
Veio a mesa um requerimento, 

que vai ser lido. 
E' lido o seguinte 
 
Requerimento n°332 de 1953 
 
Considerando que proximamente 

se devera reunir em Washington  
a Conferencia da União 
Interparlamentar; 

Considerando que a convivência 
que essas assembléias proporcionam; 
entre os parlamentares de numerosos 
países, e de real interêsse para a  
obra de aproximação dos ideais 
democráticos; 

Considerando que nelas se têm 
feito representar as duas casas do 
Congresso brasileiro; 

Considerando que a Câmera dos 
Deputados vai enviar delegação a 
próxima reunião. 

Requeremos, com fundamento  
no § 2° do art. 34, combinado com o § 
2° do art. 37 e nos têrmos das letras 
"d" e “e” do art. 126 do Regimento 
Interno, que o Senado Federal se faça 
representar na aludida Conferencia por 
uma delegação de quatro de seus 
membros. 

Sala das Sessões, 22 de 
setembro de 1953. – Alvaro Adolfo. – 
WaIdemar Pedrosa, – Onofre Gouveia. 
– Dario Cardoso. – Sá Tinoco – Djair 
Brindeiro — Alfredo Sinch. 

 
O Sr Presidente. 
Em discussão o requerimento. 
O SR.KERGINALDO CAVALCANTI: 

– Sr. Presidente,  
peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE: – Em 
virtude de o nobre Senador Kerginaldo 
Cavalcanti desejar usar da palavra, 
para discutir o requerimento fica sua 
discussão adiada para a próxima 
sessão, nos têrmos do Regimento. 

Pelo nobre Senador Valdemar 
Perosa foi enviado à Mesa um 
requerimento que vai ser lido pelo Sr. 
1° Secretário. 

E' lido e aprovado o seguinte: 
 
Requerimento n. 333, de 1953 
 
Requeiro dispensa de intertício 

para o Projeto de Lei da Câmara 
número 90, de 1953, a fim de que 
possa figurar na Ordem do Dia de 
sessão de amanhã. 

 

O SR. PRESIDENTE: 
Será feita à Câmara dos 

Deputados a comunicação  
da aprovação dêsses Anexos do 
Projeto de Lei Orçamentária, sem 
emendas. 

Segunda discussão (1° dia)  
do Projeto de Reforma Constitucional 
n° 1 de 1953, que acrescenta 
dispositivos ao art. 4.° do Ato  
das Disposições Constitucionais 
Transitórias. (Parecer favorável,  
sob n.° 611, de 1953, da Comissão 
de Reforma Constitucional) 

O SR. PRESIDENTE: 
 
Vai-se proceder à chamada para 

verificação de número. 
(Procede-se à chamada) 
Responderam à chamada os Srs 

Senadores: 
 
Vivaldo Lima 
Waldemar Pedrosa 
Anísio Jobim 
Álvaro Adolpho 
Antonio Bayma 
Mathias Olympio 
Joaquim Pires 
Onofre Gomes 
Ruy Carneiro 
Apolonio Sales 
Djair Brindeiro 
Ezechias da Rocha 
Cícero de Vasconcelos 
Durval Cruz 
Walter Franco 
Landulpho Alves 
Pinto Aleixo 
Carlos Lindemberg 
Sá Tinoco 
Alfredo Neves 
Pereira Pinto 
Alencastro Guimarães 
Mozart Lago 
Levindo Coelho 
Marcondes Filha 
Euclydes Vieira 
Costa Pereira 
Mário Mota 
Marcondes Filho  
Euclydes Vieira 
Costa Pereira 
Mario Mota 
Othon Mäder 
Gomes de Oliveira. 
Ivo d'Aquino 
Francisco Gallotti 
Alfredo Simch 
Camile Mercio (31) 
 
O SR. PRESIDENTE: – 

Responderam à chamada trinta e 
quatro Senhores Senadores. 

Não há número para abertura da 
discussão. 

Fica adiada para a próxima 
sessão. 

Está esgotada a matéria da 
Ordem do Dia. 

O SR. IVO D’AQUINO: (Pela 
ordem) – (Não foi revisto pelo 
orador): – Sr. Presidente, havendo  
o Senado concedido licença ao  
nobre Senador Ferreira de Souza 
para seguir como delegado brasileiro 
à Organização das Nações Unidas  
e fazendo S. Ex.ª parte da Comissão 
de Finanças desta Casa, peço  
a V. Ex.ª, que. na forma do 
Regimento lhe designe substituto 
durante sua ausência. 

O SR. PRESIDENTE: 
Atendendo à solicitação do nobre 

Presidente da Comissão de Finanças 
 

designo o nobre Senador Othon Mader 
para substituir, na Comissão de 
Finanças, o nobre Senador Ferreira de 
Souza, durante sua ausência. 

Tem a palavra o nobre Senador 
Othon Mader, inscrito depois da ordem 
do dia. 

O SR.OTHON MÄDER: – Sr. 
Presidente, desisto da palavra, porque, 
na hora do expediente, já me ocupei do 
assunto de que desejava tratar. 

O SR. PRESIDENTE: –Nada mais 
havendo a tratar, designo, para a sessão 
noturna já convocada, a seguinte Ordem 
do Dia: 

Discussão única do Projeto de Lei 
da Câmara n.° 231, de 1953, que 
prorrogada pelo prazo de seis meses a 
vigência da Lei n° 842, de 4 de outubro 
de 1949, que subordina ao regime de 
licença prévia o intercâmbio de 
importação e exportação com o exterior. 
Pareceres favoráveis: da Comissão de 
Constituição e Justiça sob n° 1.072 de 
1953 da Comissão de Finanças, sob n.° 
1.074, de 1953. 

Encerra-se a sessão às 16 horas. 
 

Atas das Comissões 
 

Comissão de Redação 
 

28. REUNIÃO, EM 22 DE SETEMBRO 
DE 1953 

 
Aos vinte e dois dias do mês de 

setembro de mil novecentos e cinqüenta 
e três, às vinte e uma horas e trinta 
minutos, em uma das salas do Senado 
Federal, reune-se a Comissão de 
Redação, sob a presidência do Sr. 
Senador Aloysio de Carvalho, Vice-
Presidente, achando-se, presentes os 
Srs. Senadores Waldemar Pedrosa, 
Velloso Borges e Costa Pereira, deixando 
de comparecer, inicialmente, por motivo 
justificado, o Sr. Senador Joaquim Pires, 
Presidente. 

É lida e aprovada, sem alterações, a 
ata da reunião anterior. 

A Comissão aprova a redação final 
dos seguintes pareceres: 

– Do Sr. Waldemar Pedrosa, ao 
Projeto de Lei da Câmara dos Deputados 
n° 187 de 1953, que autoriza o Poder 
Executivo a abrir, pelo Ministério da 
Educação e Cultura, o crédito especial de 
Cr$ 700.000,00 (setecentos mil 
cruzeiros), para completar o pagamento 
da subvenção anual ao Instituto Histórico 
e Geográfico Brasileiro; 

– Ao Projeto de Lei da Câmara dos 
Deputados n° 355, de 1950, emendado 
pelo Senado, que abre ao Ministério da 
Aeronáutica o crédito especial de , Cr$ 
200.000,00 para ereção de um busto do 
Senador Salgado Filho; 

– Substitutivo do Senado ao Projeto 
de Decreto Legislativo n.o 23, de 1953; 
que mantém a decisão por que o Tribunal 
de Contas de negou registro ao contrato 
celebrado para desempenhar, no Instituto 
Tecnológico, a função de Professor 
Assistente de Química; 

Do Sr. Veloso Borges, ao Projeto de 
Lei da Câmara dos Deputados n° 55, de 
1953. emendado pelo Senado, que 
concede a pensão mensal de Cr$ 
4.000.00 (quatro mil cruzeiros) à viúva e 
às filhas solteiras do Professor Arduino 
Fontes de Bolívar; 

– Do Sr. Costa Pereira, ao Projeto 
de Decreto Legislativo n° 42, de 1952, 
que aprova o Acordo sôbre Transportes 
Aéreos Regulares entre o Govêrno dos 
Estados Unidos do Brasil e o Govêrno da 
Espanha, firmado no Rio de Janeiro, a 2 
de.novembro de 1949; 

 

– Ao Projeto de Lei da Câmara 
dos Deputados n.° 213, de 1953,  
que autoriza o Poder Executivo a  
abrir, pelo Ministério da Educação e 
Cultura, os créditos especiais de  
Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões  
de cruzeiros), Cr$ 10.000.000,00  
(dez milhões de cruzeiro-, Cr$ 
1.000.000,00 (um milhão de cruzeiros) 
e Cr$ 2.000.000,00 (dois milhões  
de cruzeiros), para auxiliar 
respectivamente, a construção da  
sede do Museu de Arte Moderna,  
do Teatro Castro Alves, da Escola  
de Belas Artes de Pelotas e do Museu 
Mariano Procópio). 

Às vinte e duas horas, nada  
mais havendo que tratar, a Comissão 
encerra os seus trabalhos; e eu,  
Glória Fernandina Quintela, Redator 
de Anais e Documentos 
Parlamentares, Secretário, lavrei a 
presente ata que, depois de aprovada, 
será assinada pelo Sr. Presidente. 

 
129.a SESSÃO EM 23 DE 

SETEMBRO DE 1953 
 
Oradores inscritos para o 

Expediente 
 
1.° Senador Assis Chateaubriand. 
2.° Senador Hamilton Nogueira. 
3.° Senador Bernardes filho. 
 

ATA DA 128° SESSÃO EM 22 DE 
SETEMBRO DE 1953 

 
(Extraordinária) 

 
Presidência dos srs. Café Filho e 

Marcondes Filho 
 
Às 21 horas compareceram os 

Srs. Senadores: 
 
Waldemar Pedrosa. 
Anísio Jobim 
Alvaro Adolfo 
Mathias Olympio 
Onofre Gomes 
Plínio Pompeu 
Kerginaldo Cavalcanti 
Ruy Carneiro 
Venoso Borges 
Apolônio Sales 
Djair Brindeira 
Ezechias Rocha 
Cícero de Vasconcelos 
Aloysio de Carvalho 
Attilio Vivacqua 
Sá Tinoco 
Alfredo Neves 
Mozart Lago 
Bernardes Filho 
Levindo Coelho 
Marcondes Filho 
Domingos Velasc  
Dario Cardoso 
Costa Pereira 
Mário Mota 
João Villasboas 
Othon Mader 
Gomes de Oliveira 
Francisco Gallotti 
Alberto PasquaIint 
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Sala das Sessões, em 22 de 
setembro de 1953. – Waldemar 
Pedrosa. 

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

Tem a palavra o nobre Senador 
Othon Mader, orador inscrito. 

O SR. OTHON MADER (Não foi 
revisto pelo orador): – Sr. Presidente, 
na sessão desta tarde, focalizei um  
fato que me chamou a atenção: 
enquanto as iniciativas particulares 
estão obtendo êxito, na exploração do 
petróleo, segundo notícias do Rio 
Grande do Sul, onde  
S. Ex.ª o Sr. Presidente da República 
inaugurou mais uma unidade da refinaria 
de petróleo da Companhia Ipiranga,  
de Jacarezinho, informam-me do meu 
Estado, que a sonda ali instalada, para 
perfurar o subsolo e encontrar o 
petróleo, não está sendo empregada, há 
algum tempo, e não se sabe quando 
será posta novamente em 
funcionamento, porque depende de uma 
peça já encomendada aos Estados 
Unidos. 

Meu desejo, Sr. Presidente, for 
justamente ressaltar o contraste: 
enquanto, de um lado, a iniciativa 
particular obtém êxito, de outro, 
observamos o fracasso da ação do 
Governo ao prejudicando, assim, a 
exploração do nosso petróleo. 

Após aqui proferir essas palavras, 
tive oportunidade de ouvir, há  
pouco, durante a "Hora do Brasil, 
retransmitida pela Agência Nacional,  
o discurso do Sr. Getúlio Vargas  
ao inaugurar a segunda unidade da 
refinaria de petróleo, da Companhia 
Ipiranga, na cidade do Rio Grande". 

S. Ex.ª o Presidente da República 
louvou a iniciativa que – segundo  
afirmou – era do capital brasileiro de 
engenheiros brasileiros: elogiou, 
portanto, êsse cometimento que 
mereceu, de sua parte, rasgados 
encomios. 

Sr. Presidente, vê V. Ex.ª tinha eu 
razão quando, esta tarde, dizia ser 
possível, perfeitamente justificarei que o 
Sr. Getulio Vargas, ao voltar da sua 
viagem á sua terra natal, encontrando 
sôbre sua mesa o Projeto da Petrobrás, 
num rasgo de patriotismo e de coragem, 
vetasse os arts. 1º e 2º ... 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – Não apoiado. 

O SR. OTHON MADER: – ...a fim 
de eliminar a parte meia nociva aquela 
que estabelece o monopólio estatal. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – Justamente aquela 
que protege o Brasil. 

O SR. OTHON MADER: – O Sr. 
Presidente da República para ser 
coerente com as palavras proferidas  
na cidade do Rio Grande, elogiosas  
a iniciativa de um grupo de brasileiros 
que, com capital particular, teve 
capacidade para fundar e ampliar uma 
distilaria de petróleo, não pode chegar 
ao Rio de Janeiro e impedir que nossos 
patrícios continuem trabalhando na 
exploração do petróleo. 

S. Ex.ª seria incoerente, 
contraditório se, após elogiar a iniciativa 
privada a que me referi, numa  
penada proibisse os brasileiros de 
colaborarem na solução do problema 
petrolífero. 

Vejo, assim, fundamentada minha 
expectativa acêrca da melhoria do Projeto 
Petrobrás, caso S. Ex.ª vete os aludidos 
arts. 1º e 2º do Capítulo I. 

Outro fato me leva a esperar que  
o Sr. Getúlio Vargas, assim proceda:  
o Projeto da Petrobrás, encaminhado  
pelo Chefe do Executivo Federal  
ao Congresso Nacional, de forma  
alguma continha o monopólio estatal. 
Determinava a organização de uma 
companhia mista, que se denominaria 
Petrobrás, sem características mo- 
 

nopolistas. O Congresso, entretanto, 
modificou os fundamentos do 
anteprojeto governamental. Está assim, 
Sr. Getúlio Vargas bem à vontade para 
vetar os Arts. 1º e 2º, profundamente 
contrários ao desejo do Govêrno. 

Se o Sr. Presidente da República 
deseja se explore, ao mínimo, o petróleo 
nacional, a fim de se evitar verdadeira 
sangria nas divisas, basta a S. Ex.ª vetar 
o monopólio estatal e volver-se para a 
iniciativa privada, ainda agora exaltada 
no Rio Grande do Sul. Só assim teremos 
petróleo jorrando do nosso sub-solo. 

Foi o apelo que fiz ao Sr. GetúIio 
Vargas, e que ora renovo, encorajada 
pelas palavras de S. Ex.ª, irradiadas pela 
Agência Nacional. Muito bem! Muito! 
(Palmas). 

O SR. PRESIDENTE: – Não há 
outros oradores inscritos..  

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: 
– Sr. Presidente, ouvimos ôntem, as 
palavras do nosso nobre colega, 
Senador Gomes de Oliveira, a respeito 
da monotonia em que, ao seu ver, correu 
a sessão do Senado comemorativa do 
dia da Constituição Federal. 

Sustentou S. Ex.ª que, apesar dos 
numerosos e brilhantes discursos 
proferidos naquela reunião, a sessão foi 
mais triste que festiva, não obstante ter 
sido uma sessão especial. 

Lembrei-me, quando S. Ex.ª falava, 
de que estando, ultimamente, alguns 
dias na minha cidade do Salvador, lia, 
sucessivamente, num dos jornais da 
terra, telegramas do Rio de Janeiro, 
dizendo que o Senado havia realizado 
uma sessão de rotina. 

Comecei a impressionar-me com 
aquelas sessões de rotina tão seguidas 
do Senado; e investigando cheguei a 
conclusão de que as sessões de rotina, 
para êsse correspondente telegráfico, 
eram sessões sem discursos, e em cuja 
ordem do dia nos poucos projetos. 
Assim, quando S. Ex.ª falava ontem 
considerava eu que uma sessão de 
rotina é uma sessão monótona, e fiquei 
confuso porque teria que concluir, 
inevitavelmente, que tanto são 
monótonas as sessões de dia; curso, 
como as sem discurso; quer dizer, as de 
rotina. 

Sr. Presidente li, hoje, na imprensa 
vespertina uma nota da Embaixada 
Nicarágua no Brasil, que considero 
interessante deixar nos anais  
do Senado, não só para quebrar a 
possível monotonia da sessão desta 
noite, mas como depoimento, pelo 
menos de minha parte, no sentido de 
que a próxima visita do ilustre Presidente 
da Nicarágua não nos contamine do 
exemplo de seu país. 

Um jornal noticiou que S. Ex.ª 
havia designado seu filho para 
substitui-lo, interinamente, na 
Presidência da República, durante sua 
ausência. Essa noticia causou, 
realmente, apreensão nos círculos 
democráticos brasileiros, não 
familiarizados com a organização 
constitucional daquele país. Assim, a 
Embaixada da Nicarágua dá hoje ao "O 
Globo" a explicação, que é a seguinte: 

"De acordo com a Constituição do 
país, sempre que houver necessidade 
de o presidente da República afastar-se 
do cargo, a Câmara dos Deputados 
indicará três dos seus membros, dentre 
os quais o chefe da nação escolherá o 
seu substituto provisório. No caso, entre 
os deputados indicados, estaria o 
Coronel Luiz Somoza, que é membro do 
Parlamento. A sua escolha obedeceu, 
assim, à preferência presidencial por um 
dos três deputados designados pela 
própria Câmara. Não foi, pois, um ato 
discricionário". 

Recordei-me, Sr. Presidente, 
daquele episódio em que o velho pai, 
temeroso dos namôros da jovem filha, 
dizia a ela que lhe dava liberdade de 
 

se casar com quem quisesse, contanto que 
fosse com o primo João... 

Êsse ato não discricionário, 
evidentemente, não nos deve 
impressionar porque, como vemos,  
há dois tipos de atos discricionários: 
aquêle que é por sua mesma origem  
ou desde as suas origens e aquêle  
que é discricionário por imperativo 
constitucional, como no caso da 
Nicarágua. Só temos a louvar que,  
na hipótese, um sentimento paterno  
tão profundo houvesse determinado 
 as preferências do ilustre Presidente 
que o Brasil vê hospedar dentro  
de algumas horas com as homenagens 
devidas á sua alta autoridade e  
com todo o apreço estima que  
devem unir o Brasil á grande pátria  
de Rubem Dario. – (Muito bem; muito 
bem). 

Comparecem mais os Senhores 
Senadores: 

 

Vivaldo Lima. 

Antônio Bayma. 

Victorino Freire. 

Joaquim Pires.  

Georgino Avelino.  

Novaes Filho. 

Ismar de Góes.  

Durval Cruz. 

Walter Franco. 

Landulpho Alves. 

Pinto Aleixo. 

Carlos Lindemberg. 

Pereira Pinto. 

Alencastro Guimarães.  

Euclides Vieira.  

Ivo d'Aquino – (15). 

Deixam de comparecer os Senhores 
Senadores: 

Prisco dos Santos. 

Magalhães Barata.  

Arêa Leão. 

Carlos Saboya. 

Ferreira de Souza.  

Assis Chateaubriand.  

Julio Leite. 

Pinto Aleixo. 

Luiz Tinoco. 

Hamilton Nogueira.  

Mello Vianna. 

Cesar Vergueiro.  

Vespasiano Martins.  

Flávio Guimarães.  

Roberto Glasser – (15). 

 

O SR. PRESIDENTE: – Continua a 
hora do expediente. (Pausa). 

Não havendo mais quem peça a 
palavra, passo á: 

 
Ordem do Dia 

 
Discussão única do Projeto de Lei da 

Câmara nº 231, de 1953, que prorroga 
pelo prazo de seis meses a vigência da 
Lei nº 842, de 4 de outubro de 1949, que 
subordina ao regime de licença-prévia e 
intercâmbio de importação e exportação 
com o exterior. (Pareceres favoráveis: da 
Comissão de Constituição e Justiça, sob 
número 1.072, de 1953; da Comissão de 
Economia, sob nº 1.073, de 1953; da 
Comissão de Finanças), sob nº 1.074, de 
1953). 

 
O SR. PRESIDENTE: – Sobre a 

mesa várias emendas, que vão ser lidas. 
São lidas as seguintes: 
 

EMENDAS 
EMENDA Nº 1 

 
Ao art. 1º – § 1º, onde diz "as 

decisões da Comissão serão tomadas em 
reuniões de que poderão participar sem 
direito de voto". 

Diga-se: 
"As decisões da Comissão serão 

tomadas em reuniões de que participarão, 
com direito de voto": 

 
Justificação 

 
1 – O projeto cria uma comissão à 

qual competirá dar execução à lei que vai 
regular o regime de licença prévia da 
importação e exportação de mercadorias. 

2 – A inclusão, nêsse órgão 
colegiado, dos representantes diretos das 
classes produtoras (lavoura, comercio e 
indústria) só terá os feitos que se teve em 
vista des êsses representantes, com 
direito de voto, puderem se opôr a 
deliberações, como as que hoje tanto 
escandalizam a opinião pública. 

3 – Modificar o atual regime de 
licenciamento entregando a execução de 
lei uma Comissão de cujas decisões 
poderão participar, sem direito de voto, os 
responsáveis pela economia nacional, é 
um verdadeiro absurdo, pois para 
decisões da referida Comissão em nada 
contribuirá a opinião por mais sensata e 
patriótica que seja dos legítimos 
representantes da lavoura, da industria, 
do comercio, pois o pensamento dêsses 
representantes não terá influencia alguma 
nas decisões que esses representantes 
não foi concedido o direito de fato, vale 
dizer da vetar as imoralidades que se 
praticam à sombra de lei de licenciamento 
prévio. – Alencastro Guimarães. 

 
EMENDA Nº 2 

 
Suprima-se o art. 4º e seu parágrafo 

único. 
 

Justificação 
 
1 – O dispositivo visa, sem dúvida, 

uma certa contenção dos preços. Mas 
não será por força de um ilegível 
impraticável que o Governo conseguirá 
atingir tal objetivo. 

2 – Entre outras razões que levam a 
propor a supressão do referido contrôle 
de preços alinhamos, como principais as 
seguintes: 

A – A alta de preços, uma 
conseqüência da escassez da oferta, em 
relação à procura. 

B – Havendo restrições na 
importação haverá, naturalmente, menor 
oferta em relação às necessidades dos 
consumidores. 

C – Se as restrições fôssem 
aplicadas eqüitativamente – dividindo o 
pouco por todos os do ano – a lei da 
oferta e da procura poderá exercer 
influencia benéfica, impedindo exageros 
aos preços. 
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D – Entretanto, se persistir  
o regime atualmente vigorante, em  
que a distribuição das licenças não  
tem sido feita com equidade, não 
haverá como impedir que atue a lei 
natural de oferta e da procura, em todo 
o país, com o pouco que houver em 
circulação. 

E – Por outro lado, os 
consumidores – em conseqüência da 
inflação dos aumentos de dissídios 
coletivos anuais – têm hoje um poder de 
compra muito superior, de modo que o 
povo paga qualquer preço, quanto 
precisa da mercadoria. 

F – Os controles de preços, 
durante a guerra, se tiver um êxito em 
países que adularam também o 
racionamento. 

No dia em que terminou o  
conflito, não foi mais possível manter o 
controle, pois o consumidor deixou de 
colaborar e passou a pagar mais para 
obter o que desejava, incentivando o 
mercado negro. 

G – No Brasil há o exemplo do 
cimento: foi por lei fixado o lucro do 
importador, muito baixo. 

Desde então, as firmas 
organizadas e que se prezam, deixaram 
de importar. O cimento está sendo hoje 
vendido no mercado negro. 

H – A formula C. D. L. 
Esta fórmula estimula a elevação 

dos preços: 
Exemplo: 
Se for fixado o lucro em 25% sobre 

o custo convém comprar por 200 ao 
invés de por 100, pois sobre 200 o Iucro 
será de 50, ao passo que sobre 100 o 
lucro será de somente 25. 

I – Tratando-se de importação 
poderá haver, ainda, a evasão de 
rendas. 

O importador ficará tentando a 
mandar aumentar o custo nas faturas, 
deixando o super-preço no exterior. 

Neste caso, deixará de pagar, no 
Brasil, o imposto de renda sôbre aquêle 
over-price. 

E na prática obterá lucro também 
sôbre o "over-price", inflacionando os 
preços CIF em cruzeiros, base das 
demais negociações. 

J – Durante a guerra, foi o controle 
de preços de importação exercido pela 
Coordenação de Mobilização 
Econômica, o único que funcionou 
porque o seu chefe, Doutor Mariano 
Ferraz, fixou lucro de 100% para fazer a 
tabela "teto", deixando a lei da oferta e 
da procura funcionar livremente sob 
êsse teto. 

K – Para exercer um controle eficiente 
seria, hoje, necessário uma nova 
Coordenação com tantos funcionários, ou 
mais, que o número da atual CEXIM. Isto 
porque seria necessário fixar a margem de 
lucro, para cada item de importação, uma 
vez que no mesmo ramo ou grupo os 
lucros variam. Neste caso, seria 
necessário um estudo de lucro para itens 
em numero de 3.056 da Nomenclatura 
Brasileira de Mercadorias, base do 
licenciamento da CEXIM, o que de 
antemão nos diz ser o sistema 
completamente impraticável. 

L – Durante os anos de 1949-1950, 
em que houve grandes restrições da 
CEXIM, mas em bases equilibradas e 
eqüitativas, não se notou alta de 
preços, pois havia concorrência. 

M – Se a CEXIM exercer  
suas funções em bases justas, 
eqüitativas e, sobretudo honestas  
não haverá necessidade de controle  
de preços, pois havendo distribuição de 
licenças – de Norte a Sul – os  
mercados se acalmarão e se ajustarão 
em bases menos especulativas – 
Alencastro Guimarães. 

EMENDA Nº 3 
 
Ao § 1º do art. 9º, – onde se ilegível.  
"O depósito ...Será liberado na 

liquidação da respectiva operação ilegível. 
diga-se. 
"O deposito será liberado por ocasião 

do fechamento do cambio". 
 

Justificação 
 

1 – O art. 5º do Projeto consagra 
novidade na resignação sôbre a 
denominada licença previa. 

2 – O deposito de 30% do valor das 
importações licenciadas contribuirá, 
alegam os Autores da proposição, para 
reduzir o volume das importações. 

3 – Embora não participemos de  
tal otimismo, uma coisa nos parece  
certa; é o grave ônus que se vai criar para 
os importadores, originando-os a 
imobilizar, para cada negócio de 
importação, quantia que corresponde  
a 130% do valor da importação, pois os 
importadores, alem do depósito de  
30% terão que efetuar o de valor integral 
da operação, ao fechar o respectivo 
cambio. 

4 – Daí nos parece mais acertado 
senão mais eqüitativo, que a liberação do 
depósito dos 30% seja concedida 
mediante a comprovação, pelo importador, 
do fechamento do respectivo cambio. 

5 – A liquidação da operação de 
câmbio sofre demoras, ás vezes muito 
longas, pelo que não podem ser levadas á 
conta do importador. – Alencastro 
Guimarães. 

 
EMENDA Nº 4 

 
Acrescente-se onde convier: 
Art. Independem de licença prévia as 

mercadorias importadas sem cobertura 
cambial. 

Sala das Sessões, 22 de setembro de 
1953. 

 
Justificação 

 
Sendo o objetivo da lei de licença 

prévia poupar as cambiais oriundas de 
nosso comercio exterior, sendo livre a 
aquisição de qualquer moeda ao cambio 
livre e livre sua utilização, é obvio que não 
haverá inconveniente na utilização de 
moeda assim obtida para a compra de 
mercadorias que pela sua abundancia 
contribuirão para a baixa de preço. – 
Alencastro Guimarães. 

 
EMENDA Nº 5 

 
Acrescente-se, onde convier: 
Artigo... – As mercadorias importadas 

sem licença previa pagarão além  
dos direitos a taxas devidas, mais  
uma importância equivalente a 25% ad 
valorem calculada esta sôbre o custo CIF 
mais taxas e direitos à base do cambio 
livre que vigorar em média publicado pelo 
Banco do Brasil no dia anterior ao 
pagamento. 

 
Justificação 

 
Na atualidade o processo é 

apreender-se, como contrabando, as 
mercadorias assim importadas e leva-las a 
leilão e depois entram normalmente no 
comercio do País. 

São conhecidos os inconvenientes de 
ordem moral que tal processo acarreta. 

Pagamos uma sobretaxa de 25% 
sôbre o valor CIF mais taxas e direitos 
será grande a arrecadação para o Tesouro 
além da simplificação das operações e 
eliminação de graves inconvenientes ora 
verificados. 

Sala das Sessões, em 22 de 
setembro de 1953. – Alencastro 
Guimarães. 

 
EMENDA Nº 6 

 
Suprima-se o artigo 5º. 

Justificação 
 
A obrigatoriedade do depósito de 

30% do valor da licença antes da 
liquidação câmbio é onerosa. 

Implica na imobilização de dinheiro, 
isto é, em juros por tempo indeterminado 
agravando o custo da mercadoria. 

Constituirá um privilégio para  
quem disponha de dinheiro liquido ou 
oportunidade para a imposição de  
pesadas comissões enquanto que a 
exigência do depósito só para a  
integral liquidação do câmbio facilita as 
operações de financiamento e portanto 
barateia o custo da mercadoria. 

O parágrafo primeiro é  
desnecessário pois se trata de  
operação interna. Como formalidade 
tenderá a agravar as exigências 
burocráticas existentes e de tão 
inconvenientes resultados. 

Os parágrafos terceiro e quarto são 
conseqüência do artigo e, portanto, ficam 
sem razão de ser. Entretanto não se 
justifica sua exclusão das exigências do 
artigo e seus parágrafos anteriores. 

Sala das Sessões, em 22 de setenta 
de 1953. – Alencastro Guimarães. 

 
EMENDA Nº 7 

 
Onde convier: 
Art... – A partir de 31 de dezembro 

de 1953 é suprimida a obrigatoriedade 
vigente de aquisição de 20% do valor das 
exportações em letras do Tesouro. 

 
Justificação 

 
Criada esta obrigatoriedade quando 

nossa balança comercial fortemente 
favorável obrigava emissões para cobrir o 
saldo não há mais razão de ser para a 
sua continuação pelos fatos notòriamente 
conhecidos. 

Além do confisco cambial esta lei 
obriga o exportador a uma perda que 
reduz ainda mais o produto do que 
trabalho. 

Sala das Sessões, em 22 de 
setembro de 1953. – Alencastro 
Guimarães. 

 
EMENDA Nº 8 

 
Onde convier: 
Art... – As mercadorias exportadas 

terão suas cambiais adquiridas  
pelo Banco do Brasil metade à  
taxa oficial que for declarada e metade  
à taxa livre que for declarada na  
véspera do dia da liquidação da 
operação. 

Parágrafo – As cambiais adquiridas 
a taxa oficial serão utilizadas: 

1 – para o serviço de juros e 
amortização de dividas a cargo da "União 
dos Estados e dos Municípios, no 
exterior"; 

2 – na importação de mercadorias 
essenciais entre estas papel e material 
para imprensa, rádio e televisão. 

Parágrafo... – Não será concedido 
câmbio oficial a mercadorias de que haja 
produção nacional equivalente a metade 
do consumo brasileiro. 

Parágrafo... – As importações em 
geral serão licenciadas metade em 
câmbio oficial e metade em cambio livre. 

 
Justificação 

 
A elevação do custo de vida no país, 

rebelde a todos os esforços, traduz-se na 
redução do poder aquisitivo do cruzeiro 
estimado em menos de 75% do seu valor 
em 1939. 

Dai as dificuldades de exportação  
à taxa oficial que produz 18,32 por  
dólar afastando-nos dos mercados 
consumidores e criando a embaraçosa 
situação em que nos encontramos. 

A liberação de 50% das cambiais 
produzirá um valor médio que facilitará o 
escoamento da produção retida e 
estimulará o seu incremento. 

A utilização dos dólares obtidos à 
taxa oficias como prescrito visa não 
aumentar encargos ao Tesouro e facilitar 
os recursos destinados a facilitar o que 
seja de fato útil ao País. 

A importação metade em cambio 
livre e metade em câmbio oficial, 
constituída um freio aos excessos, de 
pouco influindo nos preços atuais 
sabidamente onerados em valor médio 
maior para o dotar de importação dos 
privilégios nascidos e criados à sombra da 
lei tal como vem sendo executada. 

Sala das Sessões. Em 22 de 
setembro de 1953. – Alencastro 
Guimarães. 

 
EMENDA Nº 9 

 
Acrescente-se onde convier: 
Art. – As mercadorias importadas 

sem licença prévia serão liberadas 
mediante o pagamento de direitos em 
dobro. 

Sala das Sessões, em 22 de 
setembro de 1953. – 

 
Justificação 

 
As mercadorias que têm sido assim 

importadas não utilizaram do câmbio 
fornecido pelas reservas do governo. Não 
as desfalcam, portanto. 

"Por outro lado vendidas em leilão 
entram no consumo do país como ao 
tivessem sido legitimamente importadas". 

Produzem apenas, pelo atual modo 
de proceder a uma vantagem para os 
apreensores, sem lucro para a nação. 
Pagando os direitos em dobro as vendas 
do tesouro aumentarão. – Alencastro 
Guimarães. 

 
EMENDA Nº 10 

 
Ao artigo 7º – da lei 342 de 4 de 

outubro de 1950. 
Onde se lê prazo máximo de 36 

(trinta) dias, 
Leia-se 8 (oito) dias. 
Onde se lê dentro de 20 (vinte) dias, 
Leia-se dentro de 8 (oito) dias. 
Sala das Sessões, 22 de setembro 

de 1953. 
 

Justificação 
 
Um dos mais graves inconvenientes 

a prática da lei de licença encontra-se no 
prazo para a concessão de licença, pois 
que os negócios valem em suas ofertas 
quase sempre por prazos curtos e fatais. 
Torna-se necessário que uma vez que se 
imponha limitações que estas onerem o 
menos possível as transações. – 
Alencastro Guimarães. 

 
EMENDA Nº11 

 
Onde convier: 
Artigo – As licenças quer de 

importação quer de exportação que não 
tenham sido concedidas ou negadas 
dentro dos prazos estipulados por essa 
Lei são consideradas como 
automaticamente concedidas para todos 
efeitos legais. 

Sala das Sessões, 22 de setembro 
de 1953. – 

 
Justificação 

 
São conhecidos os atrasos com os 

conseqüentes prejuízos na demora de 
solução aos pedidos de licença. A 
emenda porá termo à desídia ou capricho 
dos responsáveis. – Alencastro 
Guimarães. 

 
EMENDA Nº 12 

 
Onde convier: 
Artigo – Das cambiais obtidas pela 

exportação, pelo menos, 50% serão 
aplicadas na importação do exterior 
destinada ao Estado ou Território 
produtor. 
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Sala das Sessões, 22 de 
setembro de 1953. – Mathias Olympio. 
– Alencastro Guimarães. 

O SR. PRESIDENTE: – Como a 
última das emendas não está 
justificada, peço ao seu autor, o nobre 
Senador Alencastro Guimarães, que a 
fundamente verbalmente. 

O SR. ALENCASTRO GUIMA 
(Não foi revisto pelo orador): – Sr. 
Presidente, tem a emenda como 
autores, o nobre Senador Mathias 
Olimpio e o orador. 

Resume-se no seguinte: 
"Das cambiais obtidas pela 

exportação, pelo menos 50% serão 
aplicadas na importação do exterior 
destinada ao Estado ou Território 
produtor". 

Diversas vêzes tive oportunidade 
de pedir a atenção do Senado para 
fato, que considero clamoroso, de 
Estados não conseguirem para seus 
postos importação direta 
correspondente, sequer, a 50% das 
cambiais que fornecem à União. 

Aqui, fazendo éco ao ilustre 
governador do Piauí, mostrei que, 
naquele Estado do Norte, apenas 10% 
de suas cambiais haviam sido 
utilizadas na importação que lhe era 
destinada. 

Um Estado pobre, em condições 
econômicas deficientes, em vez de ser 
beneficiado com, pelo menos, metade 
de seu trabalho, dá 90% de suas 
cambiais à União. Situação como 
esta, repete-se, em gráus variáveis, 
noutros Estados, notadamente nos do 
Norte e do Nordeste, os que mais 
precisam de amparo, aquêles que são 
apenas os enteados maltratados da 
União Desprotegidos 
economicamente, são obrigados, nas 
horas da crise, a ilegível da União 
uma parte daquilo que lhes é devido e 
que lhes é dado como favor. 

Estas as razões da Emenda. E' 
preciso que essas regiões do país 
usufruam seu trabalho e não sejam 
obrigadas a comprar no Rio de 
Janeiro. em São Paulo ou em Recife 
por duas ou três vezes o seu valor, os 
artigos de que necessitam 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – 
Permite V. Ex.ª um aparte? 

O SR. ALENCASTRO 
GUIMARÃES: – Com todo o prazer. 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – O 
nobre colega tem o exemplo do 
Espírito Santo. Apesar de concorrer 
com as maiores percentagens  
de cambiais, é dos mais prejudicados 
na participação da importação. 
Relativamente à emenda de V.  
Ex.ª teria que fazer, data vênia,  
a restrição de não fixarmos o  
critério absoluto de 50%, mas uma 
proporção que assegurasse a cada 
Estado porcentagem equitativa. 

O SR. ALENCASTRO 
GUIMARÃES: – Muito agradecida 
pelo aparte de V. Ex.ª. 

Sr. Presidente, minha emenda 
não tem a pretensão de resolver 
frontalmente a questão. Objetiva, 
apenas, focalizar um dos aspectos 
odiosos da Lei de Licença Prévia. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Dá V. 
Ex.ª. licença para um aparte? 

O SR. ALENCASTRO 
GUIMARÃES: – Com muito prazer? 

O SR. IVO D'AQUINO: – O nobre 
Senador Attilio Vivacqua colocou a 
questão tendo em vista o Estado do 
Espírito Santo. O que se entende, 
entretanta, por exportação em face da 
Constituição Federal e da emenda que 
V. Ex.ª apresenta? A exportação para 
o exterior. 

O SR ALENCASTRO 
GUIMARÃES :– Exatamente. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Há, 
todavia, Estados no Brasil que, embora 
tendo pequena exportação para o exterior, 
suprem o mercado interno com gêneros 
de primeira necessidade, sem os quais 
nosso país sofreria escassez de graves 
conseqüências. Há, ainda, Estados que, 
apesar de exportarem para o exterior, 
estão sujeitos a acordos comerciais dos 
quais resulta grande exportação, mas que 
não contribui para a entrada de divisas. 
Uma das entidades da Federação incluída 
na exemplificação que estou dando é 
Santa Catarina- Exporta ela madeira erva 
mate para a Argentina. Uruguai e Chile. 
Tais produtos, entretanto, estão 
subordinados a um acordo comercial: e 
como o pagamento é feito em cruzeiros, 
evidentemente não há divisas. Em 
compensação, fornece para o Brasil inteiro 
uma variedade extraordinária de produtos. 
Assim ainda que a emenda de V. Ex.ª 
atendesse ao fim colimado, seria injusta 
em relação a Estados que não têm 
exportação de que resultem divisas. 
circunstância, porém, pela qual não são 
responsáveis, 

O SR. ALENCASTRO 
GUIMARÃES: – De pleno acôrdo. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Permita-me 
V. Ex.ª ainda uma observação. E muito 
difícil, através da emenda de V. Ex.ª, 
adotar critério que se enquadre numa 
contabilidade perfeita. O Orçamento 
Cambial não é feito pelo número ou pelas 
espécies de cambiais. E' elaborado na 
base de um todo, relativamente à 
exportação ,e á importação. Nestas 
condições, a emenda não beneficiará 
grande parte. dos Estados do Brasil. 
Penso que, a, adotar-se a regra 
preconizada por V. Exª. – que no fundo, 
tem certa razão de ser porque muitos 
Estados realmente não obtêm cotas de 
importação e entre êstes, figura o de 
Santa Catarina – devia ser realizado um 
estudo técnico, visando evitar certos 
inconvenientes, O meio mais prático seria 
o das cotas para os Estados. Peço ao 
nobre orador desculpe; pelo longo aparte 
que dei como um tributo da admiração 
que S. Ex.ª me inspira. 

O SR. ALENCASTRO 
GUIMARÃES: – O nobre colega acaba de 
trazer à campanha que movi nesta Casa e 
na, imprensa, admirável contribuição. 

Sr. Presidente, estamos apenas na 
fase de justificação da minha emenda e 
não na da discussão, e já vemos como o 
assunto acende dúvidas e faz germinar 
sugestões, fato que denota situação 
irrefutável. 

Em teoria é possível disciplinar-se, 
condicionar-se o comércio exterior de um 
país como o Brasil. Fala-se em 
orçamento de câmbio, em discriminação 
de cotas, numa seriação de mercadorias, 
na sua essenciabilidade; mas, quando 
passamos para o terreno objetivo da 
fixação de contas, da percentagem do 
cambio produzido, de contas e 
percentagem desta ou daquela 
mercadoria, desta ou daquela moeda, 
esbarramos, com a impossibilidade 
material, representada pelo complexo 
econômico brasileiro. a injustiça de que 
um Estado pequenino e pobre como o 
Piauí, seja despojado de 90% de suas 
cambiais em favor dos Estados mais 
ricos. Ninguém pode negar a injustiça 
que isto representa. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – V. Exa. está dizendo 
uma grande verdade. O Nordeste tem sido 
sacrificado pelos critérios da CEXIM... 

O SR. VIVALDO LIMA: – E o Norte 
também. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – ...no que respeita à 
licença prévia; tenho recebido constantes 
queixas contra êses abusos, que é 
preciso não continuem. 

O SR. ALENCASTRO 
GUIMARÃES: – Ainda há  
poucos dias, o representante de  
uma firma importadora do Rio 
 

Grande do Norte, com trinta anos de 
tradição naquela praça, me dizia que era 
obrigado a estabelecer um escritório, 
com diretores, em Recife e outro no Rio 
de Janeiro, com despesas que elevavam 
cada dólar obtido do Cr$ 18,70 para Cr$ 
26,00. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – V. Exa. tem  
razão. Recebi queixas amargas do Rio 
Grande do Norte contra êsse tratamento, 
realmente vexatória para todos nós e 
que precisa de um paradeiro sob pena 
de criamos uma situação  
de divergência entre os próprios 
brasileiros. 

O SR. ALENCASTRO 
GUIMARÃES: – Veja V. Exa., o que é a 
Lei de Licença Prévia. Numa simples 
emenda terior, não podemos chegar a 
um visando distribuir 50% do câmbio ex-
acôrdo, nós do Congresso, e queremos 
transferir esta faculdade, indelegável 
para Constituição, indelegável pela razão 
de ser da existência de Parlamento, a 
quem? Ao Presidente da República? Aos 
Ministros de Estados que são os 
responsáveis? Não! A um simples 
funcionário, a um diretor, que não tem 
outra responsabilidade senão a que 
deriva de quem recebeu o cargo e que, 
por sua vez, pelo natural, acúmulo de 
serviço ariundo da multiplicidade dos 
problemas sucitados pela normal 
evolução dos negócios, é obrigado a 
delegar as suar atribuições, a decisão 
final do fato a funcionários que vão 
descendo na escala e que, quanto mais 
descem menos responsabilidade têm e 
mais expostos estão às solicitações 
naturais lógicas, da corrupção. 

Não estou fazendo, nem quero 
fazer o menor alarde ou dramatizar o 
aspecto de imoralidade criado pela 
CEXIM. E' um fato lógico, humano. As 
estatísticas comprovam que a mais 
rígida e perfeita educação moral, que os 
maiores freios religiosos são incapazes 
de conter as facilidades que oferecem a 
cada passo. 

O SR, ATTILIO VIVACQUA: – E a 
tentação. 

O SR. ALENCASTRO 
GUIMARÃES: – Diz V. Ex.ª muito  
bem: a tentação. Imaginemos o caso de 
um funcionário ganhando quatro ou 
cinco mil cruzeiros; com uma penada 
decide um lucro de dez, vinte ou trinta 
milhões de cruzeiros. Compreende-se 
que êsse homem, tendo, por exemplo, a 
esposa enferma ou o filho doente, 
precisando de hospitalização, vá buscar 
de qualquer maneira o dinheiro 
necessário para restituir a saúde à 
mulher ou ao filho. A atitude será a mais 
humana possível; seu procedimento será 
justificado pelo cumprimento do seu 
dever de pai, de espôso ou de filho. E 
nós que dispomos de tôda a economia 
de uma nação com a extensa costa, de 
norte a sul, de sete mil quilômetros, com 
os atrativos de uma cidade cheia de 
seduções como o Distrito Federal, uma 
das capitais do mundo, não chegaremos, 
Sr Presidente – eu o sei e sôbre isso não 
tenho dúvida alguma – a acôrdo sôbre a 
distribuição de quotas do câmbio 
produzido pelo trabalho de cada 
circunscrição federal. 

O problema não é complexo; é 
materialmente impossível. A cada 
momento, a cada passo novos fatores 
intervêm, modificam, alteram, desviam o 
curso das idéias e interrompem o ritmo 
dos negócios. É que não são, de fato, 
fatores materiais, e sim fatores 
psicológicos. 

Distinguir dia a dia, acompanhar 
passo a passo esta evolução, exige uma 
sensibilidade, um conhecimento que, 
infelizmente, não é possível encontrar, de 
que, desgraçadamnente não dispõe a 
maior parte dos nossos técnicos em 
economia e finanças, por que são técnicos 
do papel, livrescos e desconhecem êste 
grande livro que é o Brasil. 

E ai está, Sr. Presidente, e Srs. 
Senadores, a emenda sujeita á 
apreciação do Senado, cuja justificação 
já provocou diferentes apartes, um do 
nobre representante do Estado do 
Espírito Santo, Sr. Senador Attilio 
Vivacqua, outro divergente, do nobre 
colega Senador Ivo d'Aquino do Estado 
de Santa Catarina. Cada uma dessas 
unidades evoca suas próprias 
necessidades, suas peculiaridades. 
Santa Catarina vende à Argentina; 
portanto não produz sòmente cruzeiros, 
produz também pesos. Como, 
entretanto, com êsses pesos Santa 
Catarina não pode comprar dólares, 
essa faculdade não lhe aproveita. 
Quanto ao Vale do Amazonas creio que 
a maior parte das divisas obtidas em 
cambiais será em libras ouro, que 
também não se transformam em dólares 
e constituirão outros tantos problemas a 
resolver. 

O SR. ALVÁRO ADOLPHO: – 
Permite V. Ex.ª um aparte? 

O SR. ALENCASTRO 
GUIAMARÃES: – Com muito prazer. 

O SR. ALVÁRO ADOLPHO: – 
Relativamente ao Vale do Amazonas V. 
Ex.ª sabe que as riquezas daquele 
Estado, através da exportação, 
representam, essencialmente divisas-
ouro. 

O SR. ALENCASTRO 
GUIMARÃES: – O Vale do Amazonas 
sempre foi produtor de divisas, pela sua 
própria natureza. 

O SR. ALVÁRO ADOLPHO: – 
Perfeitamente. 

O SR. ALENCASTRO 
GUIMARÃES: – A União chegou a obter, 
num ano, cento e trinta e três milhões de 
libras ouro que nunca devolveu a 
Amazonia. 

O SR. ALVÁRO ADOLPHO: – V, -
Ex.ª sabe que, em 1912 ou 1913, a 
borracha acompanhava de perto o café, 
fornecendo ao Brasil 38% do valor das 
exportações. 

O SR ALENCASTRO 
GUIMARÃES: – E' verdade. 

O SR. ALVÁRO ADOLPHO: – 
Ainda hoje, os Estados amazônicos 
apresentam saldos na balança nacional. 

O SR. ALENCASTRO 
GUIMARÃES: – Tem V. Ex.ª razão. 

Sr. Presidente, sugere-me o aparte 
do nobre líder da maioria, representante 
do Pará, que, no Estado de S. Ex.ª, 
vasta promessa jaz latente – a 
exportação de dormentes, maximo para 
a Espanha e outros países da moeda 
inconversível. 

Como distribuir essas moedas 
inconversíveis pelas conversíveis de 
que, porventura, careça o Pará? 

O SR. APOLÔNIO SALES: Permite 
V. Ex.ª um aparte? (Assentimento  
do orador): – Estados há que, 
absorvendo poucas divisas, produzem, 
no entanto, muito para o país, embora 
para isso tenham necessidade de 
importar mercadorias que custem 
cambiais. 

O SR. ALENCASTRO 
GUIMARÃES: – O nobre representante 
de Pernambuco sabe perfeitamente  
que essa velha e heróica Província  
não produz mais dólares, não  
por incapacidade, mas porque, em 
virtude de um câmbio que representa 
verdadeiro confisco aos que não  
podem exportar, vê a sua produção 
confinada, limitada a atender ao 
mercado nacional, Tivesse Pernambuco 
una taxa cambial adequada e poderia 
obter milhões de dólares. Tivesse  
a nossa diplomacia – que tudo dá e 
nada exige para o Brasil – pleiteado, nos 
acôrdos internacionais, para o nosso 
açúcar, os favores de que gozam o de 
Cuba e outras nações, e certamente 
Pernambuco teria os dólares de que 
precisa para o seu desenvolvimento. 

O SR. APOLÔNIO SALES: – 
Permita-me V. Ex.ª mais um aparte. 
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O SR. PRESIDENTE: –  
(Fazendo soar os tímpanos) Pondero  
aos Srs. Senadores que, nesta fase  
de tramitação do projeto, não são  
permitidos apartes. A Mesa espera que o 
nobre orador conclua a justificação da 
emenda. 

O SR. ALENCASTRO 
GUIMARÃES: – Sr. Presidente,  
V. Ex.ª certamente empreendeu que eu 
tinha de dar atenção aos nobres 
aparteantes, cuja atitude revela  
o alto sentido com que desempenham 
os seus mandatos, de fendendo  
os interêsses das unidades federativas 
por SS. EEx.ª representadas. Esta a 
razão por que sai do campo da 
justificação. 

A emenda visa apenas dar a cada 
um metade do que é seu; acredito, 
assim, que dão será rejeitada. 

E' só, Sr. Presidente. (Muito bem! 
Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE: – Vou 
consultar o plenário sôbre o apoiamento 
das emendas apresentadas. 

Queiram conservar-se sentados os 
Senhores Senadores que as apoiam. 
(Pausa). 

Estão apoiadas. 
Em discussão projeto e emendas. 
O SR. KERGINALDO 

CAVALCANTI: (Não foi revisto pelo 
orador) – Sr. Presidente, reconheço 
que o Govêrno da República se 
encontra numa das mais difíceis 
situações – de um lado, a  
necessidade de defender as nossas 
divisas; de outro, a crise tremenda que 
se abateu sôbre a nossa importação; 
daí ter o eminente Presidente da 
República, em mensagem, solicitado a 
prorrogação, por mais seis mêses, da 
vigência da Lei n. 842, de 4 de outubro 
de 1949, que subordina ao regime da 
licença prévia o intercâmbio de 
importação e exportação com o 
exterior. 

Sr. Presidente, as críticas 
formuladas nesta Casa e as de que têm 
sido veículo os jornais da Capital  
e dos Estados constituem um clamor 
contra a maneira pela qual vem sendo 
conduzida essa importante questão, 
que toca de perto até o progresso do 
País. 

De um lado, se abrirmos as  
comportas, teremos derramamento  
excessivo de importações, com evasão 
de cambiais, criando, para o Ministério 
da Fazenda, situação quase 
insustentável: mas, de outro lado, é 
preciso convir que, à sombra da Carteira 
de Exportação e Importação, têm surgido 
escândalos de tal ordem extravagantes 
que pedem e reclamam medida 
realmente eficaz. 

O SR. MOZART LAGO: – V. Exa. 
tem tôda a razão. Penso que já chegou  
o momento de experimentarmos outro 
regime, sem a CEXIM e sem Licença  
Prévia. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – O nobre Senador 
Mozart Lago também  
tem razão no seu argumento. O  
que as experiências têm significado  
não é nada animador para nós vêm 
revelando, antes, que os administradores 
se sucedem, e o resultado é sempre 
maléfico para o País. 

Inclinar-me-ia, Sr. Presidente  
para aceitação dêsse contrôle se de  
fato as provas decorrentes das 
atividades de Carteira de Exportação e  
mportação merecessem nossos  
aplausos pela maneira por que se vêm 
desenvolvendo. 

Sou francamente partidário, como 
tôdos sabem da intervenção estatal,  
dos contrôles exercidos pelo Estado. 
 

Entendo que êle tem o dever, a 
faculdade, mesmo a obrigação  
de interferir nos setores da  
economia nacional em que o povo  
se veja prejudicado pela ação  
de indivíduos gananciosos que põem  
os seus interêsses acima dos da  
Nação. Estes, infelizmente, existem  
em tamanha quantidade que nunca  
é demais encarecer medidas eficazes  
e enérgicas para coibir-lhes os  
apetites. 

Mas também existe outro aspecto 
que não é de somenos importância. Se, 
nesse setor, vem falhando a obra 
governamental – dsenvolvendo-se, 
consequentemente, pela amoralidade de 
muitos, uma imoralidade gritante – aí, Sr. 
Presidente, já se levanta uma razão 
superior, que nos impele e impõe 
comportamento diferente, de modo  
a reajustarem-se, dentro da realidade, os 
quadros de moralização indispensáveis. 

Temos, é certo novo Ministro da 
Fazenda – o Sr. Osvaldo Aranha, que 
ainda há pouco nos honrou com a sua 
presença, fazendo-nos exposição das 
mais brilhantes. Estou informado de que 
o atual Diretor da CEXIM é antigo 
funcionário do Banco do Brasil, dos mais 
probos e competentes. Creio mesmo que 
exista, na administração fazendária do 
País, o propósito da coordenação de 
movimentos, de que resulta para nossa 
Pátria uma vantagem eficaz, duradoura e 
sobretudo honesta: mas não sei se os 
remédios serão adequados. 

Propala-se que o Govêrno precisa 
de um crédito de confiança, e o novo 
Ministro da Fazenda deseja que êste lhe 
seja outorgado para dar provas ao povo, 
não sómente de integridade, como de 
competência. Não estou longe de 
condescender com êsse apêlo, mas  
não me quero furtar à oportunidade de 
deixar aqui registrado o meu ponto de 
vista. 

Sr. Presidente, vejo, pelo projeto, 
que se cria um órgão colegiado, isto é, 
retira-se do Diretor da CEXIM aquela 
atribuição, julgada quasi discricionária, 
de que era portador, para conferi-la aos 
que com êle cooperação. 

Confesso que êste sistema, 
aparentemente tentador, poderá, afinal 
de contas, redundar em prejuízo muito 
maior: deixamos de ter um projeto de 
caráter unitário para adotar outro, de 
natureza fracionária, no qual a 
autoridade se dilui e, 
consequentemente, decrece a 
responsabilidade. Preferível seria 
manter-se o Diretor da CEXIM com a 
mesma competência, sintonizando sua 
atuação com a do Ministro da Fazenda 
e a do Presidente do Banco do Brasil, 
de modo que, por esta forma, a Nação 
ganhe pela unicidade do pensamento e 
da direção das atividades aquilo que 
poderá perder por um dissídio, como o 
que existiu – todos o sabemos – entre 
os Senhores Horácio Lafer e Ricardo 
Jaffet. 

Sr. Presidente, êsse sistema 
colegiado que afirmei aparentemente 
tentador como experiência, não se 
justifica, porque, exdentemente, em 
matéria de tamanha gravidade, tôda 
experiência seria um êrro. 

O de que precisamos, com efeito, é 
de autoridade, mas autoridade que tenha 
o propósito sincero e honesto de bem 
servir ao país, não entrando por êsses 
desvios, por êsses atalhos que, pelo 
desvirtuamento, se vêm constituindo 
prejudiciais para a nossa grandeza e 
perturbadores, até, do fundo moral de 
nossa vida política e social. 

Vemos, Sr. Presidente, pelo 
relatório do honrado senador Attillio 
Vivacqua, que o projeto "confere ainda a 
êsses representantes verdadeiro direito 
de veto das decisões da Comissão,  
ao estabelecer que qualquer dêles 
poderá recorrer, com efeito suspensivo, 
 

ao Conselho da Superintendência da 
Moeda e do Crédito". 

Ora, Sr. Presidente, o que vamos 
ter é um órgão coletivo, em que as 
decisões, quando não forem unânimes, 
poderão determinar recurso de qualquer 
dos seus componentes, o qual será 
recebido com efeito suspensivo. 
Significa, que a decisão não terá 
cumprimento e o raciocínio aponta que 
daí se seguirá uma procrastinação, que 
bem poderá ser das mais prejudiciais. 

Realmente, ressalvam-se as 
intenções, mas de boas intenções, – 
sabe V. Exa., Sr. Presidente – dizem que 
até mesmo o inferno está calçado. E, no 
que se refere a matéria tão objetiva, 
como a da licença prévia, é mister, 
desde logo, uma orientação eficaz e que 
afaste o palanfrório inútil, as delongas, 
sobretudo porque delas bem poderão 
advir danos maiores dos que se 
pretenderia evitar. 

Sr. Presidente, o Sr. Osvaldo 
Aranha, com o ilustre presidente do 
Banco do Brasil, Sr. Marcos de Souza 
Dantas, vêm, com efeito, e até que se 
me prove o contrário, fazendo um e 
esfôrço excepcional para estancar essa 
onde de abusos que acarretou o 
descrédito da CEXIM. 

De qualquer maneira, Sr. Presidente, 
devemos convir que o Ministro Osvaldo 
Aranha ocupa há pouco tempo a Pasta da 
Fazenda, assim como o Sr. Marcos de 
Souza Dantas a presidência do Banco do 
Brasil. Não sabemos até onde poderão 
levar sua resistência, seu esfôrço 
patriótico. E embora daqui lhes dirija apêlo 
no sentido de que continuem a pelejar 
pelo bem público, contudo nos devemos 
precaver contra as imposições e políticas 
que, de ora por diante, se tornarão cada 
vez mais marcantes e acintosas, à medida 
que os dias correrem para a finalização do 
atual período presidencial. 

O Senado, Sr. Presidente, chamado 
a examinar a matéria deve so pesar suas 
altas responsabilidades e, pelo menos, 
deixar aqui advertência, de modo que, 
amanhã, se os fatos não 
corresponderem à expectativa, 
tenhamos ocasião de dizer à Nação que 
a temos resguardado, 
convenientemente, externando nosso 
pensamento e exprimindo nossa 
ansidedade diante dessa prorrogação. 

O ATTILIO VIVACQUA: – Permite 
Vossa Ex.ª um aparte? 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – V. Ex.ª muito me 
honra. 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – V. 
Excelência está, realmente, definindo, 
com muita precisão, a responsabilidade 
do Senado; e deveríamos justamente, 
com o maior respeito a todos os que 
guardam fidelidade partidária, proclamar 
que esta questão está acima dos 
partidos, onde cada um de nós deve 
medir suas responsabilidades em face 
de problema que afeta, de modo tão 
vital, a nossa economia, e onde, 
também, vamos fazer aplicação do 
dirigismo do Estado de forma das mais 
perigosas. Ai estão os exemplos nêsse 
organismo, realmente merecedor das 
maiores e mais justas críticas. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – Sr. Presidente, o nobre 
Senador Attilio Vivacqua, meu mestre, 
meu amigo e eminentíssimo par, honra-
me com brilhante aparte, em que faz 
ponderações mui judiciosas. Quando S. 
Ex.ª falava, vieram-me ao pensamento 
as palavras que, ainda há pouco, ouvi do 
nobre senador Alencastro Guimarães. 

Com efeito, Sr. Presidente, contra a 
CEXIM levantam-se os clamores do 
Norte e do Nordeste, clamores que têm, 
de fato, razão de ser. 
Incontestàvelmente têm! Não se trata de 
uma atoarda leviana, mas de fatos a cuja 
evidência não é mistér por dúvida, pois 
dêles todos temos conhecimento. 
 

O Brasil é uma nação que não pode 
pôr à margem o seu desenvolvimento 
agrícola: vida rural é o fundamento de 
sua prosperidade. Entretanto, Sr. 
Presidente, enquanto o mercado interno 
do país se viu saturado pela importação 
de quinquilharias de tôda a sorte,  
foram fechadas as portas para a 
importação de tratores, contribuindo tal 
medida para o estancamento da 
produção agrícola e até mesmo 
desencorajando os homens de iniciativa, 
que vivem nos campos. 

Neste particular, deveríamos ser de 
extraordinária liberalidade, porque  
nos adviriam tais benefícios e  
tamanho enriquecimento que, em contra 
partida, nos chegariam as divisas e 
ficaríamos aptos a fazer frente às nossas 
dificuldades na balança comercial. 

Veja Sr. Presidente, que dentro da 
CEXIM, com mecanismo dos mais 
complicados e inexplicáveis, o sistema 
das licenças prévias foi controlado de tal 
forma que só alguns beneficiários de 
polpa alta lograram obter concessões, 
vantagens, e conseqüentemente, 
riquezas decorrentes dessas 
liberalidade. 

Passarei a terreno mais prática, que 
é o da exemplificação. 

Sr. Presidente, razão teve o nobre 
Senador Alencastro Guimarães quando 
ressaltou o tratamento injusto 
dispensando a Estados do Nordeste e do 
Norte do País. 

Neste sentido, tenho recebido 
reclamações que silenciei nesta Casa, 
porque eram das mais amargas, e como 
sou – V. Exa., bem o sabe – um 
nacionalista convencido dos destinam de 
nossa pátria, daquêles que não perdoam 
a qualquer brasileiro o delito de pensar 
sequer em separação não me atrevi a ler 
fôlhas e mais fôlhas de comentários que 
se faziam em derredor dêsse 
procedimento inusitado e criminoso, de 
discriminação entre os Estados da 
Federação. 

Agora, porém, tenho uma função 
critica no Senado, e chegou o instante 
em que é necessário, e se faz 
imprescindível cheguemos o cautrio à 
ferida para que mais de pressa possa ela 
sarar. 

Sr. Presidente, outras firmas do Rio 
Grande do Norte, das mais 
conceituadas, de gente da mais digna 
qualidade, homens modelares do 
comércio pediram licença para 
importação de tratores destinados à 
agricultura: chegaram mesmo a obtêla. 
Ocorreu porém, nessa ocasião, greve 
nos Estados Unidos da América do Norte 
e não foi possível o embarque; em 
conseqüência, as licenças caducaram. 
Os interessados, logo que se 
restabeleceu a normalidade, isto é, logo 
que dos Estados Unidos partiram  
os vapores com destino ao Brasil, 
trataram de obter a prorrogação de 
licença. E por mais justos e procedentes  
que fôssem os motivos, nada lograriam 
obter, ainda que suas pretensões fôssem 
das mais simples, pois  
apenas referentes a algumas dúzias de 
tratores. 

A essas firmas conceituadas, 
dignas e honestas, tudo se negou sob o 
pretesto de que não dispunhamos de 
divisas. No entanto, a mesma 
prorrogação foi concedida a Dolabela 
Portela e Antenor Mayrink Veiga – se 
não me engano. A primeira não apenas 
de 40, 50 ou 60 mil dólares, mas para 
importar dois milhões. 

Tem razão, portanto, o nobre 
Senador Alencastro Guimarães, quando 
diz e necessário acabar com a CEXIM, 
porque êsse órgão é de fato uma 
pepineira de tentação, à qual muitas 
vêzes o homem bom, mas fraco, não 
pode resistir em determinada 
circunstância por motivo realmente 
excepcional. Ademais, já se diz por aí à 
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bôca pequena, que os politiqueiros ou 
políticos prestigiosos – não sei como 
definir – tudo conseguem dêle. 

Sr. Presidente, o fato é que essa 
situação singularíssima vem 
enriquecendo ilicitamente a alguns talvez 
tendo em vista que as eleições se vão 
tornando cada dia mais caras e que é 
mister dinheiro folgado para as 
bombochatas eleitorais. 

Urge tomemos atitude clara e 
incisiva contra êsse sistema de 
corrupção. Porque, Sr. Presidente, ou o 
Brasil reforma seus costumes ou será 
tragado por uma emburrada de lama que 
não vai de baixo para cima por que está 
vindo de cima para baixo. 

Presidente, os jornais desta cidade 
veiculam notícia de que os aviões para os 
Estados Unidos já não dispõem de 
lugares para os que pretendem 
transportar-se para êsse País, no sentido 
de se aproveitarem de possível interregno 
ao findar a vigência a Lei de Licença 
Prévia, para trazer dali tudo quanto 
pretendam. 

Supus que a notícia era inverdadeira. 
Acreditei, em boa fé, que talvez não 
passasse de exagêro, mas, aconteceu-
me uma dessas coisas singulares: 
jantando em casa de pessoa de minha 
família, apareceu-nos um contraparente 
que nos comunicou estar de viagem para 
a Nação irmã do setentrião americano. E 
que viagem, dizia êle! Excelente viagem, 
a preço baratíssimo, em avião fretado 
para êsse fim. 

Admirei-me, realmente, mas depois, 
ligando os fatos, e por algumas 
passagens da conversa, cheguei à 
conclusão de que existe, com efeito, 
entendimento subterrâneo, um dêsses 
assaltos premeditados contra a economia 
nacional e que precisamos ter em vista de 
modo a evitá-lo. 

Da leitura do parecer, verifico que no 
particular, foi sugerida medida que 
merece aliás ser louvada, porque 
representa um golpe contra os 
assaltantes. 

Diz o nobre Senador Attilio Vívacqua: 
"Disp e, finalmente, sôbre a vigência 

da Lei no País e no estrangeiro, que será 
a partir da data da sua publicação, 
revogando para tanto o § 1º do art. 1º do 
Decreto Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 
1952 (Lei de Introdução ao Código Civil)." 

Significa que os flibusteiros de um 
comércio suspeito, os enriquecedores à 
custa da miséria da Nação, inspirados por 
advogados de poucos escrúpulos, já se 
preparam com uma semcerimônia 
inegualável para vibrar mais um golpe na 
economia brasileira. 

Como dizia no início do meu 
discurso, o Sr. Ministro Osvaldo Aranha 
deseja e pede lhe demos algum tempo 
para se desafogar, o que será feito com a 
execução de providências adequadas que 
possam enfrentar a conjuntura e salvar a 
situação financeira. 

Apesar de sentir que nos 
encontramos em posição das mais 
delicadas, não lhe devemos recusar 
atendimento a tal apêlo. 

Mas, ainda que atendendo, 
queremos frizar, perante S. Ex.ª o Sr. 
Ministro da Fazenda, que o remédio 
venha acertado ou, da próxima vez, com 
meu voto não terá a aprovação dessa 
prorrogação. 

Sr. Presidente, o que se vem 
perpetrando, através das concessões da 
licença prévia é de tal ordem que todos nós, 
no Brasil, já estamos com o lenço no nariz. 
Já a indignação começa a tomar conta de 
todos e mesmo de homens da maior 
circunspeção e responsabilidade, como os 
Senadores da República, que já se sentem 
mal por não surgir, do Govêrno, providências 
decisiva e eficaz de modo a coibir o 
criminoso abuso dos velhacos que 
dessangra as energias da nossa gente e 
contribui para a desmoralização do próprio 
govêrno. 

Amigo, que sou, e grande 
admirador dêsse eminente brasileiro que 
é o Sr. Getúlio Vargas; amigo, que sou, 
e sincero admirador das altas virtudes 
de Sua Excelência, que tenho como 
grande patriota e brasileiro, não lhe 
poderia prestar melhor serviço do que 
mostrando o nosso espírito de 
independência, chamando a atenção do 
Govêrno para êsses fatos, para êsse 
apodrecimento, que é mister sanar, sob 
pena de nos deixarmos contaminar de 
tal forma, que o apodrecimento se 
tornará geral. 

A emenda há pouco discutida, de 
autoria do nobre Senador Alencastro 
Guimarães, não terá meu apôio. 
Realmente, bem examinada, não 
obstante as razões patrióticas que 
ditaram o gesto do preclaro colega, não 
merece acolhida. Porque, como bem 
ponderaram outros Srs. Senadores. 
Estados existem que, por suas 
peculiaridades, não produzem divisas a 
ou produzem-nas poucas e, assim, viriam 
a ser prejudicados. 

O Brasil, Sr. Presidente, para mim é 
um só. Neste ponto de vista, sou de uma 
intransigência feroz. Dai porque tudo 
quanto possa estabelecer diferença, criar 
animadversão, entre brasileiros, 
considero crime de lesa-pátria. 

Sr. Presidente, externando êste 
pensamento, como antecipação de meu 
voto, constará dos nossos anais que me 
pronunciei pela prorrogação solicitada 
desta Lei. Voto-o, porém, com a 
advertência de que se os males 
continuarem, de vez futura, estando vivo, 
estarei aqui na estacada para pelejar 
contra a prorrogação da Lei de Licença 
Prévia. 

Darei esse crédito de confiança aos 
Srs. Oswaldo Aranha, Marcos de Souza 
Dantas e atual Diretor da CEXIM, de 
quem tenho as melhores informações, e 
darei porque reconheço que, 
desgraçadamente existem brasileiros que 
ainda não se compenetraram das suas 
obrigações para com a Pátria. Estão ai, 
alertas, não para servir ao nosso País, 
mas para desservi-lo, através de uma 
brecha de uma penetração, pela qual nos 
inundem com os rebutalhos quase inúteis 
dos mercados norte-americanos e 
europeus. Darei, na certeza de que o 
eminente e honrado Sr. Presidente da 
República, alertado pelas palavras 
proferidas e pelos clamores gerais da 
imprensa, vigilantemente impedirá 
continui o espetáculo triste e deprimente, 
todos os dias registrado e que tanto 
contribui para desvirilizar, já não digo, 
para empobrecer, a nossa Pátria. (Muito 
bem! Muito!) 

Durante o discurso do Senhor 
Kerginaldo Cavalcanti o Sr. Café Filho 
deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Marcondes Filho. 

O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a 
Mesa emenda que vai ser lida pelo Sr. 1º 
Secretário. 

E' lida e apoiada a seguinte: 
 

EMENDA Nº 13 
 
Acrescente-se ao § 1º do art. 2º: 
d) um representante da confederação 

dos Empregados no Comércio; 
e) um representante da Confederação 

dos Empregados da Indústria; 
f) um representante do povo, eleito 

pelos sindicatos de empregados do país. 
 

Justificação 
 
Embora também sem direito de voto, 

parece justo que da Comissão a que se 
refere o § 1º do art. 2º do Projeto façam 
parte alguns representantes do povo que 
paga tudo e nunca é ouvido. 

Sala das Sessões do Senado 
Federal.  

Rio de Janeiro, 22 de setembro de 
1953. – Mozart Lago. 

O SR. PRESIDENTE: – Continua a 
discussão do Projeto e Emendas. 

O SR. MOZART LAGO  
(Não foi revisto pelo orador): – Senhor 
Presidente, era meu intuito prestar a  
maior atenção ao Projeto que se debate. 
Não obstante, com a surpresa de  
sua inclusão na Ordem do Dia da sessão 
desta noite, só o pude ler quando aqui 
cheguei. 

Ressalto, assim, apenas o ponto que 
mais me feriu a sensibilidade de 
representante do povo; o teor do artigo 2º, 
que cria Comissão que deverá substituir o 
Diretor da CEXIM nas atribuições a êle 
deferidas. 

Estabelece o § 1º do art. 2º: 
"As decisões da Comissão  

serão tomadas em reuniões de  
que poderão participar, sem direito de  
voto: 

a) um representante da 
Confederação Nacional do Comércio; 

b) um representante da 
Confederação Nacional da Indústria; 

c) um representante da 
Confederação Rural Brasileira". 

Verifica-se, portanto, que, numa 
Comissão que interessa tão de perto à 
vida do povo brasileiro, ninguem se 
lembrou de incluir um representante do 
povo para defendê-lo. 

A mesma que tive a honra de  
enviar à Mesa e o Senado acaba de  
julgar objeto de deliberação, expressa  
essa parte. Formulei-a às pressas;  
e possivel não me haja ocorrido o 
melhor criterio para a escolha dêsse 
representante; mas ao povo, ao 
consumidor, ao mais sacrificado  
nas importações, não se lhe pode  
negar o direito de recorrer das decisões 
dessa Comissão. (Muito bem! Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE: – Continuam 
em discussão Projeto Emendas. 

Se nenhum Sr. Senador  
pedir a palavra, dá-la-ei por encerrada. 
(Pausa). 

O Projeto volta às Comissões de 
Constituição e Justiça, de Economia e de 
Finanças, para opinarem sôbre as 
Emendas. 

Esgotada a matéria constante da 
Ordem do Dia e não havendo oradores 
inscritos vou encerrar a sessão, 
designando para a de amanhã a seguinte 
Ordem do Dia: 

 
Ordem do Dia 

 
Discussão única do Projeto de  

Lei da Câmara dos Deputados, nº  
332 de 1952, que regula a situação  
dos sargentos do Exército excluidos  
pelo art. 145 da Lei do Serviço  
Militar (Decreto-lei nº 1.187, de 4 de  
abril de 1939) e posteriormente  
reincluidos. Pareceres favoráveis:  
da Comissão de Segurança Nacional,  
sob nº 715, de 1953; da  
Comissão de Finanças, sob nº 716, de 
1953. 

Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara dos Deputados, nº 50, de 1953, 
que concedem a pensão especial de Cr$ 
3.000,00 à viúva e filha do Professor João 
Carlos Teixeira Brandão. Pareceres 
favoráveis: da Comissão do Constituição 
e Justiça, sob número 987, de 1953: da 
comissão de Finanças, sob nº 988, de 
1953. 

Discussão única do Projeto de Lei 
da Câmara dos Deputados nº 90, de 
1953, que concede a pensão especial de 
Cr$ 1.619,00 mensais à viúva e filha de 
Augusto Cesar de Araujo Oliveira, ex-
guarda civil do Quadro Permanente do 
Ministério da Justiça e Negócios 
Interiores (incluído em Ordem do  
Dia em virtude de dispensa 
 

de interstício, concedida na  
sessão extraordinária noturna de 22-9-53,  
a requerimento do Sr. Senador  
Waldemar Pedrosa) com pareceres 
favoráveis: da Comissão de Constituição 
e Justiça, sob nº 1.089, de 1953; da 
Comissão de Finanças, sob nº 1.090, de 
1953. 

Discussão única do Projeto de  
Lei da Câmara dos Deputados nº 110, 
de 1953, que autoriza o Poder  
Executivo a emitir, pelo Ministério da 
Viação e Obras Públicas – 
Departamento dos Correios e  
Telégrafos – uma série de  
selos comemorativos do 1º centenário  
da fundação da cidade de são  
José do Rio Preto, Estado de  
São Paulo. Pareceres favoraveis: da 
Comissão de Constituição e Justiça, sob 
nº 998, de 1953; da Comissão de 
Transportes, Comunicações e Obras 
Públicas, sob nº 999, de 1953; da 
Comissão de Finanças, sob nº 1.000 de 
1953. 

Discussão única do Projeto de Lei  
da Câmara dos Deputados nº 191, de  
1953, que autoriza o Poder Executivo  
a abrir, pelo Ministeiro da Educação, o 
crédito especial de Cr$ 10.700.000,00, 
destinado ao Serviço Nacional de Malária. 
parecer nº 996, de 1953, da Comissão de 
Finanças, favorável, com a emenda que 
oferece. 

Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara dos Deputados nº 227, de 1953, 
que estima a Receita e fixa a Despesa da 
União para o exercicio financeiro de 1954 
(Anexo nº 4 – Presidência da República). 
Parecer nº 973, de 1953, da Comissão de 
Finanças, favorável, com a emenda que 
oferece. 

Discussão única do Projeto de Lei  
da Câmara dos Deputados nº 227, de  
1953, que estima a Receita e fixa a 
Despesa da União para o exercicio 
financeiro de 1954 (Anexo nº 6 – Estado 
Maior das Fôrças Armadas). Parecer 
favoravel, sob nº 974, de 1953, da 
Comissão de Finanças. 

Discussão única do Projeto de  
Lei da Câmara dos Deputados nº 227, de 
1953, que estima a Receita e  
fixa a Despesa da União para o  
exercicio financeiro de 1954 (Anexo nº 7 – 
Comissão de Readaptação dos Incapazes 
das Forças Aramadas. Parecer favorável, 
sob nº 976, de 1953, da Comissão de 
Finanças. 

Discussão única do Projeto de  
Lei da Câmara dos Deputados nº 227,  
de 1953, que estima a Receita e  
Exa a Despesa da União para o  
exercicio financeiro de 1954 (Anexo  
nº 8 – Comissão de Reparações  
de Guerra). Parecer favorável. sob  
nº 975, de 1953, da Comissão de  
Finanças. 

Discussão única do Projeto de Lei  
da Câmara dos Deputados nº 227, de  
1953, que estima a Receita e fixa a 
Despesa da União para o exercício 
financeiro de 1954 (Anexo nº 13 – 
Conselho Nacional do petróleo). Parecer 
favorável, sob nº 978, de 1953, da 
Comissão de Finanças. 

Segunda discussão (1º dia do 
Projeto de Reforma Constitucional  
nº 1, de 1953, que acrescenta 
dispositivos ao art. 4º do Ato  
das Disposições Constitucionais 
Transitórias. Parecer favorável, sob nº 
611, de 1953, da Comissão de Reforma 
Constitucional. 

Discussão única do Requerimento 
nº 332, de 1953, no sentido de que o 
Senado se faça representar, por uma 
Comissão de quatro membros, na 
Conferência da União Iterparlamentar, 
a realizar-se pròximamente em 
Washington. 

Encerra-se a sessão às 22 horas e 
35 minutos. 
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ESTADOS UNIDOS DO BRASIL 
DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

SEÇÃO II 
 

Ano VIII – Nº 184 CAPITAL FEDERAL QUINTA-FEIRA, 24 DE SETEMBRO DE 1953 
 

SENADO FEDERAL 
 

Relação das Comissões 
 

Diretora 
 
Presidente – 

Marcondes Filho.  
1º Secretario – Alfredo 

Neves. 
2º Secretário – 

Vespasiano Martins.  
3º Secretário – 

Francisco Gallotti 
4º Secretário – 

Ezechias da Rocha. 
1º Suplente – Costa 

Pereira. 
2° Suplente – Prisco 

dos Santos. 
Secretário – Júlio 

Barbosa Diretor Geral da 
Secretaria do Senado. 

 
Comissões Permanentes 

 
Finanças 

 
1 – Ivo d'Aquino – 

Presidente. 
2 – Ismar de Góis – 

Vice-Presidente. 
3 – Alberto Pasquallini 
4 – Alvaro Adolfo. 
5 – Apolônio Sales 
6 – Carlos Lindenberg 
7 – César Vergueiro. 
8 – Domingos Velasco 
9 – Durval Cruz. 
10 – Ferreira de Souza 
11 – Pinto Aleixo. 
12 – Plinio Pompeu. 
13 – Veloso Borges. 
14 – Vitorino Freira 
15 – Walter Franco. 
Secretário – Evandro 

Vianna, Diretor de 
Orçamento. 

Reuniões às quartas e 
sextas-feiras às 16 horas. 

 
Constituição e Justiça 
 
Dário Cardoso – 

Presidente. 
Aloysio de Carvalho – 

Vice-Presidente. 
Anísio Jobim. 
Attilio Vivacqua. 
Camilo Mércio. 
Ferreira de Souza (*). 
Flávio Guimarães. 
Gomes de Oliveira.  
Joaquim Pires. 
Olavo Oliveira (**). 
Waldemar Pedrosa. 
(*) Substituído pelo Sr. 

João Villasboas. 
(**) Substituído pelo 

Sr. Carlos Saboya. 
Secretário – Luiz 

Carlos Vieira da Fonseca. 
Auxiliar – Marília Pinto 

Amando. 
Reuniões às quintas-

feiras, às 9,30 horas. 
 
Educação e Cultura 
 
1 – Flávio Guimarães – 

Presidente 
2 – Cícero de 

Vasconcelos – Vice-
Presidente. 

3 – Arêa Leão 
4 – Hamilton Nogueira 
5 – Levindo Coelho. 
Secretário – João Alfredo 

Ravasco de Andrade. 
Auxiliares – Carmen 

Lúcia de Holanda 
Cavalcanti. 

Reuniões às quartas-
feiras, às 16 horas 

 
Redação 

 
1 – Joaquim Pires – 

Pressente. 
2 – Aloysio de Carvalho 

– Vice-Presidente. 
3 – Waldemar Pedrosa. 

4 – Velloso Borges 
5 – Costa Pereira. 
Secretário – Glória 

Fernandina Quintela. 
Auxiliar – Nathercia Sá 

Leitão. Reuniões às 
sextas-feiras, às 16 horas. 

 
Relações Exteriores 
 
Mello Vianna – 

Presidente. 
Hamilton Nogueira – 

Vice-Presidente. 
Bernardes Filho. 
Djair Brindeiro. 
Georgino Avelino. 
João Villasboas (*). 
Novaes Filho. 
Lauro Portella – 

Secretário.  
Eurico Jacy Auler – 

Auxiliar. 
Dias de reuniões – 

segundas-feiras, às 16 
horas. 

(*) Substituto do Sr. 
Ferreira de Souza (17-9-
1953). 

 
Saúde Pública 

 
Levindo Coelho – 

Presidente.  
Alfredo Simch – Vice-

Presidente.  
Ferreira de Sousa. 
Prisco Santos. 
Vivaldo Lima.  
Durval Cruz. 
Secretário – Aurea de 

Barros Rêgo. 
Reuniões às quintas-

feiras, às 16 horas. 
 

Transportes, 
Comunicações e Obras 

Públicas 
 
Euclydes Vieira – 

Presidente. 
Onofre Gomes – Vice-

Presidente.  
Alencastro Guimarães. 

Othon Mader.  
Antônio Bayma. 
Secretário – Francisco, 
Soares Arruda. 
Reuniões às quartas-
feiras. às 16 horas. 
 

Serviço Público Civil 
 

Prisco dos Santos – 
Presidente 
Luiz Tinoco – Vice-
Presidente 
Vivaldo Lima. 
Mozart Lago 
Costa Pereira 
Secretário – Franklin 
Palmeira.  
Reuniões, às quartas-
feiras, às 16 horas. 
 

Economia 
 

Pereira Pinto – 
Presidente.  
Landulpho Alves – Vice-
Presidente.  
Sá Tinoco. 
Assis Chateaubriand. 
Júlio Leite. 
Euclydes Vieira. 
Plínio Pompeu. 

Secretário – Aroldo 
Moreira 
Reuniões, às quintas-
feiras. 
 

Segurança Nacional 
 

Pinto Aleixo – Presidente. 
Onofre Gomes – Vlce-
Presidente 
Magalhães Barata. 
Ismar de Gois. 
Roberto Glasser. 
Walter Franco. 
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Mario Motta. 

Secretário – Ary Kerner Veiga 
de Castro. 

Reuniões às segundas-feiras. 

 

Legislação Social 

 

1 – Carlos Gomes de Oliveira – 
Presidente. 

2 – Luiz Tinoco – Vice-
Presidente 

3 – Othon Mader. 

4 – Ruy Carneiro. 

5 – Cicero de Vasconcelos. 

6 – Hamilton Nogueira. 

7 – Kerginaldo Cavalcanti. 

Secretário – Pedro de Carvalho 
Muller. 

Auxiliar – Carmen Lúcia de 
Holanda Cavalcanti. 

Reuniões às segundas-feiras, 
às ilegível horas. 

 

Comissões Especiais 

 

Especial para emitir parecer 
sôbre o Projeto de Reforma 
Constitucional nº 2, de 1949 

Aloysio de Carvalho – 
Presidente. 

Dário Cardoso. 

Francisco Gallotti. 

Anisio Jobim. 

Camilo Mercio 

Carlos Lindemberg  

Antônio Bayma.  

Bernardes Filho. 

Marcondes Filho 

Olavo Oliveira.  

Domingos Velasco.  

João Villasbôas. 

Secretário – Aurea de Barros 
Rêgo. 

 

Especial de Investigação sôbre 
as condições materiais das 
Instalações da Justiça do Distrito 
Federais e órgãos relacionados 

Mello Vianna – Presidente 

Alencastro Guimarães – 
Relator.  

Attilio Vivacqua 

João Villasbôas 

Camilo Mércio. 

Secretário – Ivan Palmeira.  

Auxiliar – Elza G Schroeder. 

EXPEDIENTE 
 

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL 
 

DIRETOR GERAL 
 

ALBERTO DE BRITO PEREIRA 
 
CHEFE DO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES CHEFE DA SEÇÃO DE REDAÇÃO 
MURILO FERREIRA ALVES HELMUT HAMACHER 

  
DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

 
SEÇÃO II 

 
Impresso nas Oficinas do Departamento de Imprensa Nacional 

 
AVENIDA RODRIGUES ALVES, 1 

 

Comissão Especial para emitir 
parecer sôbre o Projeto de Reforma 
Constitucional número 1, de 1953 

 
Mello Vianna – Presidente. 
Joaquim Pires – Vice-Piesidente. 
Attilio Vivacqua – Relator. 
Dario Cardoso. 
Aolysio de Carvalho.  
Anisio Jobim. 
Camilo Mércio. 
Luiz Tinoco. 
Waldemar Pedrosa. 
Carlos Saboya. 
Gomes de Oliveira  
Ferreira de Souza. 
Mozart Lago. 
Hamilton Nogueira. 
Alencastro Guimarães. 
Secretário – Luiz Carlos Vieira 

ilegível 
 

Atas das Comissões 
Comissão de Economia 

12ª REUNIÃO, EM 23 DE 
SETEMBRO DE 1953 

 
As 15 horas, na Sala de Leitura 

do Senado, reune-se esta Comissão, 
sob a prenderem do Sr. Senador 
Pereira Pinto, Presidente, presentes 
os Senhores Landulpho Alves, Sa 
Tinoco, Plinio Pompeu e Euclydes 
Vieira, ausentes, com causa 
justificada, os Srs. Senadores Julio 
Leite e Assis Chateaubriand. 

E' lida c aprovada a Ata da 
reunião anterior. 

O Sr. Presidente distribuí as 
seguintes Proposições: 

– ao Sr. Senador Euclydes Vieira, 
o Projeto de Lei da Câmara nº 257, de 
1953, que dispõe sôbre o 
financiamento das lavouras do café; e 

– ao Sr. Senador Landulpho 
Alves, o Projeto de Lei da Câmara nº 
23; de 1953, que ampara a pequena 
propriedade e fomenta a produção 
por meio do crédito. 

O Sr. Senador Euclydes Vieira lê 
seus pareceres favoraveis aos 
seguintes Projetos de Lei da Câmara: 

nº 100, de 1953, que concede 
isenção de direitos de importação à 
Cia. de Eletricidade do Médio Rio 
Doce, com sede em Belo Horizonte, 
Estado de Minas Gerais, para 
material de linha de transmissão e 
outros equipamentos; e 

n.° 240, de 1953, que modifica 
os artigos 1º e 2º do Decreto-lei  
nº 7.103, de 30 de novembro de 
1944, que concede auxilio à 
Associação Brasileira de Normas 
Técnicas. 

O Sr. Presidente submete a 
discussão e votação os citados 
pareceres, que são aprovados. 

O Sr. Senador Landulpho  
Alves pronuncia seu parecer 
favorável ao Projeto de Lei da 
Câmara n. 188, de 1953, que inclui 
a Escola de Agronomia da Bahia 
entre os estabelecimentos 
subvenclinados pela União, que é 
aprovado. 

Nada mais havendo que tratar, 
encerra-se a reunião, lavrando eu, 
Aroldo Moreira, Secretario, a presente 
Ata que, uma vez aprovada, será 
assinada pelo Sr. Presidente. 

 
ASSINATURAS 

REPARTIÇÕES E PARTICULARES FUNCIONÁRIOS 
Capital e Interior Capital e Interior 

Semestre................... Cr$ 50,00 Semestre...................... Cr$ 39,00 
Ano............................ Cr$ 96,00 Ano.............................. Cr$ 76,00 

Exterior   Exterior   
Ano.......................... Cr$ 136,00 Ano............................... Cr$ 108,00 
    

 

 
As assinaturas dos órgãos oficiais começam a terminar em qualquer 

dia do exercício em que forem registradas. 
O registro de assinaturas é feito à vista do comprovante do 

recebimento. 
Os cheques e vales postais deverão ser emitidos em favor do 

tesoureiro do Departamento de Imprensa Nacional. 
Os suplementos às edições dos órgãos oficiais serão fornecidos aos 

assinantes sòmente mediante solicitação. 
O custo do número atrasado será acrescido de Cr$ 0,10 e, por 

exercício decorrido, cobrar-se-ão mais Cr$ 0,50. 
 

Parlamentar de Inquérito sôbre 
o cimento 

 
Francisco Gallotti – Presidente 
Mozart Lago – Vice-Presidente. 
Júlio Leite. 
Landulpho Alves. 
Mário Motta. 
Secretário – Lauro Portella. 
 

Especial de Reforma do Código de 
Processo Civil 

 
1 – João Villasbôas – 

Presidente. 
2 – Attílio Vivacqua – Vice-

Presidente. 
3 – Dário Cardoso – Relator. 
Secretáirio – José da Silva 

Lisboa. 
Auxiliar – Carmen Lúcia de 

Holanda Cavalcanti. 
Reuniões às sextas-feiras, às 16 

horas. 
 
Especial de Revisão do Código 

Comercial 
 

1 – Alexandre Marcondes Filho 
– Presidente. 

2 – ........................................... 
3 – Pereira de Souza – Relator. 

 

4 – Attilio Vivacqua 

5 – Victorino Freire. 
Secretário – João Alfredo 

Ravasco de Andrade. 
 
Especial para Estudo da 

concessão dos Direitos Civis à 
Mulher Brasileira 

 

Mozart Lago – Presidente. 
Alvaro Adolho – Vice-

Presidente. 
João Villasbôas. 

Gomes de Oliveira 

Attilio Vivacqua. 

Domingos Velasco.  

Victorino Freire. 

 

Especial de Inquérito sobre os 
Jogos de Azar 

 

1 – Ismar de Góes – Presidente 

2 – Prisco dos Santos – Vice-
Presidente. 

3 – Kerginaldo Cavalcanti – 
Relator Geral. 

4 – Vivaldo Lima 

5 – Novaes Filho. 

Secretário – Ninon Borges Seal 
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130ª SESSÃO EM 24 DE SETEMBRO 
DE 1953 

 
Oradores inscritos para o expediente: 

 
1º Sen. Assis Chateaubriand. 
2º Sen. Hamilton Nogueira. 
3º Sen. Plinio Pompeu. 
4º Sen. Mozart Lago (Expediente e 

1º após O. do Dia). 
5º Sen. Dario Cardoso. 
 

ATA DA 129ª SESSÃO EM 23 DE 
SETEMBRO DE 1953 

 
PRESIDENCIA DOS SRS. ALFREDO 

NEVES, MARCONDES FILHO E CAFÉ 
FILHO 

 
Ás 14,30 horas comparecem os 

Senhores Senadores: 
Anísio Jobim. 
Alvaro Adolpho. 
Mathias Olympio. 
Joaquim Pires. 
Onofre Gomes. 
Kerginaldo Cavalcanti. 
Apolonio Sales. 
Novaes Filho. 
Ezechias da Rocha. 
Cícero de Vasconcelos. 
Walter Franco. 
Aloysio de Carvalho. 
Pinto Aleixo. 
Luiz Tinoco. 
Sá Tinoco. 
Alfredo Neves. 
Alencastro Guimarães. 
Hamilton Nogueira. 
Mozart Lago. 
Bernardes Filho. 
Mello Vianna. 
Levindo Coelho. 
Euclydes Vieira. 
Dario Cardoso. 
Costa Pereira. 
João Villasbôas. 
Vespasiano Martins. 
Alfredo Simch. 
Camilo Mercio (30). 
 
O SR. PRESIDENTE: – Acham-se 

presentes 30 Sr. Senadores. Havendo 
número legal, está aberta a sessão. Vai-
se proceder à leitura da ata. 

O Sr. Luiz Tinoco (Servindo de 2º 
Secretário), 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 

 
Ofícios: 
– Da Federação das Indústrias do 

Estado de São Paulo, encaminhando 
considerações sobre o Projeto de  
Decreto Legislativo nº 37-53, que 
concede anistia aos trabalhadores que 
hajam praticado falta grave ou delito de 
greve. 

– Da Câmara Municipal de Pelotas, 
R. G. Sul, de 18-9-53, pleiteando medidas 
que assegurem ao Brasil livre intercâmbio 
comercial com todos os países do mundo; 

– Do Prefeito Municipal de Bom 
Jardim de Minas, de 15-1-1953, 
remetendo a prestação de contas da 
aplicação de 50% da cota-parte do 
impôsto de renda recebida pelo município 
em 1952; 

– Da Federação das Indústrias do 
Rio de Janeiro, de 31-3-1953, tecendo 
considerações em torno do projeto de lei 
que institui o salário adicional de 30% 
para os trabalhadores quê lidam com 
inflamáveis; 

– Do Presidente do Centro dos 
Capitães de Marinha Mercante, de 18 de 
setembro de 1953, remetendo o 
manifesto que o mesmo Centro dirigiu às 
 

classes marítimas, para definir a posição 
dos comandantes da Marinha Mercante 
em face da agitação que se vem 
processando nas classes marítimas; 

Da Câmara dos Deputados: 
Rio de Janeiro, em 18 de setembro 

de 1953. 
Senhor Secretário: 
Tenho a honra de comunicar a 

Vossa Excelência, para que se digne de 
levar ao conhecimento do Senado 
Federal que a Câmara dos Deputados 
aprovou o Projeto nº 3.058-A, de 1953, 
dessa Casa do Congresso Nacional, que 
modifica o artigo 140 do Código de 
Processo Civil (alteração do ato do 
Registro Civil). 

Outrossim, comunico a Vossa 
Excelência que a referida proposição foi, 
nesta data, enviada à sanção. 

Aproveito o ensejo para renovar a 
Vossa Excelência os protestos de minha 
distinta consideração. – Ruy AImeida, 1º 
Secretário. 

A Sua Excelência o Senhor Senador 
Alfredo Neves, 1º Secretário do Senado 
Federal. 

Rio de Janeiro, em 16 de setembro 
de 1953. 

Senhor Secretário: 
Tenho a honra de enviar a Vossa 

Excelência, a fim de que se digne 
submetê-lo à consideração do Senado 
Federal, o Projeto de Lei nº 3.471-A, de 
1953, da Câmara dos Deputados, que 
aprova o contrato celebrado entre a 
Alfândega de Belém e o Engenheiro civil 
Wilson de Sá Ferreira. 

Aproveito o ensejo para renovar a 
Vossa Excelência os protestos da minha 
consideração. – Ruy Almeida, 1º 
Secretário. 

 
Projeto de Decreto legislativo nº 79, de 

1953 
 

Aprova o contrato celebrado entre a 
Alfândega de Belém e o Engenheiro Civil 
Wilson de Sá Ferreira. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º E' aprovado o contrato 

ceelbrado, em 30 de outubro de 1932, 
entre a Alfândega de Belém, Estado do 
Pará, e o engenheiro civil Wilson de Sá 
Ferreira, para execução das obras 
relativas à construção de instalações 
sanitárias no prédio em que funciona a 
referida Alfândega, pela importância de 
Cr$ 86.000,00 (oitenta e seis mil 
cruzeiros). 

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

As Comissões de Constituição e 
Justiça e de Finanças. 

 
Rio de Janeiro, em 17 de setembro 

de 1953. 
Senhor Secretário: 
Tenho a honra de enviar a Vossa 

Excelência, a fim de que se digne 
submetê-lo à consideração do Senado 
Federal, o Projeto de Lei nº 3.342-A, de 
1953, da Câmara dos Deputados, que 
autoriza abrir ao Poder Judiciário – 
Justiça Eleitoral – os créditos suplementar 
de Cr$ 1.922.131,80 (um milhão 
novecentos e vinte e dois mil cento e 
trinta e um cruzeiros e oitenta centavos) 
em refôrço à Verba 1 do Anexo 26 do 
Orçamento da União (Lei nº 1.755 de 10 
de dezembro de 1952) e especial de Cr$ 
2.218.192,20 (dois milhões duzentos e 
dezoito mil cento e noventa e dois 
cruzeiros e vinte centavos) para 
pagamento da gratificação adicional aos 
servidores dos Tribunais Regionais 
Eleitorais. 

Aproveito o ensejo para  
renovar a Vossa Excelência os  
protestos da minha distinta consideração. 
– Ruy AImeida, 1º Secretário 
 

Projeto de Lei da Câmara nº 261, de  
1953 

 
Autoriza abrir ao Poder Judiciário – 

Justiça Eleitoral – os créditos suplementar 
de Cr$.... 1.922.131,80 em reforço à 
verba 1 do Anexo 26 do Orçamento da 
União (lei nº 1.755, de 10 de  
dezembro de 1952); e especial de Cr$ 
2.218.192,20 para pagamento da 
gratificação adicional aos  
servidores dos Tribunais Regionais 
Eleitorais. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º E' aberto ao Poder  

Judiciário – Justiça Eleitoral o  
crédito suplementar de Cr$ 1.922.131,80, 
em refôrço da seguinte dotação do  
Anexo nº 26 do Orçamento da  
União (lei nº 1.755, de 10 de dezembro de 
1952): 

Verba 1 – Pessoal 
Consignação 1 – Pessoal 

Permanente. 
Sub-consignação 01 – Pessoal 

Permanente. 
04 – Justiça Eleitoral. 
01 – Tribunal Superior Eleitoral – Cr$ 

1.922.131,80. 
Art. 2º E' igualmente aberto ao  

Poder Judiciário – Justiça Eleitoral – o 
crédito especial de Cr$ 2.218.192,20, 
para atender ao pagamento da 
gratificação adicional por tempo de 
serviço, nos exercícios de 1952  
e 1953, aos servidores dos Tribunais 
Regionais Eleitorais, com a seguinte 
distribuição: 

 
PESSOAL 

 
VANTAGENS 

 
Adicional por tempo de serviço 
 

 Cr$ 
Distrito Federal......... 482.447,00 
Alagoas.................... 30.170,00 
Amazonas................ 57.498,00 
Bahia....................... 221.193,00 
Ceará...................... 134.946,00 
Espírito Santo.......... 76.104,00 
Goiás....................... 67.270,00 
Maranhão................ 26.957,00 
Mato Grosso............ 25.102,00 
Minas Gerais........... 203.840,00 
Pará......................... 70.854,00 
Paraíba................... 40.012,00 
Paraná.................... 52.570,00 
Pernambuco............ 126.371,00 
Piauí....................... 51.247,00 
Rio de Janeiro....... 94.843,00 
Rio Grande do Norte 54.971,00 
Santa Catarina....... 89.131,00 
São Paulo............... 291.666,20 
Sergipe................... 21.000,00 
Total........................ 2.218.192.20 

 
Art. 3º Esta lei entrará em  

vigor na data de sua publicação 
revogadas as disposições em  
contrário. 

 
A Comissão de Finanças. 

 
Rio de Janeiro, em 17 de setembro 

de 1953. 
Senhor Secretário: 
Tenho a honra de enviar a  

Vossa Excelência, a fim de que  
se digne submetê-lo à consideração do 
Senado Federal, o Projeto de  
Lei nº 2.898-B. de 1953, da  
Câmara dos Deputados que institui a 
Campanha Nacional Contra a 
Esquistossomose, e dá outras 
providências. 

Aproveito o ensejo para renovar a 
Vossa Excelência os protestos da minha  
distinta consideração. – Ruy Almeida 1º 
Secretário. 

 

Projeto de Lei da Câmara nº. 262, de 
1953 

 
Institui a Campanha Nacional contra 

a Esquistossimose, e dá outras 
providências. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º É instituída a Campanha 

Nacional contra a Esquistossomose, sob 
a orientação e fiscalização de  
Serviço Nacional de Malária, do 
Departamento Nacional de  
Saúde, do Ministério da Saúde e 
Assistência. 

Art. 2º O Diretor do Serviço Nacional 
de Malária submeterá a aprovação do 
Ministro de Estado o plano da Campanha, 
que será de âmbito nacional, dará 
preferência as regiões ou lacalidades de 
maior incidência da helmintose e 
objetivará medidas de profilaxia e 
assistência, pesquisa, educação e ensino. 

Art. 3º O Serviço Nacional de Malária 
poderá auxiliar ou cooperar, mediante 
convênio, com as instituições privadas ou 
oficiais que contiverem, em seus planos 
de trabalho, pesquisas, estudos ou 
atividades contra a esquistossomose, 
considerando-se órgãos da  
campanha. 

Art. 4º A aplicação dos recursos 
destinados à Campanha Nacional contra 
a Esquistossomose obedecerá ao mesmo 
regime financeiro estabelecido no 
Decreto-lei nº 9.387, de 20 de junho de 
1946, para a Campanha Nacional contra 
a Tuberculose. 

Art. 5º Os trabalhos de saneamento 
básico nos Municípios atingidos pela 
esquistossomose deverão ser submetidos 
á apreciação do Serviço Nacional de 
Malária. 

§ 1º Os projetos e execução de 
serviços de saneamento financiados pelo 
Govêrno Federal, nos Municípios 
atingidos, ficarão sob a responsabilidade 
direta do Serviço Nacional de Malária. 

§ 2º A manutenção e a exploração 
desses serviços de saneamento, quando 
entregues a administrações locais, 
estarão sujeitos à fiscalização do Serviço 
Nacional de Malária, a fim de garantir o 
satisfatório funcionamento daqueles 
serviços. 

Art. 6° Esta lei entrará em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

Ás Comissões de Constituição e 
Justiça, de Serviço Público e de Finanças. 

Rio de Janeiro, em 19 de setembro 
de 1953. 

Senhor Secretário: 
Tenho a honra de enviar a Vossa 

Excelência, a fim de que se digno 
submetê-lo à consideração do Senado 
Federal, o Projeto de Lei número 1.432-B, 
de 1951, da Câmara dos Deputados, que 
estende aos Territórios Federais do Acre, 
Amapá e Rio Branco, dispositivos da Lei 
número 1.455-A, de 11 de outubro de 
1951, que dispõe sobre alienação de 
imóveis. 

Aproveito o ensejo para renovar a 
Vossa Excelência os protestos da minha 
distinta consideração. – Ruy Almeida, 1º 
Secretário. 

 
Projeto de Lei da Câmara nº 263, de 1953 

 
Estende ao Território Federal do 

Acre, Amapá e Rio Branco dispositivos da 
Lei nº ilegivel A, de 11 de outubro de 
1951, que dispõe sobre alienação de 
imóveis. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º São extensivos aos  

Territórios Federais do Acre,  
Amapá e Rio Branco, ilegível que  
couber, os preceitos estatatuidos 
ilegível 1º e 2º. 
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4º, 5º, 6º, 7º, 8º, com seus parágrafos, e art. 9º 
da Lei nº ilegível, de 11 de outubro de 1951. 

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

 
As Comissões de Serviço Público Civil e 

de Finanças 
 

LEGISLAÇÃO CITADA 
 

LEI nº 1.455-A, DE 11 DE OUTUBRO DE 
1951 

 
Autoriza a alienação aos servidores 

do Território Federal de Guaporé e da 
Estrado de Ferro ilegível-Mamoré, de 
imóveis residenciais, de alvenaria, 
pertencentes ao Patrimônio Nacional 
localizados nas cidades de Pôrto Velho e 
Guajará-Mirim, e da outras providências. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta 
e eu João Café Filho, Presidente do 
Senado Federal, promulgo nos termos do 
artigo 70 § 4º da Constituição Federal, a 
seguinte Lei: 

Art. 1º É o Poder Executivo autorizado 
a promover a alienação, por intermédio do 
Govêrno do Território Federal do Guaporé, 
aos servidores do Território e da Estrada do 
ilegível Madeira-Mamoré, dos imóveis 
residenciais, de alvenaria, pertencentes ao 
Patrimônio Nacional, localizados nas cidades 
de Pôrto Velho e Guajará Mirim, que não 
forem necessários ao serviço público, 
observado no que convier, o disposto nos 
artigos 141 a 144, 201, do Decreto-lei nº 
9.720, e 5 de setembro de 1945. 

Art. 2º Os têrmos, ajustes ou 
contratos concernentes aos imóveis 
objeto desta Lei serão lavrados em livro 
próprio, terão, para qualquer efeito, força 
de escritura pública, sendo isentos de 
publicação para fins de registros pelo 
Tribunal de Contas. 

Art. 3º Os imóveis residenciais 
integrantes do acérvo de Estradas de 
Ferro Madeira-Mamoré serão 
considerados bens da União para efeito 
de que dispõe o art. 1º e os ferroviários 
da citada Estrada, equiparados aos 
servidores do Território do Guaporé para 
os fins desta Lei. 

Art. 4º Os imóveis destinados a 
alienação serão relacionados pelo 
Governo do Território com o respectivo 
valor e todos os característicos 
necessários à sua individualização. 

Parágrafo único. A relação será 
remetida ao Diretor do Serviço do 
Patrimônio da União para competente 
anotação e registro. 

Art. 5º Até que seja instalada no 
Território a Delegacia do Serviço do 
Patrimônio da União, as concorrências 
serão realizadas pelo Serviço de 
Administração Geral do Governo 
Territorial, obedecidas as normas 
estatuídas no Decreto-lei nº 9.760, de 5 
de setembro de 1946. 

Art. 6º São delegados poderes ao 
Governo do Território para autorizar e 
homologar as concorrências de que trata 
esta Lei. 

Art. 7º O produto das alienações será 
recolhido, mensalmente, à Agência do 
Banco do Brasil S. A, em Porto Velho, em 
conta especial que constituirá o "Fundo de 
Reserva Residencial e de Assistência 
Social do Território do Guaporé, destinado 
a construção de casas residenciais, 
escolas maternidades, postos de 
puericultura creches, dispensários, 
ambulatórios e postos de medicação." 

Parágrafo único. O programa de 
execução das obras residenciais e de 
assistência social de que trata este artigo 
será anualmente submetido á aprovação 
do Presidente da República por intermédio 
do Ministro da Justiça e Negócios 
Interiores, acompanhado de relatório dos 
trabalhos executados, projetos, plantas, 
especificações e orçamentos. 

Art. 3º O Governo do Território 
encaminhará ao Serviço do Patrimônio da 
União e ao Ministério da Justiça e 
Negócios Interiores, juntamente com a 
relação dos imóveis destinado, A 
alienação, a dos que, a critério do 
 

mesmo Governo, servirão de residência 
para funcionários que exerçam cargo de 
chefia, em comissão ou da Justiça. 

§ 1º A residência a que se refere 
este artigo será considerada "de caráter 
obrigatório, devendo a respectiva locação 
obedecer, no que couber o que determina 
o Decreto-lei número 9.760, de 5 de 
setembro de 1946." 

§ 2º Os aluguéis serão recolhidos 
mensalmente à Agência do Banco do 
Brasil S. A., em Porto Velho em conta 
especial destinada a constituir o "Fundo 
de Conservação e reparação de imóveis 
no Território do Guaporé". 

§ 3º O Plano de conservação e 
reparação dos imóveis será submetido, 
anualmente, à aprovação do Ministro da 
Justiça e Negócios Interiores. 

Art. 2º No prazo de 30 (trinta) dias a 
contar da data da publicação desta Lei o 
Governo do Território encaminhará as 
relações referidas nos artigos 4º e 5º. 

Art. 10º Esta Lei entrará em vigor na 
data da sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

Senado Federal, 11 de outubro de 
1151. – João Café Filho. 

Telegrama: 
Da Associação Comercial de São 

Paulo, de 17 de setembro de 1953 
pleiteando a aprovação do projeto que 
prorroga a lei que subordina ao regime de 
licença prévia e intercâmbio da 
importação e exportação com o exterior. 

É lido e vai a imprimir o seguinte: 
 

PARECERES 
 

PARECER Nº 1.097, DE 1953 
 
Redação final do Projeto de Lei da 

Câmara dos Deputados número 213, de 
1953. 

 
Relator: Sr. Costa Pereira. 
 
A Comissão apresenta a redação 

final (fls. anexas) do Projeto de Lei nº 
213, de 1953, originário da Câmara dos 
Deputados, considerando emenda de 
redação oferecida em Plenário, pela 
Comissão de Finanças do Senado 
Federal. 

Sala da Comissão de Redação, em 
22 de setembro de 1953. – Aloysio de 
Carvalho. Presidente. – Costa Pereira, 
Relator. – Waldemar Pedrosa. – Velloso 
Borges. 

 
ANEXO AO PARECER Nº 1.097, DE 

1953 
 

Redação final do Projeto de Lei da 
Câmara dos Deputados número 213, de 
1953, que autoriza o Poder Executivo a 
abrir, pelo Ministério da Educação e 
Cultura, os créditos especiais de Cr$........ 
10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros), 
Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões de 
cruzeiros), Cr$ 1.000.000,00 (um milhão 
de cruzeiros) e Cr$ 2.000.000,00 (dois 
milhões de cruzeiros), para auxiliar, 
respectivamente, a construção da sede 
do Museu de Arte Moderna, do Teatro 
Castro Alves da Escola de Belas Artes de 
Pelotas e do Museu Mariano Procópio. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º E' o Poder Executivo 

autorizado a abrir, pelo Ministério da 
Educação e Cultura, o crédito especial de 
Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões de 
cruzeiros), como auxílio para inicio de 
construção da sede do Museu de Arte 
Moderna do Rio de Janeiro. 

Art. 2º E' igualmente autorizado o 
Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da 
Educação e Cultura, o crédito especial de 
Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões de 
cruzeiros), para auxiliar a construção, já 
iniciada, do Teatro Castro Alves, em 
Salvador, Bahia. 

Art. 3º E' o Poder Executivo 
autorizado a abrir, também, pelo 
Ministério da Educação e Cultura, o 
crédito especial de Cr$ 1.000.000.00 (um 
milhão de cruzeiros), para instalação 
 

em sede própria da Escola de Belas 
Artes de Pelotas, no Estado do Rio 
Grande do Sul. 

Art. 4º Na mesma forma do artigo 
2º, é o Poder Executivo autorizado a 
abrir, pelo Ministério da Educação e 
Cultura, o crédito especial  
de Cr$ 2.000.000.00 (dois  
milhões de cruzeiros), para  
ampliação e adaptação dos  
prédios do Museu Mariano Procópio, 
em Juiz de Fora, Estado de Minas 
Gerais. 

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

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

O SR. MOZART LAGO (Pela 
ordem) (Não foi revisto pelo orador): 
– Sr. Presidente, lida a redação final do 
Projeto de Lei da Câmara nº 213, de 
1953, abrindo o crédito de Cr$ 
10.000.000,00 para a construção do 
Museu de Arte Moderna, peço a  
V. Ex.ª consulte o Senado  
sobre se consente na dispensa de 
interstício e de publicação, para que 
figure na Ordem do Dia da sessão de 
amanhã. 

O SR. PRESIDENTE: – O Senado 
acaba de ouvir o requerimento 
formulado pelo nobre Senador Mozart 
Lago. 

Os Senhores que o aprovam, 
queiram conservar-se sentados. 
(Pausa). 

Está aprovado. 
A proposição em aprêço figurará 

na ordem do dia da próxima sessão. 
Continua a hora do expediente. 

(Pausa). 
Tem a palavra o nobre Senador 

Assis Chateaubriand, primeiro orador 
inscrito. 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: 
– Sr. Presidente, desisto da palavra. 

O SR. PRESIDENTE: –  
Tem a palavra o nobre Senador 
Bernardes filho, segundo orador 
inscrito. 

O SR. BERNARDES FILHO: – Sr. 
Presidente, a insistência com que 
alguns teimam em considerar 
"humilhação" o que eles o  
consideram, por ignorância ou má fé, 
exorbitância do Senado êste,  
através da Comissão de Relações 
Exteriores, convida um Ministro de 
primeira classe, que o Presidente da 
República pretende nomear 
embaixador em qualquer país, para 
comparecer perante a referida 
Comissão, faz-me recordar um  
espólio relatado pelo Padre Manoel 
Bernardes. 

Dom Fernandes de Talavere, 
Arcebispo de Granada, precisou 
despedir um criado que lhe havia dito 
palavras ásperas ou pesadas. 

O bom prelado conteve-se, nada 
respondendo. Ao ver que o criado se 
afastava, apanha um castiçal e o 
"alumia escada abaixo". 

– Que faz V.S? – indaga o criado 
surpreso, ante tanta humildade. 
Respondeu-lhe o prelado: 

– Faço o meu oficio que é alumiar 
os que erram". 

Não é este o meu ofício, Sr. 
Presidente; mas, já que insistem em 
que eu exerça neste caso da 
convocação dos Embaixadores, não 
me oponho. Vou mostrar não ter havido 
qualquer exorbitância da parte da 
Comissão a que tenho a honra de 
pertencer, quando deliberou convocar 
para que a ela ontem comparecessem 
dois dos Ministros de primeira classe, 
cuja designação para as chefias das 
nossas representações diplomáticas, 
em Buenos Aires e Assunção, o Sr. 
Presidente da República pretende 
fazer, consultando préviamente o 
Senado. 

Aqueles que estranham a nossa 
atitude, procurando descobrir propósitos 
subalternos na iniciativa desconhecem 
 

ou fingem desconhecer a Constituição e o 
nosso Regimento Interno, que, como se 
sabe, e lei nesta Casa. 

Já tive oportunidade de sustentar 
que a Constituição, quando confere ao 
Senado a prerrogativa de que trata o Art. 
63, isto é, a de aprovar, mediante voto 
secreto, a escolha de magistrados, nos 
casos por ela estabelecidos, de 
Procurador Geral da Republica, de 
Ministros do Tribunal de Contas, de 
Prefeito do Distrito Federal, dos membros 
do Conselho Nacional de Economia e dos 
Chefes de Missões Diplomáticas de 
caráter permanente, a Constituição, 
quando conferiu essa prerrogativa ao 
Senado, repito, dividiu com este ramo do 
Legislativo a responsabilidade pela boa 
ou má escolha do Executivo no 
preenchimento desses cargos. 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – 
Permite V. Exa. um aparte? 

O SR. BERNARDES FILHO: – Com 
todo o prazer. 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – O 
Senado, quando exerce essa função, e 
denominado, por alguns tratadistas, de 
"Magnus Conciliun" da República, tal a 
importância da missão que lhe e 
atribuída, altamente política. 

O SR. BERNARDES FILHO: – 
Agradeço a colaboração de V. Exa. E' de 
lastimar, por isto mesmo, que numa hora em 
que o Senado da República se mostra zeloso 
e prudente, extranhezas sem qualquer 
fundamento sejam opostas à nossa ação, 
como se estivéssemos exorbitando das 
nossas prerrogativas constitucionais ou 
mesmo visando a humilhar aqueles que 
amanhã serão os representantes do nosso 
país em território estrangeiro. 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – 
Rendo homenagem à atitude de V. Exa. 
guiada pelo seu alto espírito de 
representante do país na Câmara Alta. 

O SR. BERNARDES FILHO: – Muito 
obrigado ao nobre colega. Conforta-me, 
alias, o aparte de V. Exa., porque o apóio 
à minha sugestão pela Comissão a que 
pertenço, é prova eloqüente de que essas 
convocações são, por vêzes, necessárias. 

Quando não bastasse a disposição 
constitucional, Sr. Presidente, há o 
Regimento que, tratando das escolhas do 
Art. 63 da Constituição, assim dispõe no § 
4º do Art. 44: 

 
"Os pareceres sobre as escolhas 

referidas no Art. 63, I, da Constituição 
Federal, e sobre outras que por lei 
dependerem da aprovação do Senado, 
constarão exclusivamente". 

 
Seguem-se as letras a e b. 
Mais adiante, diz o art. 49, fazendo 

referência ao citado parágrafo: 
 
"Quando se tratar das escolhas a que 

se refere o § 4º do art. 44, ou de 
esclarecimentos necessários para o estudo 
das matérias submetidas á sua apreciação, 
poderão as diligências ser realizadas ou 
obtidas diretamente pela Comissão, 
independente da proposta do Senado. 

§ 2º – O escolhido a que se refere o 
parágrafo anterior deverá, a convite da 
Comissão, comparecer perante esta para 
prestar informações que forem julgadas 
necessárias". 

 
Sr. Presidente, ainda que eu não 

queira ter o ofício de Dom Fernando, o de 
alumiar os que erram ou o caminho dos 
que persistem no erro, parece-me que a 
citação desses dispositivos regimentais 
era indispensável para que, no espírito da 
opinião pública e no dos representantes 
estrangeiros acreditados junto ao govêrno 
brasileiro, não fiquem dúvidas a respeito. 
Como relator que fui de um dos casos, na 
Comissão de Relações Exteriores, e 
proponente da convocação ao Senado, 
não seria capaz de tomar qualquer 
iniciativa, fosse ela qual fosse, que 
tivesse como escopo humilhar nossos 
Ministros de 1ª classe. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 
Permite V. Exa. um aparte? 
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O SR. BERNARDES FILHO: – Com 
todo o prazer. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 
A norma do Regimento não contraria em 
nada a Constituição. V. Exa frisou muito 
bem que a função atual do Senado, em 
face da Constituição de 1946, é, no 
particular, função de colaboração com o 
Executivo. 

O SR. BERNARDES FILHO: – E o 
Regimento como que regula, ao meu ver, 
o Art. 63. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 
Ainda poderia haver dúvida sôbre a 
legitimidade da norma regimental na 
vigência da Constituição de 1934, quando 
a função do Senado era a de simples 
referendum. 

O SR. BERNARDES FILHO: – Muito 
bem. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 
O Senado aprovava ou rejeitava a 
nomeação. Agora, o Senado aprova a 
escolha. 

O SR. BERNARDES FILHO: – 
Exatamente. Este um dos pontos. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 
Assim, a norma regimental está 
perfeitamente dentro da Ietra e do espirito 
da Constituição, dando ao Senado a 
função de colaboração com o Executivo, 
a que V. Exa. se referia, dividindo com êle 
as responsabilidades na escôlha dos 
representantes diplomáticos. 

O SR. BERNARDES FILHO: – É de 
grande valia a colaboração de V. Exa. 
como consagrado jurista. 

Ditas estas palavras, desejo apenas 
consignar que cabe aqueles que nos 
possam atribuir propósitos ou intenções 
pouco compatíveis com o nosso mandato, 
a responsabilidade pelo ambiente de 
dúvidas ou de suposta humilhação criado 
para os Ministros de 1ª Classe que ontem 
aqui estiveram. 

Ambos, não só se sentiram como 
perseveraram em se declarar muito 
honrados e satisfeitos com a 
oportunidade que se lhes deu de subirem 
até à Comissão de Relações Exteriores 
desta Casa. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem! 
muito bem). 

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

Tem a palavra o nobre Senador 
Hamilton Nogueira, terceiro orador inscrito. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA (Não 
foi revisto pelo orador): – Sr. Presidente, 
na sessão especial comemorativa do 
sétimo aniversário da Carta Magna de 
1916, tive oportunidade de afirmar que, 
entre os vários sentidos que se poderia dar 
àquela solenidade, ressaltava o 
pedagógico. É preciso se reafirmar o valor 
da Constituição. E' preciso seja ela 
realmente vivida e respeitada. 

Afirmei ainda que a feição pedagógica 
deveria ser considerada por todos quantos 
na idade provecta, ocupando cargos no 
Executivo e na Administração do país, não 
tomam conhecimento da existência da 
Constituição. 

Mal esperava eu que, quatro dias 
após essa assertiva, o Executivo 
manifestasse, mais uma vez, seu 
propósito de não respeitar a Constituição 
Federal. Ainda ontem – pelo menos 
publicam todos os jornais da manhã – o 
Chefe de Policia reuniu no seu gabinete 
os Diretores de Estações de Rádio desta 
cidade e os ameaçou de fechamento das 
suas emissoras, se porventura 
veiculassem insultos, calúnias e fatos que 
pudessem pôr em choque a pessoa do 
Sr. Presidente da República e as dos 
Ministros de Estado. 

Consultado sôbre o assunto, disse 
maliciosamente o jovem Ministro da 
Justiça, já agora em pleno roldão de 
vítima do antropofagismo do Sr.  
Getulio Vargas, que sua decisão se 
apoiava em Decreto Lei do  
Govêrno Provisório, assinado por dois 
udenistas: o atual Deputado Maurício 
Joppert, então Ministro da Viação, e o Sr. 
Sampaio Dória. Alguns jornais  
também afirmam que a Ex.ª dissera ainda 
 

com ar de malícia, que isso fôra feito para 
que houvesse maior influência na 
propaganda da candidatura do honrado 
Brigadeiro Eduardo Gomes. 

Sr. Presidente, não só apreciaremos 
o sentido da reunião na Chefatura de 
Policia, senão também examinaremos as 
palavras do Sr. Ministro da Justiça. 

Não é verdade que a 
regulamentação das estações rádio 
difusoras tenha sido feita no Govêrno 
Provisório. 

Em discurso que pronunciei nesta 
Casa, a propósito de um Decreto-lei 
baixado pelo Sr. Getulio Vargas, nos 
primeiros dias de julho de 1951, ao 
afirmar que êsse decreto era 
inconstitucional, S. Ex.ª o líder da maioria 
de então, nobre Senador Ivo d'Aquino, em 
aparte com que honrou meu discurso, 
declarou que a regulamentação das 
estações rádio-difusoras vinha desde 
longe, desde o Decreto-lei baixado em 
1930, pelo Sr. Getulio Vargas. 

O segundo Decreto Lei, ainda no 
regime discricionário do Govêrno 
Provisório, repetia as normas anteriores, 
e, em julho, quando o Sr. Getulio Vargas 
baixou novo Decreto Lei, nada mais fazia 
senão reafirmar os decretos anteriores, o 
que levou o nobre Senador Ferreira de 
Souza a dar êste aparte: "Se a 
regulamentação já estava feita, não havia 
necessidade de um novo Decreto Lei". 

Nêsse decreto, aliás contraditório, o 
Sr. Presidente da República mesmo 
reconhece a competência do Congresso 
Nacional para legislar sôbre o assunto. 

Assim, nas razões do seu ato, 
afirmava o seguinte: 

 
"Enquanto o Congresso Nacional 

não se pronuncia a respeito é 
conveniente uma regulamentação 
provisória, que permita mais direta 
intervenção do Presidente da República, 
que é o órgão coordenador e o orientador 
comum das atividades dos Ministérios". 

 
Digo contraditório porque, ao mesmo 

tempo que S. Ex.ª reconhecia a 
competência do Parlamento para legislar, 
baixada um Decreto-lei inteiramente 
contrário às normas constitucionais. 

De fato, no Art. 141, § 5º da 
Constituição, lê-se o seguinte: 

 
"É livre a manifestação do 

pensamento, sem que dependa de 
censura, salvo quanto a espetáculos e 
diversões públicas, respondendo cada 
um, nos casos e na forma que a lei 
preceituar, pelos abusos que ilegível. 
Não é permitido o anonimato. E' 
assegurado o direito de resposta. A 
publicação de livros e periódicos não 
dependerá de licença do poder público. 
Não será, porém, tolerada propaganda de 
guerra, de processos violentos para 
subverter a ordem política e social, ou de 
preconceitos de raça ou de classe". 

 
Sr. Presidente, êste preceito 

constitucional estende-se a tôdas as 
formas de manifestação do pensamento – 
através da imprensa e da palavra nas 
reuniões públicas e dos oradores cujos 
discursos são retransmitidos pelas 
estações rádio-difusoras. 

Conseqüentemente, eu assinalava 
naquela época a inconstitucionalidade do 
Decreto-lei e mostrava o perigo que 
pairava sôbre a democracia se não 
houvesse pronta reação do Parlamento e 
da imprensa, no sentido de combater 
aquela medida. 

Dois anos são passados, e tudo 
quanto prevíramos está ocorrendo. A 
reunião de ontem da Chefatura de Policia 
é uma consequência da auto-
desmoralização do govêrno, acentuada 
pelos órgãos de imprensa desta capital e 
pelas vozes da oposição no Parlamento 
brasileiro. 

No comício realizado no dia 9 deste, 
mês nesta cidade, o Sr. Carlos Lacerda, 
falando sôbre as perseguições do 
govêrno à sua palavra, disse o seguin- 
 

te: "Já perdi a televisão". E diante do 
silêncio da multidão, como que 
perguntando a razão, êle indagava: 
"Sabem o que é apertar o crânio?" 

Sr. Presidente, é êsse "apertar o 
crânio" que o Sr. Chefe de Policia está 
realizando agora nas rádio-difusoras, ao 
ameaçá-las de fechamento, de cassar-
lhes a concessão. 

Mas, dirão: São permitidos insultos, 
calúnias? 

Ninguém pode tolher a palavra de 
quem quer que seja. Qualquer pessoa 
pode muito bem dizer o que quer sujeita, 
porém, às sanções da lei. O orador que 
se utiliza da estação de rádio é 
responsável pelos seus atos, e não a 
estação. 

Sr. Presidente, a verdade é que o 
govêrno considera insulto o afirmar-se 
que se mantém, impassível diante das 
aflições por que passa o povo brasileiro. 

Teria grande prazer em, desta 
tribuna, proclamar os altos benefícios do 
govêrno. Entretanto, não posso fazê-lo. 
Na verdade, uma notícia pode agradar a 
uma parcela da população brasileira: a de 
que a COFAP, na reunião de ontem, 
resolveu aumentar o preço do arroz para 
Cr$ 14,00. E' uma informação com a qual 
se rejubilarão os tubarões, mas que 
revoltará a população do Brasil, sujeita ao 
regime de fome e, agora, de opressão, 
como se procura estabelecer. 

Sr. Presidente, podem os diretores 
das estações de rádio sujeitar-se a essa 
violência inominável, que fere as 
franquias democráticas, asseguradas pela 
Constituição. Mas essas ameaças jamais 
sufocarão as vozes dos que defendem os 
direitos humanos: daqueles que 
defendem o direito à sobrevivência: 
daqueles que protestam contra os 
escândalos que enegrecem o Brasil. 

Será insulto, Sr. Presidente, a 
afirmação de que o Banco do Brasil 
contráriamente ás normas bancárias, 
favorece a determinadas pessoas, em 
quantas vultosas, com o aval do filho do 
Presidente da República? 

Será insulto afirmar que a CEXIM 
concorreu para a derrota econômico-
financeira do país, como tão bem 
acentuou, nesta Casa, em discursos 
memoráveis, o nobre Senador Alencastro 
Guimarães? 

Será insulto dizer que, em tôrno da 
COFAP, órgão criado para restabelecer o 
equilíbrio do custo de vida no país, se 
processaram os maiores desfalques, a 
par do aumento progressivo dos  
preços? 

Basta dizer que, antes da criação, da 
COFAP, o arroz que se presta aos mais 
mirabolantes negócios de pessoas 
ligadas diretamente ao palácio do Catete, 
custava sete cruzeiros o quilo. Hoje, com 
a COFAP, êsse órgão que tem concorrido 
para o aumento gradativo do custo da 
vida, o arroz custa quatorze cruzeiros. A 
carne – afirmavam ontem os jornais – foi 
majorada em dois cruzeiros, à revelia do 
órgão controlador. Este, apesar de dispor 
de leis repressoras conferidas pelo 
Congresso Nacional, não tomou, a menor 
providência. 

Será insulto ao Govêrno, afirmar que 
os tribunais, ilegível para julgar crimes 
contra a economia popular, levam 
ridiculamente às suas barras apenas o 
individuo que aumentou dois cruzeiros o 
quilo da pera ou da maçã? 

Entretanto, verificam-se roubalheiras 
organizadas em tôrno do Banco do Brasil 
e de outras instituições. 

Será insulto ao Governo proclamar o 
clima de intranquilidade reinante do país, 
com as ondas do sangue que corre em 
diversos Estados? 

Já não há mais leis, porque as leis 
em vigor são as antigas dos  
tempos, bárbaros, em que cada um 
procurava defender-se com as armas nas 
mãos. 

Sr. Presidente, é precisamente  
neste sentido que se está apertando 
crânio dos diretores das estações de 
radio. 

Que será depois da imprensa? 
Fica-se estarrecido ao ver que a 

imprensa se tenha mantido silenciosa 
ante a famigerada Lei de Segurança 
Nacional; ante aqueles dois artigos que 
escravisam os cidadãos aos partidos, 
como se êstes não existissem para 
assegurar os direitos individuais. 

Sr. Presidente, não tenhamos 
dúvida: atravessamos uma fase 
tremenda, em que o Presidente da 
República não renuncia, de modo algum, 
ao seu temperamento autoritário. Quer 
Sua Excelência estabelecer, novamente 
no Brasil, um Estado diferente. Não será 
mais um Estado Novo à maneira do que 
foi criado em 1937, porquanto não há 
clima no país para isto. Sua Excelência 
não conta com o ambiente do fascismo da 
direita nem com o clima do totalitarismo 
da esquerda. Enfrenta-o a mentalidade 
democrática. E aquêle Exército que 
defendeu a liberdade nos campos da 
Europa, jamais se sujeitaria a novo golpe. 

Sr. Presidente, não tenhamos a 
menor dúvida. Os fatos ai estão para o 
demonstrar: é a Lei de Segurança 
enviada ao Senado; é a ameaça às 
estações radio-difusoras; é a campanha 
de agitação popular empreendida pelo 
Ministro do Trabalho – transferência do 
Sr. Getulio Vargas para idade mais  
moça – no sentido de provocar a 
inquietação no País, para, mais tarde, o 
Presidente da República solicitar medidas 
de exceção ao Congresso, estabelecer a 
censura e evitar que seus atos sejam 
criticados. 

Sr. Presidente, os tempos são 
outros. O Brasil sofre. A população 
brasileira está na miséria. Mas, 
amadureceu no sofrimento, adquiriu 
consciência cívica e, pelo voto consciente 
e esclarecido, saberá repudiar aqueles 
que o trairem. 

Não tenhamos dúvidas: os reagimos 
e, como representantes do povo, 
continuamos a protestar contra tôdas 
essas violências, ou teremos a 
implantação, no Brasil, daquilo que hoje 
se chama "peronismo". 

Não se trata, absolutamente, de 
ficção. Os métodos de violência são os 
mesmos: censura das rádio-difusoras, da 
imprensa, da palavra individual, só 
assegurada quando o cidadão pertence 
ao Partido. Virão, depois, a invasão dos 
lares e a prisão, como acontece 
atualmente na Argentina, onde Vicente 
Ordorez – um dos mais ilustres 
representantes da mentalidade 
democrática argentina e grande amigo do 
Brasil, um dos chefes do movimento 
democrata cristão da América Latina, que 
tem sede em Buenos Aires acaba de ser 
encarcerado. 

Sr. Presidente, é preciso que mesmo 
aquêles que tem interesses econômicos 
nas estações de rádio se animem a 
enfrentar o Presidente da República: 
tenham a coragem de desrespeitar essas 
decisões, por inconstitucionais, e se 
obrigados a fechá-las, recorrem ao 
Judiciário, ilegível sua reabertura, 
ilegível como os atos ilegível contrariam, 
inteiramente, a Carta Magna. 

A União Democrática Nacional 
mantêm-se na posição de sempre: 
vigilância contra tôdas essas violências e 
contra todos os atos que façam ilegível a 
liberdade na Pátria brasileira. 

Considero a reunião de ontem, na 
Chefatura de ilegível como a ilegível das 
mais serias e ilegível à Democracia 
Brasileira. (Muito bem; muito bem 
Palmas). 

Durante o discurso do Sr. Hamilton 
Nogueira o Sr. Alfredo Neves, deixa a 
cadeira da presidência que é ocupada 
pelo Sr. Marcondes Filho. 

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

Tem a palavra o nobre senador Mello 
Vianna, quarto orador inscrito 

O SR. MELLO VIANNA (Não  
foi revisto pala orador): – Sr. 
Presidente, venho, ainda uma vez,  
ocupar a atenção do Senado para 
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aludir à alta personalidade do Engenheiro 
Ensch. 

Em belíssimo artigo, publicado no 
"Correio da Manhã" de hoje, sob o 
expressivo título de "O Mineiro Ensch," o 
Sr. Augusto Frederico Shimidt – beletrista, 
poeta emérito e escritor de larga visão 
dos problemas brasileiros – aprecia-lhe a 
figura sob aspectos que devemos encarar 
com o máximo respeito e emoção. 

Nasceu Ensch no Luxemburgo, filho 
de uma das famílias mais ilustres que 
conhecí. Alí se ergue o túmulo de sua 
saudosa progenitora, onde depositei um 
punhado de flores quando de minha 
última visita àquele país, há dois anos. 
Veio Ensch bem moço para o Brasil, onde 
se tornou o pioneiro da indústria do aço 
para emprestar o esforço de sua 
inteligência privilegiada, do seu caráter, 
das suas virtudes ao trabalho construtivo 
mineiro. Dizia sempre – e a mim declarou 
quando de visita ao túmulo de Monlevade, 
por êle reconstruido junto à usina, numa 
coluna coberta de florestas – que o seu 
ideal era ser enterrado ali, ao lado do 
iniciador da indústria do ferro no Brasil. 
Mais um estrangeiro que desejava ser 
enterrado em Minas Gerais, numa 
expressiva demonstração do carinho que 
nutria pela nossa terra! 

Não foi sem razão que o Govêrno do 
Sr. Getúlio Vargas o condecorou 
concedendo-lhe a Ordem do Cruzeiro do 
Sul. 

Promovido há pouco tempo, não teve 
oportunidade de receber a investidura de 
Grande Oficial. 

É êsse o homem notável que 
escolheu para perpétua morada os 
terrenos da usina da qual foi pioneiro, 
comparável às melhores que visitei no 
Velho Mundo. Do amôr que tinha pela 
nossa terra deu cabal demonstração 
pedindo que transladassem do 
Luxemburgo para Monlevade os seus 
restos mortais. 

O Sr. Augusto Frederico Schmidt 
resslta o fato em artigo que vou ler para 
que conste dos "Anais do Senado." (Lê). 

 
O MINEIRO ENSCH 

 
O engenheiro Luiz Ensch está 

dormindo, agora, num pequeno cemitério 
de Monlevade. Seu corpo veio de 
Luxemburgo, sua terra de origem e qual 
se encontrava em visita quando morreu: 
veio descansar no mesmo sitio onde tanto 
trabalhara, em pleno interior de Minas 
Gerais. 

Essa idéia de ser inumado em sua 
amada pátria adotiva era uma constante 
preocupação de Ensch, dizem-no seus 
amigos queria êle intransigentemente que 
repousassem, aqui os seus restos 
mortais, ao lado de outro cidadão, 
estrangeiro também, seu guia e modêlo, o 
grande Monlevade – iniciador e patrono 
da siderurgia nacional. 

Monlevade e Ensch não teriam 
direito a figurar na lista de acionistas de 
qualquer refinaria de petróleo brasileiro, 
nem poderiam jamais aproximar-se das 
sagradas colunas da Petrobrás... mas que 
brasileiros! e mesmo, que nacionalistas 
realmente foram ambos! 

Tivemos grandes exemplos de 
dedicação, de boa vontade, de amôr ao 
nosso país, da parte de estrangeiros que 
se tomaram de entranhado interêsse por 
nossa terra – a ponto de nem quererem 
sepulto, em outro, o seu corpo depois da 
morte. 

Luiz Ensch, bigode caído, fisionomia 
meio trancada, fôra adquirindo, com o 
correr dos anos, um ar de chefe sertanejo 
mineiro. Pouco privei com ele, não 
tivemos senão umas raras conversas 
superficiais; mas dêsse homem  
guardei a lembrança dum encontro 
rápido, em Paris, no Hotel Royal 
Moncedu, onde estivemos ao mesmo 
tempos vinha Ensch do Luxemburgo e 
como eu lhe perguntasse porque não 
prolongava mais a sua demora em  
París, respondeu-me então, o diretor 
 

da Belgo-Mineira, que não podia mais 
manter-se afastado do Brasil. Fazia-lhe 
falta a sua fazenda, na terra mineira, com 
os seus bichos e também o contato com 
os operários e o pessoal que êle dirigia. 

De pé, ante as árvores amenas de 
Avenue Hoche, enquanto Paris era todo um 
convite à vida harmoniosa e doce, aquele 
homem luxemburguês, com a memória 
voltada para o seu mundo mineiro, revia os 
rebanhos que êle próprio selcionara, 
recordava as fisionomias dos homens que o 
ajudaram a construir um pouco da riqueza 
deste país... "Tenho pressa em tornar ao 
Brasil, o Brasil me faz falta!" 

Era um taciturno, sem o gôsto das 
confidências, tanto menos com um 
desconhecido como eu lhe era; não teria 
nenhum interêsse em dizer coisas 
convencionais, tampouco. O que me 
afirmava estava realmente no seu íntimo, 
na sua alma, no mais profundo de seu 
sentimento: Luiz Ensch, europeu de 
espírito penetrante e que não perdera as 
qualidades de bom senso e lucidez, 
tornara-se um homem brasileiro, um 
autêntico cidadão de Minas Gerais. 

Esse poder de absorvermos, de 
enraizarmos, enlearmos e guardarmos os 
sêres, ainda o possuímos felizmente. Não 
sei o que há no Brasil – é uma espécie de 
visgo, que prende de fato a quem o procura 
e é aqui aceito e adotado. Não sei se é a 
cordialidade reinante essa espécie de 
corrente de solidariedade humana que se 
contem nos brasileiros apesar dos pesares, 
e é coisa tão diferente da atmosfera de 
amabilidade fria e indiferente, crueldade não 
raro, que surpreendemos em outros países 
onde secaram as fontes da ternura, onde a 
competição e o egoísmo, graças aos longos 
sofrimentos acumulados, marcaram 
duramente as almas. Desorganizados, 
muitas vêzes mal humorados, meio 
aloucados, destituídos do sentido do próprio 
interêsse como somos, agarrados a fórmulas 
caducas – ainda assim possuímos algumas 
virtudes, próprias da tenuidade reinante, 
virtudes e encantos que absorvem o 
estrangeiro acessível como o foi Luiz Ensch 
que veio de longe para aqui viver e acabou 
descansando num pequeno cemitério 
privado de Minas, em companhia de João 
Monlevade, de alguns poucos escravos, 
deste último, além de dois operários que 
tombaram numa luta contra os comunistas. 
Ao lado dêsse cemiteriozinho, no mesmo 
sítio onde outrora ergueu-se o primeiro forno 
para tratamento do minério de ferro, ou seja, 
o bêrço da siderúrgica brasileira levanta-se 
hoje a grande usina de Monlevade, 
construída pelo engenheiro Ensch e seus 
então jovens auxiliares que também 
efetuaram a reforma da Usina de Sabará. 

O cemitério é vizinho da usina. 
Depois de tantos esforços, tanta luta pelo 
enriquecimento do país difícil, o prêmio é 
o sono em lugar tranqüilo, o grande sono 
reparador... 

Como é anti-brasileiro êsse 
nacionalismo que por aí campeia não só 
destruindo as possibilidades econômicas 
do país, mas também desfigurando o que 
temos de melhor e mais civilizado em 
nossas almas – o primado do humano 
sôbre as contingências geográficas. 

Ensch, Farqhuar, Monlevade, a 
tantos outros estrangeiros – quão do 
Brasil, quão mais patriotas brasileiros são, 
do que outros, aqui nascidos todavia 
empenhados em fazer desta nação uma 
base de especulações, de egoísmos, de 
inércia tenebrosa! 

– Augusto Frederico Schmidt. 
Sr. Presidente, o esfôrço dêsse 

homem foi também perfeitamente 
desenhado num discurso do Dr. Scharle, 
proferido pouco antes de sua morte. Vou 
também lê-lo para que fique consignado 
nos "Anais": 

"Todos nós, reunidos hoje neste 
recinto, como integrantes da mesma 
grande família, cercando carinhosamente 
a figura do nosso querido chefe,  
sentimos os corações transbordando  
da mais legitima e natural alegria,  
ao festejar as bôdas de prata da ad- 
 

ministração Louis Ensch, cuja vida se 
identifica com a própria Cia. Siderúrgica 
Belgo-Mineira. 

É, certamente, uma praxe muito 
louvável e justa, em tal efeméride, voltar 
os pensamentos ao passado, para 
relembrar tanto as horas alegres quanto 
os momentos amargos de tão longa 
convivência, para melhor apreciação da 
tarefa realizada. 

Há um quarto de século, em meiados 
do ano de 1927, estava em jôgo o futuro 
da Cia. Siderúrgica Belgo-Mineira. 

Com 6 anos de vida infrutífera, 
acabava ela de acordar de um sono 
improdutivo de mais de 6 meses, sem 
nenhuma esperança no porvir. 

Foi então que os responsáveis pela 
emprêsa resolveram fazer uma última 
tentativa, para salvar a existência de um 
empreendimento que parecia condenado 
ao fracasso. 

Lembraram-se, em boa hora, de um 
jovem engenheiro, que trabalhava numa 
das suas usinas na Europa, o qual, 
apesar de seus 30 anos de idade, já havia 
alcançado o elevado cargo de chefe de 
serviço, num meio altamente conservador 
e de grande competição de valores 
humanos, graças às suas altas 
qualidades profissionais e ao seu 
dinamismo invulgar. 

E, nas mãos decididas dêste 
homem, e foi colocado então o destino da 
Companhia! 

Assim, numa tarde risonha de 10 de 
novembro de 1927, apareceu em Sabará 
o engenheiro Louis Ensch, credenciado 
não somente pelo titulo de novo Diretor 
da Usina, mas também pela mais alta 
capacidade técnica e organizadora. 

O ambiente parecia de todo 
acolhedor... De um lado, a natureza 
festejava sua renascença anual, numa 
sinfonia maravilhosa de cores, e um clima 
ameno envolvia os sentidos. 

De outro lado, um punhado de 
homens devotados ao trabalho 
apresentava as suas sinceras boas-
vindas ao novo chefe. 

Mas a realidade nua era bem 
diferente... 

Lá estava, cercada de altos morros, 
a pequena usina de Siderúrgica, 
transformando penosamente, cada dia, 
umas 20 toneladas de gusa em outras 
tantas de aço e laminados. 

Porém êste material destinava-se a 
ser guardado nos depósitos, porque as 
fundições e os construtores do País 
nenhuma confiança tinham nos produtos 
da siderurgia nacional. 

Não dispunha a usina da menor 
garantia para suprimento de combustível 
ou de outras matérias primas 
indispensáveis, salvo talvez o minério de 
ferro, que era rudimentarmente explorado 
na jazida de Segredo. 

Para completar êste quadro 
desolador, basta dizer que fora da cêrca 
da usina, não tinha a Empresa – 
seriamente endividada – um plano de 
terreno, sendo que o próprio brilho que 
dava acesso à casa da bomba, nas 
proximidades do rio, era propriedade de 
outros. 

Como quartel-general, dispunha de 
um pequeno barracão, pretensiosamente 
chamado escritório, ao lado do qual o 
atual escritório provisório de Moslevade é 
um autêntico palacete. 

E, na realidade, não existia motivo, 
então, para acomodações mais vastas, 
porquanto o modesto dirigente, sozinho 
como se achava, teve de acumular na sua 
pessoa todo o pêso das funções técnicas, 
comerciais e administrativas, desde 
diretor a engenheiro chefe, chefe de 
serviço e engenheiro assistente, aos 
vêzes mesmo contramestre... 

Tal situação desanimadora, no 
entanto, longe de oprimir o espírito do 
novo dirigente; provocou nêle uma reação 
criadora, quase como um desafio contra 
tantas adversidades! 

A sua tarefa, dedicou-se êle com 
todo o ardor e entusiasmo próprios 
 

da mocidade, seguro de si mesmo, e 
infundindo nos seus colaboradores a sua 
própria fé no futuro. 

Em conseqüência de tal intervenção 
enérgica e clarividente, ligada ao 
profundo conhecimento do assuntos não 
podiam deixar de aparecer os primeiros 
sintamos de convalescença. 

Graças a um esfôrço heróico de todo 
pessoal, esfôrço que exigiu, muitas vêzes, 
sacrifícios materiais e até morais. 

Foi posto em serviço o novo alto 
forno; criou-se uma base carbonífera 
com os próprios recursos e, em menos de 
3 anos, estava saneada a situação 
financeira da Companhia, e evidenciada a 
razão de sua existência. 

É de justiça realçar aqui a 
colaboração dedicada dos operários da 
usina, os quais, no momento mais critico, 
concordaram, num grande espírito de 
sacrifício, em uma redução de salários, 
fato inédito na história da indústria. 

Para qualificar tal realização, existe 
só uma palavra, cunhada nos Estados 
Unidos da América, ao tampo da sua 
formação: "PIONEIRO ilegível Pioneiro 
da siderurgia no Brasil!" 

Fortificada e em franco 
desenvolvimento, como se achava, foi 
com relativa facilidade que a empresa 
venceu os efeitos desastrosos da crise 
mundial nos anos de 1930 a 1931. 

Tendo assim a Companhia 
suportado, valorosamente, mais esta 
prova árdua, não hesitou o seu jovem 
administrador em realizar os seus planos 
de ampliação da usina, construindo mais 
um forno de aço, e um novo laminador, e 
criando uma fonte segura de energia 
elétrica. 

Mas não se descuidando do bem 
estar de seus colaboradores, fêz construir 
a primeira Vila Residencial para os 
empregados, organizou o Serviço Médico, 
e fundou Clubes esportivos e recreativos. 

E, a êsse tempo, tendo colocado a 
usina de Siderúrgica em base inabalável 
e autêntica, volveu os seus olhos,  
em fins de 1934, para os planos já 
amadurecidos, de construção de uma 
nova usina! 

Com efeito, graças à sua fé absoluta 
no futuro do Brasil, à sua coragem 
indomável e à sua palavra convincente, 
havia o nosso grande chefe conseguido a 
autorização e alguns recursos, embora 
escassos, para começar a realização da 
usina de Monlevade. 

Dos seus colaboradores, que tiveram 
a ventura de contribuir, ainda que 
modestamente, para a concretização 
dêste grandioso plano, poucos são os 
que, em raras ocasiões, se lembraram 
das dificuldades quase intransponíveis, 
das adversidades tenazes, dos impecilhos 
fatídicos, que se antepunham ao esfôrço 
humano, durante a construção desta 
obra. 

Queremos só recordar as viagens 
longas e exaustivas a cavalo e em vagões 
abertos do lastro, as juntos de bois 
arrastando o primeiro maquinismo na 
chamada "esplanada", a instabilidade do 
terreno, que desafiou os mais seguros 
cálculos... 

Está aqui, visível a todos os olhares, 
o imponente monumento de trabalho e 
progresso, obra de um só homem, e para 
o qual não hesitamos em aplicar as 
famosas palavras do primeiro Ministro 
inglês, proferidas em fins de 1940: nunca 
tantos homens deveram tanto a tão 
poucos! 

E' de justiça, no entanto, que sejam 
postas à luz do dia algumas das épocas 
ou decisões mais marcantes da história 
de Monlevade. 

Durante os anos de 1936 até fins de 
1939, foram construídos e postos em 
funcionamento, de acôrdo com um plano 
preestabelecido, uma possante usina 
hidro-elétrica, 2 altos fornos, ilegível 
fornos de aço e os laminadores. 

Quando tudo estava pronto  
para os primeiros e reais resultados, 
sobreve a segunda guerra mundial 
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Mas o nosso eminente administrador 
não foi tomado de surpresa, nem 
desprevenido... 

Com efeito, graças à sua 
clarividência infalível, e com plena ciência 
de sua responsabilidade, tinha êle 
mandado acumular, nos diversos 
depósitos das usinas, vultosas 
quantidades das indispensáveis matérias 
primas de importação, previdência que 
permitiu à emprêsa produzir a plena 
marcha, durante o longo período da 
conflagração mundial. 

Mas não parou aqui a inestimável 
contribuição do nosso homenageado, 
para o desenvolvimento da indústria 
siderúrgica do Brasil. 

Estamos todos lembrados daquela 
memorável entrevista com o Ministro da 
Viação e Obras Públicas, em fins de 1942, 
durante a qual o Dr. Ensch, dando prova 
mais uma vez de sua coragem audaciosa, 
assumiu o compromisso de fornecer ao 
Brasil, dentro de um ano, trilhos para as 
suas estradas de ferro, compromisso êsse 
tão brilhantemente cumprido! 

Baseado em observações 
perspicazes, colhidas durante a guerra, e 
em estudos da situação econômica, tanto 
interna quanto internacional, tratou logo a 
Dr. Ensch de solidificar as bases da usina 
de Molevade, dotando-a sucessivamente 
de instalações novas e inéditas, 
marcando cada uma delas novo passo do 
pioneiro. 

Entre tais inovações, citemos: a 
maquinaria para produção de arame duro 
de alta qualidade, valorizando ao mesmo 
tempo o material e a mão de obra; a 
moderníssima Fábrica de tubos 
galvanizados, que proporcionou ao Brasil 
a independência dos produtores 
estrangeiros; a famosa de usina de 
Sinterização, cujo produto não só deu 
resultados espetaculares nos Altos-
Fornos, como também permitiu uma 
exploração racional e total das riquezas 
minerais das jazidas de Andrade. 

Só esta última providência, em 
conjunto com o reflorestamento artificial 
intenso, deu à emprêsa a garantia de uma 
vida perene, nas sólidas condições 
econômicas, o Laminadouro reversível, 
que além de fornecer a matéria prima 
para a Fábrica de tubos, veio abrir um 
novo mercado compensador para fitas de 
alta qualidade. 

Tão impressionante conjunto de 
realizações daria, ao administrador mais 
ambicioso, motivos de sobra para 
intercalar, em suas atividades, um período 
de descanso, mais do que merecido. 

Mas não para o estimado Chefe... 
Confiante no grande futuro do Brasil seu 
espírito criador já concebeu novos 
grandiosos planos da ampliação das 
instalações e de especialização de 
produtos, com a introdução de novos 
processos e maquinaria moderna, projetos 
êstes em plena via de estudos e execução. 

Como grande e autêntico líder que é, 
não podia o Dr. Ensch deixar de cuidar 
também do bem estar de seus 
colaboradores. 

A medida que surgiram os fornos e 
chaminés da usina, foram sendo criados 
hospitais, assistências, escolas, igrejas. 

Essa atividade social tomou um surto 
extraordinário, desde o dia memorável em 
que um destino providencial fêz o Dr. 
Ensch encontrar a companheira ideal de 
sua vida. 

Este acontecimento foi duplamente 
auspicioso. 

De uma parte, proporcionou ao 
nosso querido chefe um lar reconfortador, 
que o faz esquecer os dissabores 
quotidianos da profissão; e por outra, 
conquistou para os seus colaboradores 
uma defensora, ardente e incansável, das 
suas necessidades materiais e morais. 

Para aquilatar devidamente a obra 
monumental do nosso homenageado, 
quero me reportar às críticas 
freqüentemente surgidas no inicio da 
construção desta usina, quando não foram 
poucos os descrentes que de boa ou 
 

má fé, julgaram a sua atividade 
condenada ao fracasso, classificando-a 
desdenhosamente de "siderurgia a lombo 
de burro"... 

No entanto, quão errados estavam 
tais profetas! Com efeito, uma indústria, 
sabiamente baseada sobre o  
carvão vegetal e a fôrça hidroelétrica, 
quer dizer, sobre duas fontes essenciais 
de combustível e energia, que se 
renovam indefinidamente, sob  
a ação duradoura do sol, oferece, sem 
dúvida, maior estabilidade do que as 
emprêsas que consomem reservas de 
combustível acumuladas pela  
natureza, mas esgotáveis em futuro 
previsível. 

E não hesitamos um momento em 
afirmar que, se amanhã, o ilustre 
realizador desta majestosa usina tivesse 
de recomeçar, empregaria as  
próprias palavras do herói da imortal obra 
de Corneille: "Je le ferais encore, si  
j'avais à le refaire", quer dizer, faria a 
mesma coisa se tivesse de fazer  
de novo. 

E' pois, com o mais legitimo orgulho 
e mais justa satisfação que vós, Doutor 
Louis Ensch, podeis contemplar esta 
vossa obra, na certeza de que ela  
figurara nos anais da siderurgia do  
Brasil, como uma grande e perfeita usina, 
uma usina pioneira, que abriu o caminho 
e deu o exemplo, no vale Rio Doce, para 
outras emprêsas congêneres já 
estabelecidas ou que vierem a ser 
montadas. 

E aproveitando a grata ocasião dêste 
dia significativo, queremos pedir-vos que 
aceitais uma modesta lembrança que 
entrego em nome de todos os membros 
desta grande família, a Belgo-Mineira, 
com a expressão do profundo 
reconhecimento da elevada  
admiração e da sincera amizade que 
soubestes implantar no coração de cada 
um de nós. 

Faço votos ardentes para que Deus 
vos dê, assim como à vossa Exma. 
Família, muitos anos de felicidade 
perfeita, com vigor e saúde, a fim de 
poderdes continuar vossa atividade 
criadora, para o bem dos vossos 
colaboradores e para a grandeza do 
Brasil!" 

Sr. Presidente, estas palavras do 
Scharle demonstram o carinho, o amor 
que Louis Easch tinha pela sua terra de 
adoção. 

Seus restos mortais receberam 
verdadeira consagração do povo de 
Sabará, que os acompanhou em romaria 
até Monlevade durante três horas de 
viagem pela Estrada de Ferro  
Central do Brasil. A multidão que os 
aguardava na última morada, não coube 
no Cemitério. 

Em comunhão com essa gente, 
desta tribuna quero expressar ao ilustre 
engenheiro minha eterna lembrança, 
minha gratidão de mineiro e brasileiro, 
pelo muito que fêz pelo Brasil. 

O SR. LEVINDO COELHO: – Muito 
bem. 

O SR. MELLO VIANNA: – Era  
o que tinha a dizer. (Muito bem! Muito 
bem!). 

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

Tem a palavra o nobre Senador 
Kerginaldo Cavalcanti, quinto orador 
inscrito. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – Sr. Presidente, como 
nacionalista quero associar-me às 
palavras há pouco pronunciadas pelo 
nobre Senador Mello Vianna. Com efeito, 
nós, os que defendemos a todo o  
transe os interêsses do Brasil, somos 
gratos e reconhecidos àqueles 
estrangeiros que aqui chegaram, 
construíram seus lares e contribuíram 
para nosso engrandecimento.  
Esse é o nosso nacionalismo, o 
nacionalismo da fé e da compreensão, 
nacionalismo que é a base essencial da 
nacionalidade. 

As homenagens póstumas que aqui 
prestaram ao Engenheiro Ensch merecem 
o registro nacionalista que ora faço  
desta tribuna, como demonstração 
evidente de que não abrigamos 
xenófobos, não participamos de conceitos 
jacobinos e sim nos integramos  
dentro dos legitimos destinos de nossa 
pátria. 

O SR. MELLO VIANNA: – Desejo 
ressaltar que, lendo o artigo, não  
pretendi criticar o nacionalismo  
de Vossa Excelência; ao contrário, 
considero elevado e respeitável o  
ponto de vista do nobre colega.  
Referi-me a essa patuléia de oradores de 
rua que só por ser o indivíduo  
estrangeiro, julga que lhe devemos atirar 
pedras. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – Compreendo 
perfeitamente o ponto de vista de V. Ex.ª. 
Entretanto o brilhante artigo lido por V. 
Ex.ª encerra conceitos desairosos para os 
nacionalistas. 

O SR. MELLO VIANNA: – Não 
atinge o nacionalismo de V. Ex.ª e sim o 
nacionalismo mal compreendido. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – O artigo refere-se aos 
nacionalistas em geral, e eis porque eu 
quis evidenciar que o nosso nacionalismo 
é o nacionalismo de fato, sadio, que 
compreende os esforços de figuras 
notáveis, como esse cidadão a que V. 
Ex.ª há pouco aludiu e ao qual rendo 
minhas homenagens como co-
participante da grandeza do Brasil. Folgo 
até que V. Ex.ª me permitisse a 
oportunidade de pronunciar estas 
palavras de profissão de fé nacionalista, 
que é também o sentimento geral de todo 
bom brasileiro. 

Sr. Presidente, ouvimos há pouco o 
notável discurso pronunciado pelo 
Senador Hamilton Nogueira, no qual 
encarava fatos de ordem interna e 
expunha a situação política, tirando dai 
conclusões apreciáveis com o brilho que 
lhe é peculiar e que merece a atenção de 
todos nós. 

O SR. PRESIDENTE (Fazendo soar 
os tímpanos): – Pondero ao nobre 
orador que faltam apenas dois minutos 
para o término do expediente. 

O SR. ALFREDO SIMCH (Pela 
ordem): – Sr. Presidente, peço a V. Ex.ª 
consulte a Casa sôbre se consente na 
prorrogação regimental da hora do 
expediente, a fim de que o nobre Senador 
Kerginaldo Cavalcanti, conclua o seu 
discurso. 

O SR. PRESIDENTE: – O Senado 
acaba de ouvir o requerimento formulado 
pelo nobre Senador Alfredo Simch. 

Os Senhores que o aprovam, 
queiram permanecer sentados. (Pausa). 

Está aprovado. 
Continua com a palavra o nobre 

Senador Kerginaldo Cavalcanti. 
O SR. KERGINALDO 

CAVALCANTI: – Sr. Presidente, 
gratíssimo ao nobre Senador  
Alfredo Simch e gratíssimo a V.  
Ex.ª e aos eminentes colegas pela 
deferência. 

Sr. Presidente, não estamos apenas 
vinculados aos problemas de ordem 
interna. Nação que pertence ao concêrto 
dos demais povos, os aspectos 
internacionais não nos podem passar 
despercebidos, porque às vêzes ferem 
nossa sensibilidade e outras se interligam 
com os nossos interêsses, exigindo, 
consequentemente, um pronunciamento 
dos homens públicos da nossa pátria. 

Sr. Presidente, os jornais estampam 
telegrama segundo o qual o líder 
nacionalista do Irã, Sr. Mossadegh, virá a 
ser condenado e enforcado por crime de 
lesa-pátria. 

Nunca ocupei esta tribuna para 
pronunciar quaisquer palavras a  
respeito dêsse homem que libertou sua 
pátria das injunções de Wall Street e da 
City, do eminente cidadão que, em  
nome dos direitos de sua gente, se 
 

ergueu contra a prepotência dos trustes 
exploradores, atraindo contra ilegível a 
animosidade de nações poderosas, de 
governos de excepcional poderia, que 
acabaram, finalmente, por derrubá-lo do 
poder. 

É que nem sempre digo-o com a maior 
isenção de espírito – concordei com os 
processos atribuidos ao senhor, Mossadegh, 
inclusive aquêles de aparente sabor 
ditatorialista, e que eram, por conseguinte, 
arredios ao meu temperamento e às minhas 
incllinações culturais. 

Devo, porém, declarar que a 
oposição do ex-Primeiro Ministro persa à 
exploração do petróleo do Irã sempre 
mereceu de minha parte apôio integral, 
porque o que êle fazia não era mais do 
que defender os interêsses do seu povo, 
espoliado pela camarilha de exploradores 
norte-americanos e inglêses. 

Entretanto, noticia-se que, 
possivelmente, êsse homem virá a ser 
enforcado, e não se ouve uma palavra de 
protesto nêste País. Por que? Por que por 
traz dêsse provável enforcamento, está o 
dedo de gigante das nações imperialistas, 
que é preciso de uma vez por tôdas 
denunciar à consciência universal. 

Quem quer que tenha memória para 
recordar, deve estar lembrado da série de 
discursos que nesta Casa proferiu o 
eminente Senador Landulpho Alves. S. 
Ex.ª escalpelou os trustes, pôs a nu os 
processos de que se utilizam – o 
mercantilismo, a corrupção, a brutalidade, 
a prepotência, a venalidade, enfim, todos 
os recursos de fôrça ou persuasão 
criminosa de que lançam mão para 
arrastar as nações débeis na sua 
trajetória desesperada. 

Assim, Sr. Presidente, se não 
tivéramos a cautela, que tivemos, de, pelo 
menos, adotar a Petrobrás com o 
monopólio estatal, horas amargas talvez 
estivessem reservadas a êste País pela 
ação insidiosa dos trustes que 
manobraram solertemente no sentido de 
empolgar a nossa riqueza petrolífera. 

Então, Sr. Presidente, pediu-se a 
atenção do Senado para os fatos que 
ocorriam vez por outra nas nações que 
tinham o infortúnio de possuir petróleo 
nas suas entranhas. 

Nós, os nacionalistas, nos permitimos 
conclamar os brasileiros para essa cruzada 
santa de reivindicações em prol da nossa 
gente e da sua tranquilidade futura, porque, 
dentro dêsse terreno tão perigoso, os 
povos as vezes desconhecem as leis da 
fraternidade, os princípios e as regras do 
Direito Internacional, adstringindo-se 
exclusivamente a um pragmatismo feroz 
dominador. 

Quem se der ao trabalho de 
acompanhar a política mundial verificara, 
com profunda tristeza que as nações não 
se entendem. Fazem do ilegível das 
discussões verdadeiros ringues em que 
diputam exclusivo interêsses de ordem 
mercantil, brutalizando os que se lhes 
opõem de um lado ou de outro da "cortina 
de ferro. É o mesmo ódio implacável, 
triturando os que não dispõem da fôrça 
trazendo-os acorrentados aos seus 
interessiculos, manobrando-os 
finalmente, à vontade." 

Para arredar o nosso país dêsse 
caminho, é que nós, os nacionalistas, 
nesta Casa, intransigentemente 
defendemos o petróleo como fôrça como 
energia e dinâmica indispensáveis à 
formação de uma grande nação de um 
Brasil unido e poderoso, capaz de 
desempenhar o seu papel nos destinos 
da Humanidade. Foi dentro dessa 
inspiração que nós, os nacionalistas, 
norteamos o nosso procedimento, e não 
temos de que nos arrepender porque os 
fatos têm vindo confirmar nossos temores 
e nossas advertências, evidenciando não 
existir povo tranquilo na superfície do 
planeta quando no subsolo de sua pátria 
existe o ouro negro, a riqueza petrolífera. 

Não somos a Nicaragua, o Peru ou a 
Venezuela pequenos. Somos uma grande 
nação de sessenta milhões de 
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habitantes, cautelosos, é certo mas que 
poderia dar trabalho ilegível aos que 
desejem atender contra a nossa ilegível 
política ou a nossa dominação 
econômica. 

O SR. APOLÔNIO SALES: – 
Permite V. Ex.ª um aparte? (Assentimento 
do orador) – Realmente fico empolgado 
com os elogios de V. Ex.ª a nossa 
querida pátria. Penso entretanto, que 
não deveria para fazer comparações 
ilegível a Nicarágua e a outros países 
sulamericanos, que considero muito 
grandes nos seus ideais democráticos. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: 
– Meu nobre colega, não sou contra a 
Nicarágua por ser pequena, ao contrário, 
justamente por esse motivo penso que 
deve receber um tratamento ilegível. Não 
posso, entretanto, concordar em que 
prestemos favores a quaisquer nações, 
sejam a Nicarágua ou a Venezuela, a 
Colômbia o Peru ou outras, quando os 
seus governos se põem a serviço ilegível 
internacionais, entregando suas riquezas a 
uma exploração que considero criminosa 
em desserviço aos próprios ilegível. 

O SR. APOLÔNIO SALES: – 
Permite V. Ex.ª mais um aparte? 
(assentimento do orador) – Tenho para 
mim que devemos respeitar o ponto de 
vista dos governos dos outros países, ao 
adotarem para seus problemas 
econômicos soluções diferentes das 
nossas Sabe o Nobre colega que, na 
questão do petróleo não comungo com as 
suas idéias. No momento porem, em que 
o povo brasileiro, através do Congresso, 
se expressar em ilegível da exploração 
nacionalista, que V. Ex.ª defende embora 
lamentando o fato e julgando errada a 
decisão, saberei acatá-la com maior 
razão, devemos respeitar os países que 
seguirem caminhos diferentes do adotado 
por nós. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – Meu nobre colega, 
lamento não poder estar inteiramente de 
acôrdo com V. Ex.ª Se a tese que exclui o 
monopólio estatal for adotada eu me 
confessarei vencido, mas não 
convencido. Enquanto, dentro dos 
processos legais, puder combater o 
predomínio dos trustes a ameaça que 
representam para o nosso País não 
cruzarei os braços, não deporei as armas 
continuarei firmemente na estacada, 
lutando em todos os momentos, em tôdas 
as ocasiões. Isso não é uma rebeldia 
brutal, um incitamente à rebelião porém, a 
expressão de sentimento que corporifica 
alto interesse de minha Pátria; e eu, Sr. 
Presidente não me posso deixar abater 
senão depois de convencido de que, na 
verdade, o interesse nacional está do lado 
opôsto aquele em que me encontro. 

Quando pelejo contra o imperialismo 
econômico, quando me oponho a que 
nações entreguem seu petróleo aos 
trustes internacionais, defendo um direito 
universal das gentes proclamo uma 
virtude que está na consciência universal 
dos povos, e que consequentemente não 
tem regionalismos, para se converter de 
fato num imperativo da Humanidade. 

Por que? – Porque verificamos que 
êsses países, conservando apenas 
aparentemente a independência 
econômica, na realidade estão sujeitos 
aos capitais, ao alvedrio de outros povos; 
porque, embora pareçam gozar de 
relativa felicidade, em substância estão-
se desgastando, perdendo forças e 
acabarão exaustos e incapazes de 
enfrentar as dificuldades do futuro. 

Que adiantará a um país, Sr. 
Presidente, exaurindo-se nas substâncias 
básicas para a sua vida, entregá-las a 
preço vil, sem um resultado que, mais do 
que para o momento presente, seja 
significativo sobretudo para o futuro? 

Aos imediatistas, que só cuidam,  
no momento, do instante que vivem,  
na felicidade que lhes cabe exclusiva,  
a êsses, Sr. Presidente, não dirijo  
minhas palavras porque os julgo  
estéreis, inúteis, alheados da própria 
 

pátria, caminhando como isolados, sem 
perceberem a sincronização que deve 
existir entre todos os indivíduos para que 
a coletividade os abranja. 

Daí porque não concebo encarar-se 
o momento presente sendo em função do 
futuro. Não é possível sacrificarem-se a 
uma prosperidade transitória as gerações 
vindouras, perante as quais temos as 
maiores responsabilidades. 

Converter o Brasil num país sem 
manganês, sem ferro e que não dispõe do 
seu petróleo, é um dos maiores crimes que 
poderemos perpetrar contra a nossa 
existência. Não podemos concordar em que 
outras nações venham para a nossa terra 
enriquecer-se com aquilo que a Natureza 
nos doou, para nos legarem buracos e mais 
buracos, que jamais poderão ser 
preenchidos pela obra do homem. 

Êste o ponto de vista que a nós, 
nacionalistas, inspira, inspirou e inspirará, 
porque é, fundamentalmente, a defesa do 
nosso interêsse econômico e da nossa 
sobranceria política: êste o pensamento 
que desejaria vingasse em outros povos. 

Não vamos criticar a Argentina, porque 
tem o Presidente Peron, nem nela intervir 
porque não simpatisamos com o peronismo. 
E' atribuição do povo argentino seu modo de 
viver politicamente, com o qual nada temos a 
ver. Se, porventura, a Argentina entregar 
suas riquezas naturais à exploração dos 
trustes internacionais, qualquer um de nós, 
Sr. Presidente, poderá declarar sem receio 
de contradita, sem se sentir mal no intimo, 
que é um crime contra seus concidadãos, 
contra sua independência, contra seus 
lidimos interêsses. 

Quem quer que diga – seja no 
Uruguai, na Alemanha, na Espanha na 
Rússia, ou nos Estados Unidos – que 
entregar as riquezas petrolíferas do Brasil a 
qualquer truste internacional e um crime, 
não estará ofendendo nossa Pátria, e sim 
servindo aos nossos interêsses; estará 
mostrando solidariedade de caráter 
universal em defesa de uma causa nobre e 
de nós, brasileiros, deverá merecer a maior 
simpatia. 

Sr. Presidente, jamais estarei de 
acôrdo com os regimes ditatoriais. Tenho 
por êles fundamental antipatia. Mas longe 
de mim o pensamento de estimular a 
deposição do Sr. Odria, de louvar a do Sr. 
Gimenez da Venezuela, de cantar 
louvaminhas à queda do General Perón, 
na Argentina, ou de quaisquer outros que 
sejam apontados como ditadores ou 
usurpadores. 

Não, Sr Presidente, ao povo 
argentino, ao povo espanhol, ao povo 
uruguaio, ao povo venezuelano, a êstes 
sim, cabe o direito de, senão lhes convier 
o Govêrno que têm, o deporem, de 
fazerem voltar as instituições 
democráticas ao fastígio, à plenitude. 

Entretanto, no terreno econômico, 
quando se fala do estanho da Bolívia, do 
cobre do Chile, do petróleo do Iran, e se 
declara ser um crime que os governos 
dêsses países entreguem suas riquezas à 
exploração dos trustes internacionais, dou 
meu integral apôio e proclamo desta 
tribuna que êsses governos estão 
desservindo sua gente, criminosamente 
desservindo sua terra. 

Teria eu, porventura, com tal atitude 
diminuido o povo venezuelano, o 
argentino ou o espanhol? 

Ao contrário, defendo a corrente de 
idéias atualmente universal, 
consubstanciada num pensamento de 
consciência que extratifica na alma dos 
povos nobres o ideal de fortalecimento 
econômico sôbre o qual repousará a 
liberdade política dêsses povos. 

Quando desejo que a Nicaragua seja 
forte econômicamente, que a Venezuela 
seja forte econômicamente, que o 
Uruguai seja forte econômicamente, sou 
como se fôra um cidadão nicaraguense, 
venezuelano ou uruguaio. Estou 
defendendo um princípio de doutrina que 
não merece restrição, porque fala mais 
alto que qualquer outra objeção que se 
lhe oponha. 

Sr. Presidente, esta Casa tem 
recebido visitantes ilustres. Sôbre alguns 
dêles faço restrições. 

Agora mesmo, estamos às vésperas 
de recepcionar o Presidente Somosa. Aqui 
estarei, neste recinto, mas devo declarar a 
V. Ex.ª, com todo o respeito e acatamento, 
que minha presença representará um ato 
de cortesia para com o visitante ilustre. 

Não comungo suas idéias, não 
aplaudo seus princípios, não estou de 
acôrdo com alguns dos seus pontos de 
vista. Mas, pelo que estou informando, 
tem êle grandes simpatias pelo Brasil, 
que manifesta, de modo insofismável, 
com o apôio do seu voto na ONU. 
Bastaria isso para nós o recebermos com 
espírito de cordialidade. 

Não vejam, portanto, na minha 
atitude, reflexo do meu temperamento, 
senão uma das modalidades do idealismo 
nacionalista. 

Como tive ocasião de dizer em 
discurso proferido há mais de mês, nesta 
Casa, o nacionalismo não é apenas idéia 
hierática, fechada, hirta; é também 
organismo em plena evolução, 
compreensivo, transbordante, recebendo 
as emanações dos outros povos, 
entrando em contacto com êles, não só 
pela porta das idéias, como através das 
janelas sobranceiras do coração, 
estabelecendo liames indestrutíveis, que 
são, realmente, as ligações que os povos 
formam para o entendimento fraternal. 

Dai por que aqueles que se firmam 
num comentario superficial do 
nacionalismo, procuram, apenas, aspectos 
negativos de outras épocas, que não se 
coadunam com as necessidades que 
atravessa neste instante a humanidade. 

O nacionalismo não é compartimento 
estanque; não quer que se faça muralha 
chinesa em redor do Brasil; não quer 
fechar nossas fronteiras à penetração  
dos capitais estrangeiros, e, tão pouco,  
a emigrantes, que, bem acolhidos,  
aqui construam uma grande pátria  
que fiquem ao nosso lado  
e se irmanam conosco, a exemplo de 
Monlevade e Ensch que, como teve 
ocasião de salientar da tribuna, o nobre 
Senador Mello Vianna se tornaram 
brasileiros autênticos, grandes e nobres 
corações. Que ao encontrarem neste País 
novas e grandes possibilidades as 
desenvolvam não só em proveito próprio 
como em vantagem comum. 

Esta, a nossa compreensão 
nacionalista. 

Só os espíritos de má fé; os que se 
deixam conturbar por egoísmo feroz; os 
que não querem render-se à evidência 
dos fatos, só êstes articulam contra nós, 
nacionalistas, essas atoardas injustas, 
êsses conceitos imerecidos e fazem 
dessas inverdades o pábulo de suas 
horas felizes, como se a Nação vivesse 
num mar de rosas. 

Não! De uma vez por tôdas, repito, 
desta tribuna: é preciso reconhecer que o 
nacionalismo que pregamos é construtivo, 
estende as mãos às outras gentes e com 
outros povos caminha de braços dados, 
para que a humanidade seja, afinal de 
contas, uma só e nós, brasileiros, com a 
nossa prosperidade, possamos também 
contribuir para a de outras gentes! (Muito 
bem! Muito bem! bem! Palmas. O orador 
é cumprimentado). 

Durante o discurso do Sr. 
Kerginaldo, o Sr. Marcondes Filho, deixa 
a cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Café Filho. 

O SR. PRESIDENTE: – Pelo nobre 
Senador Alencastro Guimarães foi enviado 
à Mesa um Projeto, que vai ser lido. 

E' lido, apoiado e enviado às 
Comissões de Constituição e Justiça, de 
Transportes, Comunicações e Obras 
Públicas e de Finanças, o seguinte: 

 
Projeto de Lei do Senado 

 
nº 24, de 1953 

 
Autoriza o Poder Executivo a pagar, 

por conta do Tesouro Nacional e por 
intermédio do Banco do Brasil, os 
fornecimentos de carvão nacional jeitos 
pelas emprêsas industriais às estradas de 
ferro pertencentes ao patrimônio da 
União. 

Art. 1º E' o Poder Executivo 
autorizado a pagar, por conta do Tesouro 
Nacional e por intermédio do Banco do 
Brasil, os fornecimentos de carvão 
nacional feitos pelas emprêsas industriais 
às estradas de ferro pertencentes ao 
patrimônio da União. 

§ 1º Para êsse fim, fará, por meio  
de contrato com o Banco do Brasil, 
operação de crédito, anualmente 
renovada, destinada ao pagamento de 
fornecimentos de carvão e assim 
discriminada para o próximo exercício: 

 
  Cr$ 
1) E. F. Central do Brasil .......................................... 100.000.000,00 
2) Viação Férrea do Rio Grande do Sul ..................... 130.000.000,00 
3) E. F. Leopoldina ................................................... 60.000.000,00 
4) Rêde Mineira de Viação ........................................ 50.000.000,00 
5) E. F. Noroeste Brasil ............................................ 50.000.000,00 
6) Rêde de Viação Paraná – Santa Catarina .............. 40.000.000,00 
7) E. F. Mogiana ......................................................  40.000.000,00 
8) E. F.Teresa – Cristina ..........................................  10.000.000,00 
9) E. F.Goiás ........................................................... 10.000.000,00 

10) E. F. Santa Catarina ............................................. 10.000.000,00 
 Total ....................................................................  500.000.000,00 

 

§ 2º Excluem-se da autorização dêste 
artigo os fornecimentos de combustível 
para os serviços públicos de transportes 
presente ou futuramente executados por 
terceiros mediante contratos com a União, 
se não fôr esta responsável, legal ou 
contratualmente, por metade, no mínimo, 
do deficit da respectiva exploração. 

Art. 2º A débito do Tesouro Nacional 
e por conta do crédito que abrir nos 
têrmos do artigo precedente, o Banco do 
Brasil pagará diretamente às emprêsas 
de mineração fornecedoras o valor dos 
seus créditos por promissórias ou outros 
títulos oriundos de fornecimentos de 
carvão nacional a estradas de ferro 
consumidoras e por solicitação destas, 
nos quais conste expressa a indicação do 
Fornecedor, do combustível fornecido e 
das quantias a serem pagas. A solicitação 
será feita ao Departamento Nacional de 
Estradas de Ferro, que fará 
imediatamente ao Banco do Brasil a 
requisição do pagamento aos 
fornecedores. 

Art. 3º Em cada ano será consignada 
no Orçamento Geral da República verba 
que baste para o Tesouro Nacional 
liquidar com o Banco do Brasil o saldo da 
operação de que trata o art. 1º, com juros 
e despesas. 

Art. 4º No Início de cada exercício 
financeiro devem ser apurados os débitos 
das estradas de ferro para com o Tesouro 
Federal, oriundos dos pagamentos dos 
fornecimentos de carvão realizados no 
exercício anterior. A regularização de tais 
débitos será feita por determinação do 
Ministro da Fazenda, sem prejuízo, 
porém, do financiamento normal e 
continuado do combustivel nacional para 
os serviços do transportes ferroviários na 
forma prevista nesta Lei. 

Art. 5º Para possibilitar a 
regularização de seus débitos, as 
estradas de ferro, de administração 
publica que utilizarem o carvão nacional 
dentro do plano de zoneamento do 
combustível, previsto no ilegível 
aprovado pelo Decreto nº 8. 894 de 
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24 de janeiro de 1946, receberão, 
anualmente, durante vinte anos, uma 
contribuição do Govêrno Federal, 
calculada na base de Cr$ 0,09 (nove 
centavos) por tonelada-quilômetro bruta 
produzida pelos trens que queimarem 
aquêle combustível, desde que a 
exploração geral do seu serviço 
ferroviário seja deficitária. 

Parágrafo único. O limite máximo 
dêsse auxílio será o montante do 
deficit da exploração ferroviária do 
exercício. 

Art. 6º Para a inclusão da  
necessária verba no Orçamento da União, 
em cada exercício, o Departamento 
nacional de Estradas de Ferro fará em 
 

tempo hábil a estimativa da despesa. O 
montante das deficiências ou dos excessos 
resultantes da comparação entre os 
adiantamentos feitos por intermédio do 
Banco do Brasil (arts. 1º e 2º) e a 
contribuição estatuída no art. 5º e seu 
parágrafo único, apurados em regular 
tomada de contas pelo dito Departamento, 
para determinado exercício, será acrescido 
ou descontados nas propostas 
orçamentárias da União para o ano 
subseqüente. 

Art. 7º O orçamento da União para o ano 
imediato ao da promulgação desta Lei, 
consignará as seguintes dotações para 
atender às contribuições iniciais no primeiro 
exercício: 

Sala das Sessões, em 23 de Setembro de 
1953. – Alencastro Guimarães. – Alfredo Simch. 
– Gomes de Oliveira. – Francisco Gallotti. – 
Camilo Mércio. – Ivo d'Aquino. 

Estudo citado: 
 

Uma pesquisa econômica sôbre 
Combustíveis 

 
Compulsando-se as estatísticas 

oficiais, verifica-se o enorme e crescente 
consumo de lenha nas nossas estradas de 
ferro. 

No ano de 1940 consumiam-se 
9.554.499m3. O consumo cresceu, num 
quinquênio, de 8.000.00 em 1936 a 9.554.499 
em 1940, enquanto o carvão nacional consumido 
subiu de 294.614 T em 1936 a 469,273 em 1940 
e o carvão estrangeiro baixou de 779.05 T a 
639.438 T. 

É, sem dúvida, promissor o aumento do 
consumo do combustível mineral do país e bem 
mais acentuado no período de 1941 a 1943. 
Entretanto, nêsse mesmo período, ainda foi 
maior a aquisição de lenha pelas ferrovias 
brasileiras. 

Quando se compara, sem maior 
detalhe, o preço de aquisição de lenha e do 
carvão nacional, tem-se a impressão de que 
a situação é tôda favorável á queima do 
combustível vegetal. Uma pesquisa 
econômica, bem orientada, mostrará, 
todavia, que a impressão não é bem 
fundada. 

Em primeiro lugar, forçoso é considerar 
que, em face da carência absoluta de 
material rodante nas ferrovias brasileiras, em 
tôdas as épocas, mas principalmente no 
presente, o material desviado para os 
serviços internos representa sempre perda de 
produção remuneradora. Esta receita 
cessante deve ser computada no custo da 
lenha, que emprega 5 vezes mais material 
rodante no seu transporte que o combustível 
mineral brasileiro. 

Consideremos uma ferrovia com  
um consumo, no ano, de 1.000.000m3  
de lenha. 

Para movimentação dêsse volume de 
combustível, necessita ela, no mínimo, de 5.000 
trens no ano, correspondendo em média a 
500.000 trens-quilômetros. Adotada a 
equivalência de 1 T para 5m3 entre o carvão 
nacional e a lenha (relatório de 1942 da E. F. 
Sorocabana), verifica-se que a estrada 
considerada consumiria 1.000.000  5 = 200.000 
toneladas de carvão que poderiam ser 
distribuídas por 600 trens, no ano, 
disponibilidade de 500.000 – 60.000 = 440.000 
trens-quilômetros. Êsses 440.000 trens-
quilômetros dariam a razão de Cr$ 15,00 por 
trem-Km, 440.000 x 15,00 = 7.000.000,00 de 
acréscimo de renda líquida, porque a despesa 
dos trens já estava computada no custeio 
anterior. 

Levando em consideração o 
aproveitamento do material vasio de  
retôrno para o transporte do carvão 
nacional, em serviço, de vez que, em  
via de regra, o transporte para os portos  
é maior que o movimento para o interior  
e o carvão é fornecido nos portos, chega-se 
a mais uma economia em favor do  
carvão a ser computada num mínimo  
de Cr$ 1,20 por m3 de lenha deduzida  
a fórmula Tm... Ctn – Ctb, na qual Tm  
indica o transporte médio Ctn o custo  
de transporte da tonelada útil, Ctb o custo 
da tonelada bruta e E a equivalência  
da lenha em m3 para o carvão em  
tonelada. 

A carga e descarga do carvão, com 
aparelhamento adequado, deve resultar noutro 
acréscimo mínimo de Cr$ 1,00 para o custo da 
lenha. 

Todos os fatores considerados, no caso 
da ferrovia em aprêço, determinaram um 
aumento de preço de Cr$ 10,00 
aproximadamente. 

Se, portanto, o custo unitário da 
aquisição da lenha fôr de Cr$ 10,50, o preço 
na porta da fornalha é práticamente o duplo – 
sejam Cr$ 20,50 e o equivalente custo do 
combustível nacional seria 5 x 20,50 = Cr$ 
102,50. 

Esta indicação de cálculo ainda  
está bem longe da que resultou da  
pesquisa econômica da Leopoldina ilegivel. 
 

– que para um custo unitário de aquisição 
de Cr$ 23,00 para o m3 de lenha, encontrou 
o valor de Cr$ 60,00 no tender da 
locomotiva. 

Existindo no Sul do País – no Rio 
Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná – 
uma mineração definitiva dum combustível 
capaz, como se deduz da pesquiza supra de 
enfrentar econômicamente o emprêgo da 
lenha, é necessário reexaminar, em cada 
rêde, este aspecto essencial da exploração 
técnico-esomerciad para lhe dar a solução 
econômica recomendável. 

E' imprescindível levar em destacada 
linha de conta que o emprego intensivo da 
lenha como combustível ferroviário é 
responsável pelos desertos que se vêm 
criando nas zonas de influência do transporte 
pelo trilho. 

Por outro lado, o incremento do 
consumo do carvão nacional trará uma 
dupla vantagem – a fixação, em grau de 
prosperidade, duma indústria essencial ao 
nosso fomento industrial e permitirá o 
emprego garantido de tipos de carvão, 
resíduos da seleção indispensável do 
produto, destinadas as usinas 
siderúrgicas. 

Ofício nº 2: 
Em 14 de julho de 1953. 
Exmo. Sr. 
Dr. José Américo de Almeida. 
Ministro da Viação e Obras Públicas. 
Pela Portaria nº 405, de 6 de maio do 

corrente ano, o antecessor de Vossa Ex.ª, 
"tendo em vista a exposição feita pelo 
Sindicato Nacional da Indústria da 
Extração de Carvão, relativa às graves 
dificuldades em que se encontra aquela 
indústria, e considerando a diminuição 
que se tem verificado no consumo do 
carvão mineral produzido no país", 
resolveu designar-me para presidir a 
Comissão, instituída naquele ato, "com a 
incumbência de estudar a situação 
daquela indústria e indicar as medidas 
que devem ser adotadas, para debelar a 
crise que se apresenta, sugerindo também 
providências para a liquidação dos débitos 
que órgãos da União têm para com as 
empresas carboníferas". 

2. A Comissão examinou 
devidamente as questões para as quais 
fôra constituída, em cinco reuniões, que 
se realizaram nos dias 25 de maio, 15, 22 
e 30 de junho e 8 do corrente, tendo 
aprovado, nesta última, o respectivo 
relatório, que ora venho submeter à 
consideração de V. Ex.ª, acompanhado 
dos processos que deram origem à 
referida Portaria nº 405, com as seguintes 
recomendações: 

 
I – Carvão Nacional 

 
I – Facilitar o Conselho da 

Superintendência da Moeda e Crédito a 
exportação de carvão nacional pela taxa do 
mercado livre de câmbio, como contribuição 
complementar para resolver a sua crise atual 
de superprodução e a escassez de divisas. 
(fl. 3, letra "c") 

2 – Conceder às emprêsas mineradoras 
prazo para que possam pagar, sem juros, o 
seu débito atrazado relativo ao impôsto 
criado pelo Decreto-lei nº 2.667, de 3 de 
outubro de 1940, à Cota de Previdência 
(Decreto número 20.465, de 1 de outubro de 
1931, art. 85), bem como às Caixas e 
Institutos de Aposentadoria. (fls. 3-4, letra "d"; 
fl. 5, letra "f"). 

3 – Suspender, pelo prazo de dois anos, 
a substitutição de locomotivas a vapor por 
locomotivas diesel, a fim de economizar-se 
divisas e, sem maiores restrições ao 
consumo do carvão nacional, dar-se tempo à 
formação de novos mercados que venham 
absorver a produção carbonífera das minas 
nacionais. (fl. 3, letra "b") 

4 – Incentivar-se, já a partir de agora e 
preferencialmente, o emprêgo do carvão 
nacional em usinas térmicas junto aos poços 
de extração, bem como a sua utilização em 
indústrias a serem instaladas na região 
extrativa. (fl. 3, letra a; fls. 4-5, Ietra "d") 

5 – Tôda a diligência para  
liquidação imediata, por parte do Govêrno, 
das faturas em atrazo ilegível 
 

 
  Cr$ 

1) E. F. Central do Brasil ..................................................... 100.000.000,00 
2) Viação Férrea da Rio Grande do Sul .............................. 130.000.000,00 
3) E. F. Leopoldina ..................................................………. 60.000.000,00 
4) Rêde Mineira de Viaçao ................................................. 50.000.000,00 
5) E. F. Noroeste do Brasil .................................................. 50.000.000,00 
6) Rêde de Viação Paraná – Santa Cararina ..................... 40.000.000,00 
7) E. F. Mogiana ................................................................. 40.000.000,00 
8) E. F. Teresa-Cristina ....................................................... 10.000.000,00 
9) E. F. Goiás ...................................................................... 10.000.000,00 

10) E. F. Santa Catarina ....................................................... 10.000.000,00 
 Total ................................................................................ 500.000.000,00 

 

Art. 8º Esta Lei entrará em vigor na 
data da sua publicação. 

Art. 9º Revogam-se as disposicões 
em contrário. 

 
Justificação 

 
1. O carvão nacional, produto básico 

da nossa economia, sofre a concorrência 
dos combustíveis estrangeiros, quando em 
período de paz, e ,entretanto, atende às 
necessidades do país nos períodos de 
perturbação internacional. 

No fornecimento às emprêsas 
paraestatais, serviços públicos de 
transportes ferroviário ou maritimo, 
enquanto os combustíveis estrangeiros 
são pagos adiantadamente, com 
dispêndio vultoso de divisas, o carvão 
nacional sofre retardamento sistemático 
na liquidação de suas faturas. Com isso, 
as emprêsas mineradoras nacionais 
ficam entorpecidas e até ameaçadas de 
paralização em suas atividades, embora 
credoras do Govêrno por vultosas 
importâncias, porém na realidade sem 
recursos para continuar tarefa tão digna 
de amparo. 

O colapso da indústria nacional do 
carvão implicaria, outrossim, no 
desemprêgo de dezenas de milhares de 
mineiros, cujas famílias sofreriam 
igualmente. 

2. O projeto anexo visa dar 
estabilidade compatível para as 
atividades das emprêsas mineradoras 
nacionais que fornecem ao Govêrno. 

Não consigna favores. Apenas 
assegura o pagamento do carvão 
realmente fornecido, de modo a evitar o 
colapso da indústria extrativa do carvão, 
essencial à vida econômica do país e à 
defesa nacional. 

3. A União, em último análise, é 
juridicamente responsável pelos 
fornecimentos, isso porque o deficit das 
estradas de ferro pertencentes ao Patrimônio 
Nacional e previsto no projeto, já recái, legal 
ou contratualmente, sôbre a mesma União. 

Com o projeto convertido em Lei, 
assumirá ela honestamente essa 
responsabilidade, ao mesmo passo que 
assegura fornecimento constante às suas 
emprêsas de transporte, permitindo, todavia, 
pelo pagamento pontual dos fornecimentos, 
a existência da indústria extrativa do carvão, 
que, além disso atravessa grave crise de 
mercado por força da concorrência 
irresistível que lhe move o combustível 
estrangeiro importado à taxa de câmbio 
oficial de Cr$ 18,72 por dolar americano. 

4. Por outro Iado, os objetivos do 
projeto visam determinar o emprêgo, em 
maior escala, do carvão nacional, 
abolindo, gradativamente, o consumo da 
lenha, fato que redundará, 
inegávelmente na diminuição de despesa 
 

na exploração do tráfego ferroviário.  
Em verdade, no método atual do  
cômputo do custo do combustível vegetal, 
utilizado nas rêdes de viação férrea,  
não se leva em conta a receita cessante  
do enorme parque de material  
rodante imobilizado no transporte da  
lenha. 

O emiente Engenho Dr. Artur 
Castilho, que, em tempo, dirigiu os 
destinos do Departamento Nacional de 
Estradas de Ferro, em recente pesquisa 
econômica sôbre combustíveis, estudo 
que publicou na "Revista Ferroviária" de 
março de 1944, cuja transcrição 
anexamos, à guisa de esclarecimento, 
demonstrou técnicamente que, em se 
levando em conta aquela "receita 
cessante" de material imobilizado no 
transporte de lenha, o preço real dêsse 
combustível vegetal duplica. Assim, o 
emprêgo do carvão nacional embora 
naquela proporção de poder calorífico  
de 1 tonelada de carvão para 5  
metros cúbicos de lenha determina  
um acréscimo de receita fatal em  
virtude de possibilitar o uso do material 
rodante desmobilisado, resultando  
disso uma acentuada economia no 
resultado líquido das ferrovias que o 
empregam, muito diferente daquele que, 
comumente, é apurado nos balanços das 
emprêsas que utilizam, 
concomitantemente, lenha e carvão 
nacional. 

Além dessa vantagem de ordem 
econômica, resta considerar que o emprêgo 
intensivo do combustível vegetal, ao invés do 
carvão nacional, está ocasionando graves 
danos à preservação das florestas, 
responsável que é pelos enormes desertos 
que se vão disseminando nas regiões de 
influência de transporte ferroviário, o que urge 
estancar. 

O projeto tem pois, também, a finalidade 
de com apreciável economia de divisas 
escassas nesta hora de grave desequilíbrio do 
nosso balanço internacional de contas 
fomentar com evidente vantagem econômica a 
utilização do combustível mineral, contribuindo 
para a estabilização da indústria de extração 
do carvão nacional e a de reduzir, 
considerávelmente, a formação dêsses 
desoladores desertos pela devastação de 
nossas matas, fato que tanto vem 
preocupando os meios responsáveis por sua 
preservação. 

5. A evidente importância da matéria, 
não prevista, aliás, no Plano do Carvão (Lei nº 
1.886, de 11 de junho de 1953), justifica a 
natureza especial das providências que o 
projeto consigna. 

Daí estarmos certos de que seja 
aprovado o projeto, dada a sua evidente 
utilidade aos altos interêsses nacionais em 
seus vários aspectos e sem maiores 
imposições ao Erário Público. 
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fornecimentos de carvão às entidades 
estatais e para-estatais, (fl. 6, letra "a"). 

6 – Mensagem urgente ao 
Congresso para votação e promulgação 
do projeto em anexo nº 2, tendente a 
regularizar a pontualidade no pagamento 
dos fornecimentos de carvão às entidades 
estatais e para-estatais, sem a criação de 
novas responsabilidades para a União 
Federal. (fl. 6, Ietra "c"). 

 
II – Carvão do Rio Grande do Sul 

 
7 – Limitação compulsória do 

abastecimento de "fuel oil" dentro das 
zonas de influência do carvão nacional. 
(fl. 4, letra "a"). 

8 – para evitar que as emprêsas 
produtoras sul-riograndenses trabalhem 
com prejuízo, como ocorre presentemente, 
extinguir o desconto de que, pela legislação 
vigente, goza a Viação Férrea do Rio 
Grande do Sul, equiparando-se o preço 
para ela fixado ao dos demais 
consumidores, desconto êsse que já foi, 
até mesmo, julgado inconstitucional pelo 
Poder Judiciário. (fl. 4, letra "b"). 

9 – Revisão e aumento urgente dos 
preços de venda, que garanta às 
emprêsas produtoras uma margem de 
lucro capaz de permitir-lhes: 

1) módica remuneração aos 
acionistas; 

2) razoável aumento de salários. 
10 – Consolidar a divida do Govêrno 

do Rio Grande do Sul com o Banco do 
Brasil, de modo a liberar a margem das 
promissórias caucionadas pelas emprêsas 
carboniferas riograndenses e emitidas por 
aquele Estado. (fl. 6, letra "b") 

Valho-me do ensejo para reiterar a 
V. Ex.ª a segurança do meu alto aprêço e 
distinta consideração. – Ruy Mauricio de 
Lima e Silva, Presidente da Comissão. 

 
Relatório da Comissão de Estudos dos 
problemas complementares ao plano do 

carvão nacional 
 

A produção do carvão nacional e seu 
transporte por diferentes vias até os centros 
consumidores, foi objeto principal do estudo 
acurado que deu origem ás medidas legais 
que formam em conjunto o chamado "Plano 
do Carvão Nacional'', para cuja efetivação 
prática são criados uma Comissão Executiva 
e um Conselho Consultivo que devem 
funcionar em harmonia. 

Contudo, ao promulgar medidas que 
influem na própria estrutura da economia 
carbonífera brasileira, não previa, nem 
poderia ter previsto aquele Plano a solução 
de problemas transitórios de preços, 
mercados, consumos e irregularidade nos 
recebimentos de faturas, nem outros que 
ora apresenta a conjuntura econômica do 
país, principalmente os oriundos da própria 
política de comércio exterior (câmbio e 
"contrôles") que executam as autoridades 
monetárias como medidas 
intervencionistas tendentes a salvaguardar 
o bem-estar coletivo, mas com profundas 
repercussões naquele setor básico da 
indústria, nêle deflagrando seria crise que 
com as mais fortes razões, está a exigir 
justa compensação e remédio adequado 
por parte do Estado, como figura jurídica 
representativa da coletividade beneficiada 
à custa do sacrifício de uma classe. 

Eis porque o Exmo. Sr. Ministro da 
Viação e Obras Públicas dignou-se 
nomear, nos têrmos da Portaria nº 405 de 
6 de maio de 1953, e por solicitação do 
Sindicato Nacional da Indústria da 
Extração de Carvão, uma comissão 
composta dos ilegível assinados que, 
tendo, em cumprimento da missão 
recebida, estudado a situação grave que 
atravessa aquela indústria nacional e 
suas causas, vem apresentar a V. Ex.ª, a 
título de recomendação, as soluções que 
lhe pareceram acertadas. 
 

Situação geral da Indústria Carbonífera 
 
A indústria carbonífera brasileira, 

chegou, em verdade, a uma situação de 
desequilíbrio bastante grave, que se 
 

poderá tornar irreparável se 
providências urgentes não forem 
tomadas pelo Govêrno. Explicam a 
situação crítica de estarem as 
emprêsas, hoje em dia, trabalhando sem 
lucros: 

I) a produção a custos crescentes, 
sem a possibilidade de majoração 
compensatória dos preços de venda; 

II) a redução progressiva do 
consumo, que obriga as emprêsas, 
ainda com encarecimento do custo, a 
reduzirem o seu trabalho, prejudicando 
os operários, para evitar 
superprodução; 

III) a impontualidade crônica no 
pagamento dos fornecimentos de carvão 
às entidades estatais e paraestatais, que 
são as maiores consumidoras. 

I – Produção a custos crescentes 
sem possibilidade de majoração e dos 
preços de venda. 

II – Redução progressiva do 
consumo. 

Além dos aumentos de salários, a 
majoração notória e sistematica dos 
preços de todos os materiais necessários 
a mineração, bem como a dos impostos e 
ônus sociais, são as causas 
preponderantes dos custos crescentes. A 
redução do mercado consumidir do 
carvão nacional é devida à concorrência 
irresistível que lhe faz o óleo combustivel 
estrangeiro. 

Em verdade, o preço da caloria do 
carvão nacional, só com os aumentos 
para compensar salários, ultrapassou o 
nível dos preços da caloria dos 
concorrentes estrangeiros, 
principalmente do óleo combustível 
("fuel oil") importado livremente à taxa 
do câmbio oficial de Cr$ 18,70 por dólar. 
Ora, é sabido que, por fôrça da política 
cambial posta em prática pelas 
autoridadas monetárias, a depreciação 
interna do cruzeiro e a recíproca 
elevação geral dos preços, isto é, a 
perda de poder aquisitivo da moeda 
papel brasileira, operou-se dentro do 
país, não, porém, externamente. Os 
artigos importados, devido a 
manutenção artificial e compulsória da 
taxa oficial do câmbio, não sofreram a 
correlativa elevação de preços. Resultou 
daí uma situação desfavorável para os 
produtos nacionais na competição com 
os similares estrangeiros nos próprios 
mercados do país. 

O carvão nacional não pode, pois, 
concorrer com os combustíveis 
estrangeiros, cuja importação é 
beneficiada com uma subvenção de 
mais de metade do seu valor real. 
Assim, o "fuel oil", que em condições 
normais deveria ser oferecido no 
mercado brasileiro a mais de Cr$ 
1.600,00 a tonelada, é vendido a cêrca 
de Cr$ 800,00. Para que possa o carvão 
nacional competir com o combustível 
importado, os produtores têm que 
vender com prejuízo a caloria do 
combustível indigena, pelo menos na 
base da caloria importada, sob pena de 
acelerar de modo fatal a sua perda de 
mercado. 

Como resultado dessa situação, está 
se processando: 

1) a substituição da tração a vapor 
pela tração diesel-elétrica. 

2) a substituição do combustível 
carvão nacional por "fuel oil" em 
locomotivas a vapor; 

3) a adaptação de caldeiras fixas 
para utilização de "fuel oil". 
 
Situação da Indústria em Santa Catarina 

 
O advento da Companhia 

Siderúrgica Nacional abriu um mercado 
novo e estável para parte da produção  
do carvão catarinense, mas grande  
parte dêsse carvão ainda permanece  
à mercê da flutuação do mercado  
externo e da sintuação cambial do  
país. Sempre que há possibilidade de 
importar-se carvão estrangeiro, verifica- 
se o encalhe da produção nacional, 
porque o nosso carvão não pode com- 
 

petir em preço e em qualidade com o 
carvão importado, nos atuais centros de 
consumo. 

Atualmente, da produção das 
minas de Santa Catarina, 80% são 
vendidos a Companhia Siderúrgica 
Nacional e 20% à chamada "cota livre", 
diretamente vendidos pelos 
mineradores às autarquias que 
exploram serviços públicos de 
transporte maritimo ou ferroviário. Os 
80% entregues à Companhia 
Siderúrgica Nacional são beneficiados 
em uma usina de lavagem, resultando 
a recuperação de 20% de carvão 
metalúrgico destinado à Usina de Volta 
Redonda, 30% de carvão grosso de 
vapor e 12% de carvão fino de vapor, 
vendidos também às autarquias acima 
referidas e em parte consumidos pela 
própria Companhia. Resulta daí que 
42% de 30%, isto é, 33,6% são 
recuperados como carvão de vapor, 
que somados aos 20% da "cota livre" 
perfazem o total de 53,6%, ou sejam 
54% de carvão de vapor a ser colocado 
no mercado nacional. Em resumo, 25% 
da produção de Santa Catarina 
encontram mercado garantido na 
Companhia Siderúrgica Nacional e 
54% estão hoje perdendo o mercado 
precário com que contavam até agora. 

A Comissão é de parecer: 
a) que é urgente cogitar-se da 

criação de mercados locais para que o 
carvão de Santa Catarina, seja, tanto 
quanto possível, consumido ou 
utilizado em indústrias a serem 
instaladas naquela região, tais como 
usinas trmo-elétricas, siderurgicas, 
fábricas de enxofre, fábricas de produtos 
químicos e outras de caráter tributário 
ou subsidiário; 

b) que é recomendável suspender a 
substituição de locomotivas a vapor por 
locomotivas diesel pelo prazo de dois 
anos, afim de economizar-se divisas e, 
sem maiores restrições ao consumo do 
carvão nacional, dar-se tempo à formação 
de novos mercados que venham 
absorver a produção carbonífera das 
minas nacionais; 

c) que se recomende ao Conselho 
da Superintendência da Moeda e 
Crédito facilitar a exportação do carvão 
nacional, pela taxa do mercado livre de 
câmbio, como contribuição 
complementar para resolver a sua crise 
atual de superprodução e a escassez de 
divisas; 

d) que seja concedido às 
companhias mineradoras prazo para 
que posam pagar, sem juros, o seu 
debito atrazado relativo ao impôsto 
ilegível pelo Decreto nº 2.667, de 3-
10-40, bem como a Cota de 
Previdência (Decreto nº 20.465, de 1-
10-31, artigo 85º). 

A Comissão deixa de apresentar 
no presente estudo uma planificação 
das indústrias mencionadas no item 
"a", por entender que a Lei nº 1.886, de 
11-6-53, cria a Comissão Executiva do 
Plano do Carvão Nacional e a ela 
atribui a incumbência de estudar 
acurada e detalhadamente a instalação 
de tais indústriais, levando em conta 
todos os fatores de ordem técnica e 
econômica. 
 

Situação da Indústria no Rio Grande do 
Sul 

 
No que diz respeito á indústria 

carbonífera rio-grandense, o que se torna 
necessário, como solução imediata, é 
garantir-lhe um mercado consumidor 
mínimo, capaz de absolver a produção 
atual das minas em lavra. Esta produção 
está sendo restringida por meio de 
interrupções periódicas do trabalho, mas 
essa prática acarreta graves 
consequências de ordem social para os 
mineiros. 

A defesa do mercado existente trará 
benefícios indiretos ao país pela 
economia de divisas necessárias à 
compra de combustível estrangeiro. 

Recomenda a Comissão: 
a) a limitação compulsória do 

abastecimento do "fuel oil" dentro das 
zonas de influência do carvão 
nacional, quer por meio de 
racionamento a ser feito pelo 
Conselho Nacional do Petróleo, quer 
por medidas fiscalizadoras exercidas 
pelas autoridades aduaneiras e 
policiais; 

b) para evitar que as emprêsas 
produtoras sul-riograndenses trabalham 
com prejuízo, como estão 
presentemente trabalhando, extinguir o 
desconto que, pela legislação vigente, 
goza a Viação Férrea do Rio Grande do 
Sul, equiparando-se o preço para ela 
fixado ao dos demais consumidores, 
desconto êsse que já foi até mesmo 
julgado inconstitucional pelo Poder 
Judiciário; 

c) auxílio governamental às 
cooperativas operárias, para que possam 
vender aos mineiros os gêneros de 
primeira necessidade por preços de 
custo, até que uma revisão de preços 
urgente, garanta às empresas produtoras 
uma margem de lucro capaz de permitir-
lhes: 

1) módica remuneração aos 
acionistas; 

2) razoável aumento de salários; 
d) como solução a longo prazo  

e diante da substituição das  
atuais locomotivas a vapor por  
outras de tipos mais eficientes,  
o que se verificará fatalmente  
pela evolução da técnica, que o 
emprêgo do carvão nacional no  
Rio Grande do Sul se faça, já a  
partir de agora e preferencialmente 
em usinas térmicas capazes de 
utilizar carvões de tipos baixos  
e construídas junto aos locais  
de extração. Esta prática, que é 
universal foi preconizada pelo 
Engenheiro Richard Klar professor  
da Universidade de Frank Furt,  
que assim se manifestou no  
relatório que apresentou ao Itamaratí 
sôbre os estudos que realizou  
em nosso país em colaboração  
com o Conselho Nacional de 
Pesquisas: 

O caso do Rio Grande do Sul 
define-se dizendo que a ilegível e o 
funcionamento de usinas 
termoelétricas na própria região dos 
depósitos de carvão serviriam a cinco 
fins diferentes: 

1) reorganização da extração e, 
simultâneamente, sua intensificação; 

2) fornecimento de energia elétrica 
àquela região, inclusive à cidade de Pôrto 
Alegre; 

3) transporte mais fácil; 
4) criação de uma base 

energética segura para a futura 
industrialização; 

5) melhoramento das condições 
sociais". 

A Comissão torna suas palavras 
daquele ilustre técnico. 

e) que o Conselho da 
Superintendência da Moeda e Crédito 
facilite a exportação do carvão 
gaúcho pela taxa do mercado livre de 
câmbio; 

f) que seja concedido às 
companhias mineradoras prazo para 
que possam pagar, sem juros, o seu 
débito atrazado relativo ao impôsto 
criado pelo Decreto-lei nº 2.667, de 3-
10-40, bem como a Cota de 
Previdência (Decreto nº 20.465, de 1-
10 de 1931, art. 85º). 

 
III) – A impontualidade crônica no 

pagamento dos fornecimentos 
 
Nêste momento, conforme 

relação fornecida pelo Sindicato 
Nacional da Indústria da Extração de 
Carvão – (Anexo nº 1), os débitos em 
atrazo originados por fornecimentos 
de carvão às entidades estatais e 
paraestatais atinge à soma de Cr$ 
268.172 715,10. 

 



Quinta-feira 24 Diário do Congresso Nacional (Seção II) Setembro de 1953 669 
 

Deve-se, com ênfase, afirmar que pouco 
adiantará à indústria carbonífera o Plano do 
Carvão, prometendo inclusive financiamento 
para o desenvolvimento industrial das 
emprêsas, se elas, na realidade, continuarem 
forçadas a financiar serviços públicos de 
transportes fornecendo carvão sem receber a 
respectivas faturas. Outrossim, em nada 
beneficiará às indústrias mineradoras aumentar 
a produtividade incentivada pelo "Plano" para 
acumular montanhas de carvão sem mercado, 
isto é, sem comprador nem consumo, ante a 
concorrência do carvão estrangeiro e do "fueI 
oil" importados livremente a taxa de câmbio 
oficial (dólar a Cr$ 18,70). 

A Comissão está convencida de que o 
Govêrno tudo fará para pagar, no menor prazo 
possível, as faturas de carvão vencidas. 
Todavia, com relação ao crédito das 
Companhias mineradoras do Estado do Rio 
Grande do Sul, sugere a Comissão um alvitre 
de exequibilidade talvez mais prático. A Viação 
Férrea do Rio Grande do Sul, tendo emitido 
promissórias em favor das Companhias 
fornecedoras no total de Cr$ 61.297.769,80, 
estas caucionaram, com uma margem de 20%, 
os títulos no Banco do Brasil. Se tal dívida por 
promissórias fôr consolidada ou incorporada a 
outros débitos que tem naquêle Banco o 
Estado do Rio Grande do Sul, a margem 
poderia ser levantada pelas Companhias 
carboníferas fornecedoras para seu reembôlso. 

Mas para que não perdure nem se agrave 
êsse estado de coisas altamente injusto, sugere 
a Comissão, como solução definitiva, a 
promulgação de lei cujo anteprojeto e sua 
justificação se oferece como parte do presente 
estudo (Anexo nº 2). Por êle, conseguir-se-á, por 
intermédio de acôrdo com o Banco do Brasil, a 
pontualidade desejada sem agravar as 
obrigações pre-existentes do Erário Público. 

Com efeito, o "deficit" das estradas de ferro 
pertencentes ao Patrimônio Nacional, embora 
funcionando sob a forma de "autarquias", têm, 
afinal, de recair, por direito, sôbre o mesmo 
Erário Público Subvencionar as entidades 
autárquicas de transportes para que paguem 
pontualmente o combustível fornecido, limitando 
as subvenções aos "deficits" de cada uma, 
resolve o problema sem agravar as 
responsabilidades da União Federal. 

Recomenda, pois, a Comissão: 
a) tôda a diligência para a liquidação 

imediata das faturas em atrazo; 
b) consolidação da dívida do Govêrno 

do Rio Grande do Sul com o Banco do Brasil, 
de modo a liberar a margem das emprêsas 
carboníferas fiograndenses; 

c) mensagem urgente ao Congresso 
para votação e promulgação do projeto em 
anexo nº 2. 

 
RECOMENDAÇÕES 

 
SÍNTESE 

 
I – Carvão Nacional 

 
1 – Facilitar o Conselho da 

Superintendência da Moeda e Crédito a 
exportação de carvão nacional pela 

taxa do mercado livre de câmbio, como 
contribuição complementar para resolver a 
sua crise atual de superprodução e a 
escassez de divisas (fl. 3, letra c) 

2 – Conceder às emprêsas mineradoras 
prazo para que possam pagar, sem juros, o 
seu débito atrasado relativo ao impôsto 
criado pelo Decreto-Lei nº 2.667, de 3-10-40, 
à Cota de Previdência (Decreto nº 20.465, de 
1-10-931, art. 85), bem como às Caixas e 
Institutos de Aposentadoria (fls. 3-4, letra d; 
fl. 5, letra f) 

3 – Suspender, pelo prazo de dois anos, 
a substituição de locomotivas a vapor por 
locomotivas diesel, a fim de economisar 
divisas e, sem maiores restrições ao 
consumo do carvão nacional, dar-se tempo à 
formação de novos mercados que venham 
absorver a produção carbonífera das minas 
nacionais (fl. 3, letra b) 

4 – Incentivar-se, já a partir de agora e 
preferencialmente, o emprêgo do carvão 
nacional em usinas térmicas junuto aos poços 
de extração, bem como a sua utilização em 
indústrias a serem instaladas na região 
extrativa. (fl. 3, letra a; fls. 4-5, letra d) 

5 – Tôda a diligência para liquidação 
imediata, por parte do Govêrno, das faturas 
em atraso referentes a fornecimentos de 
carvão às entidades estatais e para-estatais. 
(fl. 6, letra a) 

6 – Mensagem urgente ao Congresso para 
votação e promulgação do projeto em anexo nº 
2, tendente a regularizar a pontualidade no 
pagamento dos fornecimentos de carvão às 
entidades estatais e para-estatais, sem a criação 
de novas responsabilidades para a União 
Federal (fl. 6, letra c) 

 
II – Carvão do Rio Grande do Sul 

 
7 – Limitação compulsória do 

abastecimento de "fuel oil" dentro das zonas 
de influência do carvão nacional (fl. 4, letra a) 

8 – Para evitar que as emprêsas 
produtoras sul-riograndenses trabalhem com 
prejuízo, como ocorre presentemente, extinguir 
o desconto de que, pela legislação vigente, 
goza a Viação Férrea do Rio Grande do Sul, 
equiparando-se o preço para ela fixado ao dos 
demais consumidores, desconto êsse que já 
foi, até mesmo, julgado inconstitucional pelo 
Poder Judiciário (fl. 4, letra b) 

9 – Revisão e aumento urgente dos 
preços de venda, que garanta às emprêsas 
produtoras uma margem de lucros capaz de 
permitir-lhes: 

1) módica remuneração aos acionistas; 
a) razoável aumento de salários. 
10 – Consolidar a dívida do Govêrno do 

Rio Grande do Sul com o Banco do Brasil, de 
modo a libertar a margem das promissórias 
caucionadas pelas emprêsas carboníferas 
riograndenses e emitidas por aquele Estado 
(fl. 6, letra b) 

Rio de Janeiro, 14 de julho de 1953. – 
Ruy Maurício de Lima e Silva. – Avelino 
Ignácio de Oliveira. – Paulo Martins. – 
Gontran de Souza. – Adhemar de Faria. – 
Elias do Amaral Souza. – Alvaro Catão. – 
Paulo Ferraz. 

 Companhia Carbonífera São Marcos S. A.:   
  E. F. Leopoldina   
Faturas vencidas ........................................................ 1.733.690,00  
Faturas a vencer .........................................................      1.610.431,70 3.400.111,70 
  

Companhia Siderúrgica Nacional: 
  

Cia Nacional Navegação Costeira .............................. 13.998.565.90  
E. F. Central do Brasil ................................................. 114.254.871,30  
E. F. Leopoldina .......................................................... 467.224,00  
Rêde Mineira de Viação .............................................    10.033.873,90 138.951.344,20 
  

Cia. Nacional Minereção de Carvão do Barro Branco: 
 

Credora de Cr$ 658.627,20 da E. F. Central do Brasil por 
fornecimento de carvão, tendo recebido em pagamento 14 
promissórias de Cr$ 47.044,80 cada uma, as quais descontou no 
resgate dêsses títulos. Foram pagas, com atraso, 5 promissórias no 
valor de Cr$ 235.224,00, tendo o Banco do Brasil debitado a 
Companhia por juros no montante do Cr$ 39.939.96 até 30-4-53, 
quando foi pago o último título. Desta maneira, o débito da E. F. 
Central do Brasil é atualmente o seguinte: 

 

Títulos descontados .................................................... 423.403,20  
Juros até abril .............................................................           39.939,90 463.343,10 
  

CADEM – Consórcio Administrador de Emprêsas de Mineração: 
 

As Companhias Estrada de Ferra e Minas de S. Jerônimo e 
Carbonífera Minas de Butiá produtoras de carvão no Rio Grande do 
Sul e representadas pelo seu procurador supracitado, foram 
notificadas pelo Banco do Brasil para pagar as promissórias emitidas 
em seu favor pela Viação Férrea do Rio Grande do Sul e pela 
Prefeitura Municipal do Rio Grande, descontadas naquele Banco com 
autorização do Sr. Presidente da República. Essas promissórias, 
emitidas em pagamento de fornecimentos de carvão, estão vencidas, 
não pagas e atinjem o total de .......................................................... ...   61.297.769,80 
  TOTAL ......................................................................................... 268.172.715,10 

 

O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a Mesa 
vários requerimentos que vão ser lidos pelo 
Sr. 1º Secretário. 

São lidos e aprovados os seguintes: 
 
REQUERIMENTO Nº 334, DE 1953 

 
Requeiro dispensa de interstício 

para o Projeto de Lei da Câmara número 
146, de 1953, que concede a pensão 
especial de Cr$ 2.423,50 mensais à 
Amélia Ribeiro Leão, viúva do Dr. Acilino 
de Leão Rodrigues, a fim de que a 
matéria figure na Ordem do Dia da 
Sessão de amanhã. 

Sala das Sessões, 23 de setembro de 
9153. – Alvaro Adolpho. 
 

REQUERIMENTO Nº 335, DE 1953 
 

Requeiro dispensa de interstício para 
o Projeto de Lei da Câmara dos 
Deputados nº 60, de 1953, que isenta a 
Companhia Luz e Força S. A. do 
Município de Marco, no Estado do Ceará, 
dos pagamentos de direitos de importação 
e demais taxas aduaneiras, relativas ás 
máquinas importadas para a usina elétrica 
de sua propriedade, a fim de que possa 
figurar na Ordem do Dia da próxima 
sessão. 

Sala das Sessões, 22 de setembro de 
1953. – Onofre Gomes. 

E' lido, e enviado à Comissão de 
Constituição e Justiça, o seguinte: 

 
REQUERIMENTO Nº 336, DE 1953 

 
Atendendo a que a Cidade de Crato, 

no Estado do Ceará, foi elevada a essa 
categoria por força da Lei provincial nº 
628, de 17 de outubro de 1853, 
sancionada pelo então Presidente 
Tavares; 

Atendendo a que, dêsse modo, em igual 
dia do próximo mês a aludida cidade 
cearense completará seu primeiro século de 
existência; 

Atendendo a que se trata de 
passagem de data de elevada 
significação na vida de Município que, no 
interior do Nordeste Brasileiro, pelo 
desenvolvimento econômico e social, se 
constituiu um dos mais promissores 
centros de civilização; 

Atendendo a que Crato, pela  
ação patriótica e varonil de seus  
filhos, nos movimentos revolucionários de 
 

1.817 e 1.824, e na luta contra o insurreto 
Fidie, destaca-se como viveiro das mais 
gloriósas tradições civicas; 

Atendendo a que, nessa conformidade, 
é justo que o Senado se associe ás 
manifestações de júbilo pela decorrência da 
data em apreço; 

Requeremos: 
a) – que se transcreva na  

ata dos trabalhos desta Casa do  
Congresso Nacional um voto de 
congratulações com a população do 
Municipio de Crato pela comemoração  
do primeiro centenário da elevação á 
cidade; 

b) – que por telegrama se comunique 
essa resolução ao respectivo Prefeito 
Municipal; 

c) – que se designe uma Comissão de 3 
membros para representar o Senado nas 
festas comemorativas. 

Sala das Sessões, em 23 de 
setembro de 1953. – Onofre Gomes. – 
Plinio Pompeu. – Assis Chateaubriand. – 
Kerginaldo Cavalcanti. – Mozart Lago. – 
Alfredo Simch. – Camilo Mércio. – Cícero 
de Vasconcelos. – Domingos Vellasco. – 
Novaes Filho. – Mello Vianna. – Levindo 
Coêlho. – Carlos Saboya. – Anisio 
Jobim. 

O SR. PRESIDENTE: – Veio à Mesa 
um requerimento de urgência, que vai ser 
lido. 

E' lido o seguinte: 
 
REQUERIMENTO Nº 337, DE 1953 

 
Requeremos urgência para a  

votação do Projeto de Lei da Câmara  
dos Deputados nº 231, de 1953,  
que prorroga pelo prazo de seis  
meses a Vigência da lei nº 842, de  
4 de outubro de 1949, que subordina  
ao regime de licença-prévia o intercâmbio 
da importação e exportação com  
o exterior, a fim de ser feita nos  
têrmos do art. 155 § 4º do Regimento 
Interno. 

Sala das Sessões, em 23  
de setembro de 1953. – Alvaro  
Adolpho. – Durval Cruz. – Walter  
Franco. – Vespasiano Martins. – Ivo 
d'Aquino. – Apolônio Salles. – Carlos 
Lindemberg. – Sá Tinoco. – Pereira Pinto 
– Vivaldo Lima. – Waldemar Pedrosa. – 
Levindo Coelho. – Anisio Jobim. – 
Landulpho Alves. – Djair Brindeiro. – 
Dario Cardoso. – Mathias Olympio. – Ci- 
 

 
Relação fornecida pelo Sindicato Nacional da Indústria de extração de Carvão, das 

Emprêsas Mineradoras e dos créditos que têm junto a entidades governamentais e para-
estatais, provenientes de suprimentos de Cartão Nacional. 

 
 Cr$ Cr$ 
 Mineração Geral do Brasil, Ltda.:   
  E. F. Central do Brasil:   
Carvão entregue faturado ........................................... 27.370.833,70  
Carvão entregue a faturar ...........................................        6.184.672,00  
 33.555.505,70  
Lóide Brasileiro ...........................................................        2.532.116,30 36.087.622,00 
  

Carbonífera Caeté Ltda.: 
  

  E. F. Central do Brasil:   
Carvão entregue faturado ........................................... 16.486.024,60  
Carvão entregue a faturar ...........................................        2.932.602,40 19.418.627,00 
  

Sociedade Carbonífera ilegível Ltda.: 
 

E. F. Central do Brasil ................................................................................. 7.721.540,20 
 Sociedade Carbonífera Próspero S. A.:  
E. F. Central do Brasil (Ação em Juízo) ...................................................... 1.123.349,10 
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cero de Vasconcelos. – Camilo Mércio. – 
Mário Motta. – Veloso Borges. – Plínio 
Pompeu. 

O SR. ALENCASTRO 
GUIMARAES (pela ordem) (não foi 
revisto pelo orador): – Sr. Presidente, 
o nobre Primeiro Secretário acaba de 
ler, como texto do projeto, que êle 
prorroga por seis meses a Lei de 
Licença Prévia, quanto essa 
prorrogação é sòmente até 31 de 
dezembro do corrente ano. 

O SR. PRESIDENTE: – Permitá-me 
esclarecer que o requerimento 
apresentado pelo nobre Senador Alvaro 
Adolpho se baseia na ementa do Projeto, 
que, aprovado, irá à Comissão de 
Redação, a qual certamente, modificará 
essa ementa. 

O SR. ALENCASTRO 
GUIMARÃES: – Sr. Presidente, no 
avulso que recebi, o texto do Projeto 
menciona a data de 31 de dezembro do 
corrente ano. 

O SR. PRESIDENTE: – O equivoco 
teve origem na Câmara dos Deputados. O 
texto do Projeto está certo; o êrro é 
apenas da ementa. 

O SR. ALENCASTRO 
GUIMARÃES: – Agradecida V. Ex.ª. 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação 
o requerimento do nobre Senador Alvaro 
Adolpho. 

O SR. ALENCASTRO 
GUIMARÃES: – Sr. Presidente,  
peço a palavra, para encaminhar a 
votação. 

O SR. PRESIDENTE: – V. Ex.ª tem 
a palavra, para encaminhar a votação, 
sob a legenda do Partido Trabalhista 
Brasileiro, pois, além de cada signatário 
do requerimento, só poderá usar da 
palavra um representante de cada 
Partido. 

O SR. ALENCASTRO 
GUIMARÃES (Para encaminhar a 
votação) – (Não foi revisto pelo 
orador): – Senhor Presidente, 
combati tenazmente, nesta Casa,  
a prorrogação da Lei de Licença 
Prévia, e não admitiria, tanto que  
em mim pudesse, a prorrogação, 
sequer por um segundo, pelas  
razões, pelos argumentos, pelos 
fatos, que abundantemente numerei  
e a imprensa e o rádio divulgaram.  
A consciência pública, desde a  
dos mais altos magistrados até todos 
os cidadãos, considera que ela tem 
sido e continuará a ser nociva. Mas, 
na contingência atual, tenho que 
convir e me rendo à necessidade de 
transigir, para melhor servir ao país e 
dar ao Executivo a oportunidade que 
pede de, na execução da lei, nos 
próximos três meses, colher 
elementos para submeter ao 
Congresso algo que melhore as 
condições do comércio exterior do 
Brasil. 

Nas diversas oportunidades em 
que me encontrei com o Sr. Ministro 
Osvaldo Aranha, fiz sentir a 
convicção, que ainda mantenho, 
alicerçada em fatos, na lógica do 
raciocínio, não contraditada e jamais 
destruida, de que bastaria e bastará 
ao país, por algum tempo ainda, o 
contrôle do câmbio que, pelas 
diversas leis em vigor é conferido ao 
Executivo. 

Não posso negar o direito  
que tem o Ministro Osvaldo Aranha  
de nos solicitar esta prorrogação. 
Seus poucos meses de gestão 
ilegível o ambienta até então ilegível 
e imoral que era o da gestão  
das finanças brasileiras. Pior do  
que a imoralidade, pior do que a 
corrupção, havia a ilegível, a 
ilegível total. Não retiro qualquer 
das críticas que aqui fiz ilegível 
contra nenhuma delas, ouvi 
argumento capaz de as abalar e já 
não digo de as destruir. 

Ontem, porém, em companhia do 
nobre líder da maioria, o eminente 
 

amigo Senador Alvaro Adolpho, e do 
nobre Senador Durval Cruz, relator na 
Comissão de Finanças, num encontro 
com o eminente Ministro da Fazenda 
abordamos a situação. Rendi-me, então, 
à necessidade de apelar para os colegas 
que me acompanham no cumprimento de 
um dever público indeclinável, qual o da 
repulsa a esta lei, no sentido de 
concederem ao Ministro da Fazenda um 
voto de confiança, mediante a 
prorrogação, por três meses, da Lei de 
Licença Prévia. 

O SR. ALVARO ADOLPHO: – Essa 
atitude de transigência muito dignifica o 
patriotismo de V. Ex.ª. 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – E' 
nesse sentido que acompanharei V. Ex.ª. 

O SR. ALENCASTRO 
GUIMARÃES: – Muito agradeço a VV. 
Exas. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – Aliás, V. Ex.ª já 
conhece meu ponto de vista. Estou de 
acôrdo com V. Ex.ª. 

O SR. ALENCASTRO 
GUIMARÃES: – Muito grato. 

O SR. EUCLYDES VIEIRA: – Devo 
dizer a V. Ex.ª que votei a favor da 
prorrogação da Lei de Licença Prévia, na 
Comissão de Economia, acreditando nos 
propósitos do Sr. Ministro da Fazenda. 
Será êsse o meu voto quando tiver de me 
manifestar sôbre o projeto. 

O SR. ALENCASTRO 
GUIMARÃES: – Agradecido a V. Ex.ª. 

O Sr. Ministro da Fazenda assumiu o 
compromisso, que transmito ao Senado e 
de que são testemunhas os nobres 
Senadores Alvaro Adolpho e Durval Cruz, 
de abrandar a execução da Lei de 
Licença Prévia nos seus aspectos 
odiosos, constrangendores das 
liberdades, e ainda de convocar, nos 
próximos dias uma reunião de 
representantes do Senado e da Câmara 
dos Deputados para, juntamente com 
representantes do Ministério da Fazenda 
e do Banco do Brasil, elaborarem um 
anteprojeto que, enviado pelo Executivo 
ao exame do Congresso Nacional, regule 
o comércio exterior do país. 

Nesse sentido o Sr. Ministro Osvaldo 
Aranha me enviou carta – em que seu 
mencionado em primeiro lugar, mas 
evidentemente dirigida a todos os 
Senadores, quer aos que compartilham 
do meu ponto de vista, quer aos outros 
que já estavam dispostos a conceder ao 
Govêrno a confiança solicitada, nos 
têrmos que desejo fiquem incorporados 
ao texto do meu discurso: 

"Rio,      de setembro de 1953. 
Meu caro Alencastro: 
Tenho acompanhado o debate do 

Senado sôbre a Lei de Licença Prévia e, 
ainda quando concorde, em principio, 
com as suas reservas de outros 
Senadores, resolvi, confiado em nossa 
amizade e na recordação que me ficou da 
generosidade com que fui acolhido nesta 
Casa do Congresso dirigir-lhe êste apêlo 
e aos seus nobres colegas, e, ao mesmo 
tempo assumir um compromisso público. 

O apêlo é para que a Lei mereça em 
tempo útil, sejam quais forem as reservas, 
e aprovação reclamada pelas 
circunstâncias, sobretudo as decorrentes 
de compromissos e obrigações 
internacionais. Essas obrigações que 
você e seus colegas conhecem, provém 
de acôrdos que o govêrno foi compelido a 
assumir no exterior, para o pagamento de 
um bilhão de dólares de atrasados 
comerciais, que pesavam vexatóriamente 
sôbre o nosso intercâmbio comercial. 
Estes acôrdos só poderão ser cumpridos 
com o sacrifício das importações, única 
maneira de obtermos recursos para 
liquidação de suas prestações 
impostergáveis. 

Estou, porém, convencido e disso 
dou-lhe e aos seus colegas penhor  
de que, no próximo ano, a situação  
será de desafôgo, e então poderemos 
retomar o curso daquelas importações, 
cuja falta tanto e tão justamente 
 

alarmar o prezado amigo, conhecedor 
profundo dos nossos problemas 
econômicos e financeiros. 

Essa expectativa animou-me a 
fazer-lhe esta solicitação e pedir-lhe que 
a estenda ao Senado, com o 
compromisso que quero assumir, de 
juntar-me a você e a seus colegas, a fim 
de não só abrandarmos a execução da 
Lei atual, como também de realizarmos 
um estudo sério, cujas conclusões 
sirvam de base à nova Lei, a ser pedida 
ao Congresso. 

Sempre muito seu amigo grato – 
Oswaldo Aranha". 

Está, assim, Sr. Presidente, 
justificada e explicada a razão pela qual 
encaminhamos à Mesa requerimento 
pedindo a retirada das emendas que 
apresentamos ao projeto prorrogando a 
Lei de Licença Prévia. 

Concedo ao Sr. Ministro da 
Fazenda um voto de confiança, um voto 
de esperança, que o seu passado 
merece e o presente, de poucos meses, 
autoriza. 

Se os fatos daqui por diante não 
corresponderem a essa confiança e 
esperança, então teremos, Senhores 
Senadores, de retomar o caminho que 
vínhamos trilhando, e de, implacável, 
inexorávelmente, com tôdas as nossas 
fôrças, lutar para, de uma vez por tôdas, 
restabelecermos a liberdade comercial e 
econômica, base da nossa liberdade 
política e barreira contra a ditadura. 
(Muito bem! Muito bem! Palmas. O orador 
é cumprimentado). 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação 
o Requerimento. 

Os Senhores Senadores que o 
aprovam queiram permanecer sentados. 
(Pausa) 

Está aprovado. 
O Projeto será apreciado ao fim da 

Ordem do Dia. 
Sôbre a mesa Requerimento que vai 

ser lido pelo Sr. 1º Secretário. 
E' lido e aprovado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO Nº 338, DE 1953 
 

Requeremos, com fundamento no 
artigo 125, letra j, combinado com o 
artigo 155, § 3º do Regimento Interno, 
urgência para a votação do Projeto de 
Lei da Câmara nº 168, de 1953, que 
retifica a Lei nº 1.757, de 10 de 
dezembro de 1952, que estima a 
Receita e fixa a Despesa da União para 
o exercício financeiro de 1953 e dá 
outras providências. 

Sala das Sessões. 23 de setembro 
de 1953. – Aloysio de Carvalho. – 
Waldemar Pedrosa. – Ivo d'Aquino. – 
Mathias Olympio. – Plínio Pompeu. – 
Dario Cardoso. – Attilio Vivacqua. – 
Vivaldo Lima. – Ruy Carneiro. 

O SR. PRESIDENTE: – O Projeto 
figurar no fim da Ordem do Dia da 
segunda sessão ordinária que se 
seguir. 

Compareceram mais os Senhores 
Senadores: 

Vivaldo Lima 
Waldemar Pedrosa 
Antonio Bayma 
Victorino Freire 
Carlos Saboya 
Ruy Carneiro 
Velloso Borges 
Assis Chateaubriand 
Djair Brindeiro 
Ismar de Góis 
Durval Cruz 
Landulpho Alves 
Carlos Lindemberg 
Attilio Vivacqua 
Pereira Pinto 
Marcondes Filho 
Domingos Velasco 
Mário Motta 
Othon Mâder 
Gomes de Oliveira 
Ivo d'Aquino 
Francisco Gallotti 
Alberto Pasqualini – (23) 

Deixam de comparecer os Senhores 
Senadores: 

Prisco dos Santos 
Magalhães Barata 
Arêa Leão 
Georgino Avelino 
Ferreira de Souza 
Julio Leite 
Cesar Vergueiro 
Flávio Guimarães 
Roberto Glasser 
O SR. PRESIDENTE: – Finda a 

prorrogação da hora do expediente, 
passa-se à  
 

ORDEM DO DIA 
 
Discussão única do Projeto de 

Lei da Câmara dos Deputados nº 332, 
de 1952, que regula a situação dos 
sargentos do Exército excluidos pelo 
art. 145 da Lei do Serviço Militar 
(Decreto-lei número 1.187, de 4 de 
abril de 19339), e posteriormente 
reincluidos. Pareceres favoráveis: da 
Comissão de Segurança Nacional, 
sob número 715, de 1953; da 
Comissão de Finanças, sob nº 716, de 
1953 

O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a 
mesa um requerimento que vai ser 
lido. 

E' lido e aprovado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO Nº 339, DE 1953 
 

Nos têrmos do art. 154, letra a, 
Regimento Interno, requeiro audiência 
da Comissão de Constituição e 
Justiça sôbre o Projeto de Lei da 
Câmara dos Deputados nº 332, de 
1952. 

Sala das Sessões, 23 de setembro 
de 1953. – José Joaquim Pires. 

O SR. PRESIDENTE: – O Projeto 
vai à Comissão de Constituição e 
Justiça. 

Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara dos Deputados nº 50, de 1953, 
que concede a pensão especial de Cr$ 
3.000,00 à viúva e filha do Professor João 
Carlos Teixeira Brandão. Pareceres 
favoráveis: da Comissão de Constituição 
e Justiça, sob nº 987, de 1953; da 
Comissão de Finanças sob nº 988, de 
1953. 

O SR. PRESIDENTE: – Em 
discussão. 

Não havendo quem peça a palavra 
vou encerrar a discussão. (Pausa). 

Encerrada. 
Os Srs. Senadores que aprovam o 

projeto queiram permanecer sentados. 
(Pausa). 

E' aprovado o seguinte: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 50, 
DE 1953 

 
Concede a pensão especial de Cr$ 

3.000,00 à viúva e filha do Professor João 
Carlos Teixeira Brandão. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º E' concedida a pensão 

especial de Cr$ 3.000,00 (três mil 
cruzeiros) mensais a Maria de Lourdes 
Teixeira Brandão, viúva do ex-
parlamentar Professor João Carlos 
Teixeira Brandão e a Beatriz Teixeira 
Brandão, filha solteira e inválida do 
docujus, com direito à percepção da 
metade da pensão. 

Art. 2º A despesa para pagamento 
da pensão de que trata o Artigo 1º desta 
lei correrá por conta da verba da 
dotação orçamentária do Ministério da 
Fazenda, destinada aos pensionistas da 
União. 

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

À Sanção. 
Discussão única do Projeto de  

Lei da Câmara dos Deputados  
número 90, de 1953, que concede  
pensão especial de Cr$ 1.619,00  
mensais à viúva e filha de Au- 
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gusto César de Araújo Oliveira, ex-
guarda civil do Quadro Permanente 
do Ministério da Justiça e Negócios 
Interiores (incluído em Ordem do Dia 
em virtude de dispensa de interstício, 
concedida na sessão extraordinária 
noturna de 22-9-53, a requerimento 
do Senhor Senador Waldemar 
Pedrosa) com pareceres favoráveis: 
da Comissão de Constituição e 
Justiça, sob nº 1.089, de 1953; da 
Comissão de Finanças, sob nº 1.090, 
de 1953. 

O SR. PRESIDENTE: – Em 
discussão. Se não houver quem 
queira usar da palavra, encerrarei a 
discussão. (Pausa). 

Encerrada. 
Os Srs. Senadores que aprovam 

o projeto conservem-se sentados. 
(Pausa). 

E' aprovado o seguinte: 
 

PROJETO DA LEI DA CÂMARA 
Nº 90, de 1953 

 
Concede a pensão especial 

de Cr$ 1.619,00 mensais á viúva  
e filho de Augusto César de 
Araújo de Oliveira, ex-guarda civil 
do Quadro Permanente do 
Ministério da Justiça e Negócios 
Interiores. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º E' concedida a pensão 

especial de Cr$ 1.619,00 (mil 
seiscentos e dezenove cruzeiros) a 
Emilia Carvalho de Oliveira e 
Militão Jesus de Carvalho de 
Oliveira, viúva e filho menor de 
Augusto César Araújo de Oliveira; 
ocupante do cargo da classe "G" da 
Carreira de Guarda Civil do Quadro 
Permanente do Ministério da 
Justiça e Negócios Interiores, 
falecido em conseqüência de 
agressão no exercício e 
desempenho de serviço. 

Parágrafo único. Por morte da 
viúva beneficiária, a pensão a que se 
refere este artigo será transferida 
integralmente ao herdeiro acima 
nomeado, que perderá o direito à 
mesma quando completar a 
maioridade. 

Art. 2º A pensão especial de 
que trata o artigo anterior é devida 
a partir da data da publicação da 
presente lei, e a despesa correrá 
à conta da verba orçamentária 
destinada ao pagamento das 
pensões a cargo do Ministério da 
Fazenda. 

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

A sanção. 
 
Discussão única do Projeto de 

Lei da Câmara dos Deputados 
número 110, de 1953, que autoriza 
o Poder Executivo a emitir, pelo 
Ministério da Viação e Obras 
Públicas – Departamento dos 
Correios e Telégrafos – uma série 
de. selos comemorativos do 1º 
centenário da fundação da cidade 
de São José do Rio Prêto, Estado 
de São Paulo. Pareceres 
favoráveis: da Comissão de 
Constituição e Justiça, sob nº 998, 
de 1953; da Comissão de 
Transportes, Comunicações e 
Obras Públicas, sob nº 998, de 
1953; da Comissão de Finanças, 
sob nº 1.000, de 1953. 

O SR. PRESIDENTE: – Em 
discussão. Se nenhum Sr. Senador 
pedir a palavra, encerrarei a 
discussão. (Pausa). 

Encerrada. 
Os Senhores Senadores que 

aprovam o projeto queiram 
permanecer sentados. (Pausa). 

E' aprovado o seguinte: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 110, de 1953 

 
Autoriza o Poder Executivo a 

emitir peLo Ministério da Viação e 
Obras Públicas – Departamento dos 
Correios e Telégrafos – uma série de 
selos comemorativos do 1º 
centenário da fundação da cidade de 
São José do Rio Prêto, Estado de 
São Paulo. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.° E' o Poder Executivo 

autorizado a emitir, pelo Ministério da 
Viação e Obras Públicas – 
Departamento dos Correios e 
Telégrafos – uma série de selos 
postais comemorativos do 1º 
cenetnário da fundação da cidade de 
São José do Rio Prêto, Estado de 
São Paulo, transcorrido em 19 de 
julho de 1952. 

Art. 2º Esta lei entrará em 
vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em 
contrário. 

A sanção. 
 
Discussão única do Projeto de 

Lei da Câmara dos Deputados 
número 191, de 1953, que autoriza 
o Poder Executivo a abrir, pelo 
Ministério da Educação, o crédito 
especial de Cr$ 10.700.000,00, 
destinado ao Serviço Nacional de 
Malária Parecer nº 996, de 1953, 
da Comissão de Finanças, 
favorável, com a emenda que 
oferece. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em 

discussão. Não havendo quem faça 
uso da palavra, encerro a discussão. 
(Pausa). 

Encerrada. 
Em votação a emenda. 
Os Srs. Senadores que a 

aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa). 

E' aprovada a seguinte: 
 

EMENDA Nº 1-C 
 
Ao art. 1º, onde se diz: 
Ministério da Educação e Saúde. 

Diga-se: 
Ministério da Saúde. 
O SR. PRESIDENTE: – Em 

votação o projeto assim emendado. 
Os Srs. Senadores que o aprovam 

queiram permanecer sentados. (Pausa). 
E' aprovado o seguinte: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 191, de 1953 

 
Autoriza o Poder Executivo a 

abrir, pelo Ministério da Educação e 
Saúde, o crédito especial de Cr$ 
10.700.000,00 destinado ao Serviço 
Nacional de Malária. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º E' o Poder Executivo 

autorizado a abrir, pelo Ministério da 
 

Educação e Saúde, o crédito especial 
de Cr$ 10.700.000,00 (dez milhões 
setecentos mil cruzeiros) destinado 
ao Serviço Nacional de Malária, para 
intensificação do combate à malária 
na Amazônia. 

Art. 2º Esta lei entrará em vigor 
na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. 

A Comissão de Redação. 
 
Discussão única do Projeto Lei 

da Câmara dos Deputados nº 227, de 
1953, que estima a Receita e fixa a 
Despesa de União para o exercício 
financeiro de 1954, (Anexo nº 4 – 
Presidência da República). Parecer 
n° 973 de 1953 da Comissão de 
Finanças, favorável, com a emenda 
que oferece. 

 
O Sr. Café Filho, deixa a cadeira 

da presidência, que ocupada pelo Sr. 
Alfredo Neves. 

O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a 
mesa, uma emenda que vai ser lida. 

E' lida e apoiada a seguinte ao 
Anexo: 4 – Presidência da República. 

 
EMENDA Nº 1 

 
Verba: 3 – Serviços e Encargos. 
Consignação: 11 – Diversos.  
Subconsignação: 
Alínea: 
Repartição: 
Inciso: 
Acrescente-se: 
18 – Outras despesas. 
1) Para despesas de qualquer, 

natureza e proveniência com a 
manutenção do Gabinete da Vice-
Presidência da República – Cr$ ... 
180.000,00. 

 
Justificação 

 
O Orçamento em vigor, no Anexo 4 

– Presidência da República, incluiu a 
dotação de Cr$ 180.000,00 para as 
despesas com a manutenção do 
Gabinete de Vice-Presidência da 
República. Este crédito decorreu de 
emenda patrocinada pela Comissão de 
Finanças desta Casa e encontrou no 
seio do Senado a melhor acolhida Seria 
de se esperar os órgãos elaboradores 
da Proposta Orçamentário do Govêrno 
houvesse considerado a intenção do 
legislador, rejeitando a dotação no 
projeto para 1954. Isso não aconteceu, 
entratante. Para suprir a omissão e 
renovar o nosso propósito de dotar a 
Vice-Presidência de recursos próprios 
para a manutenção de seus serviços, 
apresentamos esta emenda que temos 
a certeza, merecerá a acolhida do 
Senado. 

Sala das Sessões, 23 de 
setembro de 1953. – Durval Cruz. 

O SR. PRESIDENTE: – Em 
discussão o projeto e a emenda. Se 
nenhum Sr. Senador pedir a palavra 
encerrarei a discussão (Pausa) 

Encerrada. 
O projeto, com a emenda, volta à 

Comissão de Finanças. 
 
Duscussão única do Projeto de 

Lei da Câmara dos Deputados nº 227, 
de 1953, que estima a Receita e fixa a 
Despesa da União para o exercício 
financeiro de 1954 (Anexo nº 6 – 
Estdao Maior das Fôrças Armadas). 
Parecer favorável, sob nº 974, de 
1953, da Comissão de Finanças. 

O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a 
mesa duas emendas que vão ser lidas. 

São lidas e aprovadas as 
seguinte: 

 
EMENDAS 

 
EMENDA Nº 1 

 
Anexo: 6 – Estado Maio das 

Forças Armadas. 
Verba 2 – Material. 
Consignação 1 – Material 

permanente. 
Subconsignação 17 – 

Autocaminhões, autobombas; 
camionetas de carga; auto-socorro 

Repartição: 02 – Escola Superior 
de Guerra 

Inclua-se Cr$ 106.800,00. 
 

Justificação 
 
Aquisição de uma camioneta de 

carga para atender ao serviço de 
abastecimento, entrega e 
recebimento de correspondência, 
considerando o vulto dos mesmos em 
relação ao tempo de atual da ESG e 
a não existência de funcionamento e 
desenvolvimento outro veículo de 
carga. 

Aumento de Cr$ 106.800,00. 
Sala das Sessões, de setembro 

de 1953. – Álvaro Adolfo. 
 

EMENDA Nº 2 
 
Verba 4 – Obras, Equipamentos 

e Aquisição de Imóveis. 
Subconsignação 01 – Ligeiros re- 
Consignação 8 – Diversos. 

paros, adaptações, consertos e 
conservação de bens imóveis. 

Repartição 02 – Escola Superior 
de Guerra. 

Inclua-se Cr$ 135.000,00. 
 

Justificação 
 
Pinturas gerais e pequenos 

reparos do edifício da ESG que 
funciona desde 1949 no prédio atual, 
sem ter sido contemplada com 
dotação para tal fim e carecer dos 
mesmos. 

Aumento de Cr$ 135.000.00. 
Sala das Sessões,     de 

setembro de 1953. – Alvaro adolfo. 
O SR. PRESIDENTE: – Em 

discussão o projeto e emendas. 
(Pausa). 

Se nenhum Sr. Senador quiser 
usar da palavra, encerrarei a 
discussão (Pausa). 
Comissão de Finanças. 

O projeto volta com as emendas. 
 
Discussão única do Projeto de 

Lei da Câmara dos Deputados nº 
227, de vare, que estima a Receita 
e fixa a Despesa da União para o 
exercício financeiro de 1954 (Anexo 
n.° 7, – Comissão de Readaptação 
dos incapazes dos Fôrças 
Armadas). Parecer favoráveis, sob 
nº 976, de 1963, da Comissão de 
Finanças. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em 

discussão. Não havendo quem faca 
uso da palavra declaro-a encerrada. 

Os Srs. Senadores que aprovam 
o projeto queiram permanecer 
sentados. (Pausa). 

E' aprovado o seguinte: 
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PROJETO DE LEI DA CAMARA 
 

Nº 227, de 1953 
 

Estima a Receita e fixa a Despesa da União para o Exercício financeiro de 1954 
 

ANEXO Nº 7 
 

COMISSÃO DE READAPTAÇÃO DOS INCAPAZES DAS FÕRÇAS ARMADAS 
 

VERBAS Fixa Variável Total 
  Cr$ Cr$ Cr$ 

1 – Pessoal.............................................. 22.800 864.280 887.080 
3 – Serviços e Encargos......................... – 2.333.240 2.333.240 

 Total................................................. 22.800 3.197.520 3.220.320 
 

(Resumo por Consignações) 
VERBA 1 – PESSOAL 

 
  Fixa Variável Total 
 CONSIGNAÇÕES Cr$ Cr$ Cr$ 

2 – Pessoal Extranumerário .................. – 549.480 549.480 
3 – Vantagens ....................................... 22.800 10.000 32.800 
6 – Diversos........................................... – 304.800 304.800 

 Total da Verba 1.............................. 22.800 864.280 887.080 
 

VERBA 3 – SERVIÇOS E ENCARGOS 
 

6 – Assistência e Previdência Sociais – 118.800 118.800 
11 – Diversos ...................................... – 2.214.440 2.214.440 

 Total da Venda 3 ......................... – 2.333.240 2.333.240 
 



Quinta-feira 24 Diário do Congresso Nacional (Seção II) Setembro de 1953 67
3 

 
COMISSÃO DE READAPTAÇÃO DOS INCAPAZES DAS FÔRÇAS ARMADAS 

(Discriminação da Despesa) 
VERBA 1 – PESSOAL 

 
 

  DOTAÇÃO 
(em cruzeiros) 

  Fixa  
Cr$ 

Variável 
Cr$ 

    
CONSIGNAÇÃO 2 – Pessoal Extranumerário 

    
01 – Salário de mensalistas ..................................................................       549.480 
  Total da Consignação 2.....................................................       549.480 

 
CONSIGNAÇÃO 3 – vantagens 

 
01 – Funções gratificadas...................................................................... 22.800  
07 – Gratificações por serviços extraordinário .....................................  10.000 

  22.800 10.000 
  Total da Consignação 3..................................................... 32.800 

 
CONSIGNAÇÃO 6 – Diversos 

 
04 – Outras despesas   

 2 – Abono de emergência para o pessoas extranumerário.....       304.800 
  Total da Consignação 6.....................................................  304.800 
  22.800 864.280 
  Total da Verba I................................................................. 887.080 

 
VERBA 3 – SERVIÇOS E ENCARGOS 

 
CONSIGNAÇÃO 6 – Assistência e Previdência Sociais 

 
05 – Salário-família................................................................................       118.800 

  Total da Consignação 6.....................................................       118.800 
 

CONSIGNAÇÃO II – Diversos 
 

18 – Outras despesas   

 

1)  Para atender a serviços de qualquer natureza e 
providência com a readaptação e a formação 
profissional dos incapazes das fôrças armadas................ 

 

   2.214.440 
  Total da Consignação II.....................................................     2.214.440 
  Total da Verba 3................................................................     2.333.240 

 
O SR. PRESIDENTE: – Será feita à devida comunicação à Câmara dos Deputados. 
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Discussão única do Projeto de Lei da  
Câmara dos Deputados número 227, de 1953,  
que estima a Receita e fixa a Despes ada União  
para o exercício financeiro de 1954 Anexo  
nº 13 – Conselho Nacional do Petróleo. Parecer 
favorável, sob nº 918, de 1953, da Comissão de 
Finanças. 

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão. Se 
nenhum Sr. Senador pedir a palavra encerrarei a 
discussão (Pausa); 

Encerrada. 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto 

queiram permanecer sentados (Pausa). 
É aprovado o seguinte: 

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

 
Nº 227, de 1953 

 
Estima a Receita e fixa a Despesa da 

União para o Exercício financeiro de 1954 
 

ANEXO Nº 8 
 

COMISSÃO DE REPARAÇÕES DE GUERRA 
(Resumo por Verbas) 

 

VERBAS 
Fixa Variável Total 
Cr$ Cr$ Cr$ 

    
1 – Pessoal ..................................................................... 216.000 219.600 435.600 
2 –  Material ...................................................................... – 13.000 13.000 
3 –  Serviços e Encargos ................................................. – 20.280 20.280 

Total ....................................................................... 216.000 252.880 468.880 
 

VERBA 1 – PESSOAL 
(Resumo por Consignações) 

 

CONSIGNAÇÕES 
Fixa Variável Total 
Cr$ Cr$ Cr$ 

    
3 –  Vantagem .................................................................. 216.000 – 216.000 
6 –  Diversos .................................................................... – 219.600 219.600 

Total da Verba 1 ...................................................... 216.000 219.600 435.600 
 

VERBA 2 – MATERIAL 
 

2 –  Material de Consumo ................................................ – 13.000 13.000 
Total da Verba 2 ..................................................... – 13.000 13.000 

 
VERBA 3 – SERVIÇOS E ENCARGOS 

 
3 –  Serviços de Terceiros ................................................ – 20.280 20.280 

Total da Verba 3....................................................... – 20.280 20.280 
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COMISSÃO DE REPARAÇÕES DE GUERRA 
(Discriminação da Despesa) 

 
VERBA 1 – PESSOAL 

 
   DOTAÇÃO 

(em cruzeiros) 
   Fixa 

Cr$ 
Variável 

Cr$ 
     

CONSIGNAÇÃO 3 – Vantagens 
     

09 –  Gratificações de representação...........................................                216.00  
  Total de Consignação 3.............................................                216.00  
     

CONSIGNAÇÃO 6 – Diversos 
     

04 –  Outras despesas   
 3) Para atender ao pagamento das gratificações 

autorizadas pelo Decreto-lei nº 8.533, de 4-1-1946, 
art. 7º, § 2º................................................................. 

 

               219.600 
  Total da Consignação 6.............................................                                             219.600 
  Total da Verba 1 .......................................................                216.000                219.600 
   435.600 
     

VERBA 2 – MATERIAL 
     
    DOTAÇÃO 

(em cruzeiros) 
    Variável 

Cr$ 
     

CONSIGNAÇÃO 2 – Material de Consumo 
     

02 –  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.............................                13.000 
  Total da Consignação 2 ............................................                13.000 
  Total da Verba 2........................................................                13.000 
     

VERBA 3 – SERVIÇOS DE ENCARGOS 
     

CONSIGNAÇÃO 1 – Serviços de Terceiros 
     

02 –   Assinatura de órgãos oficiais.................................................................. 280 
07 –   Publicações, serviços de impressão, de encadernação, de clicheria e 

de colaboração........................................................................................               20.000 
  Total da Consignação 1..........................................................................               20.280 
  Total da Verba 3.....................................................................................                20.280 
 
O SR. PRESIDENTE: – Será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados. 
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Discussão única do Projeto de Lei da Câmara dos 
Deputados nº 227, de 1953, que estima a, Receita e lixa 
a Despesa da União para o exercício financeiro de 1954 
(Anexo nº – Comissão de Reparações de Guerra). 
Parecer favorável, sob nº 975, de 1953, da Comissão de 
Finanças. 

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão. 
Não havendo quem queira usar dapalavra, encerrarei 

a discussão (Pausa). 
Encerrada. 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto queiram 

permanecer sentados. (Pausa). 
É aprovado o seguinte: 

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

 
Nº 227, de 1953 

 
Estima a Receita e fixa a Despesa da 

União para o Exercício financeiro de 1954 
 

ANEXO Nº 13 
 

CONSELHO NACIONAL DO PETRÓLEO 
(Resumo por Verbas) 

 

      VERBAS Fixa Variável Total 
Cr$ Cr$ Cr$ 

    
1 – Pessoal ............................................................... 627.240 36.632.640 37.259.880 
2 – Serviços e Encargos ........................................... –      579.310.400     579.310.400 

Total ............................................................         627.240      615.943.040     619.540.280 
 

(Resumo por Consignações) 
VERBA 1 – PESSOAL 

 
 Fixa Variável ilegível 
      CONSIGNAÇÕES Cr$ Cr$ ilegível 
    
1 – Pessoal Permanente ........................................... 492.000 – 452 
6 – Pessoal Extranumerário ...................................... – 26.633.400 26.633.400 
3 – Vantagens ........................................................... 135.240 – 135.240 
6 – Diversos .............................................................. –        9.999.240       9.999.240 

Total da Verba 1 .......................................         627.240      36.632.640     37.259.880 
 

VERBA 3 – SERVIÇOS E ENCARGOS 
 

3 – Serviços em Regime Especial de Financiamento – 250.000.000 250.000.000 
6 – Assistência e Previdência Sociais ....................... – 410.400 410.400 
6 – Diversos .............................................................. –      328.900.000      328.900.000 

Total da Verba 3 ....................................... –      579.310.400      579.310.400 
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CONSELHO NACIONAL DO PETRÓLEO 
 

(Discriminação da Despesa) 
 

    DOTAÇÃO 
(em cruzeiros) 

    Fixa 
Cr$ 

Variável 
Cr$ 

      
VERBA 1 – PESSOAL 

      
CONSIGNAÇÃO 1 – Pessoal Permanente 

      
01 – Vencimentos do pessoal civil.........................................................................          492.000  

   Total da Consignação 1........................................          492.000  
      

CONSIGNAÇÃO 2 – Pessoal Extranumerário 
      

01 – Salário de mensalistas...................................................................................       26.633.400 
   Total da Consignação 2........................................       26.633.400 
      

CONSIGNAÇÃO 3 – Vantagens 
      

09 – Gratificações de representação .................................................................... 96.000  
11 – Gratificações adicionais por tempo de serviço .............................................            39.240  

   Total da Consignação 3........................................          135.240  
      

CONSIGNAÇÃO 6 – Diversos 
      

04 – Outras despesas   
 2 – Abono de emergência para o pessoal extranumerário........................          9.999.240 
   Total da Consignação 6........................................          9.999.240 
              627.240      36.632.640 
   Total da Verba 1................................................... 37.259.880 
      

VERBA 3 – SERVIÇOS E ENCARGOS 
      
     DOTAÇÃO 

(em cruzeiros) 
     Variável 

Cr$ 
      

CONSIGNAÇÃO 3 – Serviços em Regime Especial de Financiamento 
      

20 – Serviços de sondagem e estudo de jazidas minerais  
   1) Para despesas de qualquer natureza com serviços de 

pesquisas e lavras de jazidas; industrialização e transporte 
de seus produtos inclusive para ocorrer às de que trata o 
Decreto – lei nº 1.143, de 9-3-1939........................................ 

  
 
 

     250.000.000 
   Total da Consignação 3.................................................................      250.000.000 
      

CONSIGNAÇÃO 6 – Assistência e Previdência Sociais 
      

05 – Salário-família.........................................................................................................................             410.400 
   Total da Consignação 6.................................................................             410.400 
      

CONSIGNAÇÃO 11 – Diversos 
      

18 – Outras despesas   
   1) Despesas de qualquer natureza com 

custeio, operação e manutenção da 
Refinaria de Mataripe ................................... 

 
 

30.000.000 

 

   2) Para despesas com a Administração da 
Frota Nacional de Petroleiros........................     298.700.000      328.900.000 

   Total da Consignação 11 ..............................................................      328.900.000 
   Total da Verba 3 ...........................................................................      579.310.400 
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O SR. PRESIDENTE: – Será feita a 
devida comunicação à Câmara dos 
Deputados. 

Segunda discussão (1.ª dia) do 
Projeto de Reforma Constitucional nº 1, 
de 953, que acrescenta dispositivos ao 
art. 4º do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias. Parecer 
favorável sob nº 611, de 1953 da 
Comissão de Reforma Constitucional. 

O SR. PRESIDENTE: – Na forma do 
Regimento, vai se proceder à chamada, 
para verificação de número. 

O SR. MOZART LAGO: – (Pela 
Ordem) (Não foi revisto pelo orador) Sr. 
Presidente, acham-se na Casa 51 Srs. 
Senadores. Evidentemente entretanto, 
não se encontram todos no recinto. E 
como, para início da discussão do Projeto 
da Autonomia do Distrito Federal, há 
necessidade da presença, pelo menos de 
42 Srs. Senadores, rogo a V. Ex.ª o 
obséquio de fazer soar os tímpanos, 
chamando os colegas. 

O SR. PRESIDENTE: – O nobre 
Senador será atendido. (Soam os 
tímpanos). 

Vai ser feita à chamada. 
Procede-se à chamada. 
Respondem à chamada os Senhores 

Senadores: 
Vivaldo Lima. 
Waldemar Pedrosa. 
Anísio Jobim. 
Alvaro Adolpho. 
Joaquim Pires. 
Onofre Gomes. 
Plínio Pompeu. 
Carlos Saboya. 
Kerginaldo Cavalcanti 
Velloso Borges. 
Assis Chateaubriand. 
Apolônio Sales. 
Djair Brindeiro. 
Ezechias da Rocha. 
Cícero de Vasconcelos. 
Ismar de Góes. 
Durval Cruz. 
Landulpho Alves. 
Aloysio de Carvalho. 
Pinto Aleixo. 
Carlos Lindemberg. 
Attílio Vivacqua. 
Sá Tinoco. 
Alfredo Neves. 
Pereira Pinto. 
Alencastro Guimarães. 
Hamilton Nogueira. 
Mozart Lago. 
Levindo Coelho. 
Marcondes Filho. 
Euclydes Vieira. 
Domingos Velasco. 
Dario Cardoso. 
Costa Pereira. 
Mario Mota. 
João Villasbôas. 
Vespasiano Martins. 
Gomes de Oliveira. 
Ivo d’Aquino. 
Francisco Gallotti. 
Alfredo Smich. 
Camilo Mércio. (12). 
Durante a chamada o senhor 

Alfredo Neves, deixa a cadeira da 
presidência que é ocupada pelo Sr. Café 
Filho. 

O SR. PRESIDENTE: – 
Responderam à chamada 42 Senhores 
Senadores. 

Em discussão o Projeto de 
Reforma Constitucional nº 1, de 1953 
(Pausa). 

Nenhum Sr. Senador pedindo a 
palavra, o projeto será incluído na ordem 
do dia da próxima sessão. 

Discussão única do 
Requerimento nº 332, de 1953, na 
sessão de que o Senado se faça 
representar, por uma Comissão de 
 

quatro membros, na Conferência da 
União Interparlamentar, a realizar-se 
proximamente em Washington. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a 
palavra o nobre Senador Sr. Kerginaldo 
Cavalcanti. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: 
– Sr. Presidente, desisto da palavra. 

O SR. PRESIDENTE: – Em 
discussão o Requerimento. 

Nenhum Sr. Senador pedindo a 
palavra, encerro a discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o 

aprovam, queiram permanecer 
sentados. (Pausa). 

É aprovado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO Nº 332, DE 1950 
 
Considerando que proximamente se 

deve reunir em Washington a Conferência 
da União Interparlamentar; 

Considerando que a convivência que 
essas assembléias proporcionam, entre 
os parlamentares de numerosos países, é 
de real interêsse para a obra de 
aproximação dos povos e de 
fortalecimento dos ideais democráticos; 

Considerando que nelas se têm feito 
representar as duas casas do Congresso 
brasileiro; 

Considerando que a Câmara dos 
Deputados vai enviar delegação à 
próxima reunião. 

Requeremos, com fundamento no 
§ 2º do art. 34, combinado com o § 2º 
do art. 37 e nos têrmos das letras “d” e 
“e” do art. 126 do Regimento Interno, 
que o Senado Federal se faça 
representar na aludida Conferência por 
uma delegação de quatro de seus 
membros. 

Sala das Sessões, 22 de setembro 
de 1953. – Alvaro Adolfo. – Waldemar 
Pedrosa. – Onofre Gouveia. – Dario 
Cardoso. – Sá Tinoco. – Djair Brindeiro. – 
Alfredo Simch. 

Votação em discussão única do 
Projeto de Lei da Câmara nº 231, de 
1953, em regime de urgência nos 
têrmos do art. 155, § 4º do Regimento 
Interno. 

O SR PRESIDENTE: – Sôbre a 
mesa dois requerimentos que vão ser 
lidos. 

São lidos e aprovados os seguintes: 
 

REQUERIMENTO Nº 340, de 1953 
 
Nos têrmos do art. 125, letra k, do 

Regimento Interno, requeiro a retirada 
das emendas que ofereci ao Projeto de 
Lei da Câmara dos Deputados, nº 231, de 
1953 

Sala das Sessões, 23 de setembro 
de 1953. – Alencastro Guimarães. 

 
REQUERIMENTO Nº 341 DE 1953 

 
Nos têrmos do art. 125, letra k, ao 

Regimento Interno, requeiro a retirada 
da emenda que ofereci ao Projeto de Lei 
da Câmara dos Deputados nº 231, de 
1953. 

Sala das Sessões, 23 de setembro 
de 1953. – Mozart Lago. 

O SR. PRESIDENTE: – Retiradas, 
as emendas dos nobres Senadores 
Alencastro Guimarães e Mozart Lago, 
resta a do nobre Senador Mathias 
Olympio, que não foi retirada. 

Tem a palavra o relator da matéria 
na Comissão de Constituição e Justiça, 
nobre Senador Attílio Vivacqua, para dar 
parecer sôbre a emenda. 

O SR. ATTILIO VIVACQUA (Não 
foi revisto pelo orador): – Sr. 
Presidente, na qualidade de relator  
da Comissão de Constituição e 
 

 

Justiça trago o pronunciamento dêsse 
órgão, no sentido da 
constitucionalidade da emenda 
apresentada pelo nobre Senador 
Mathias Olympio. 

O SR. PRESIDENTE: – O parecer 
da Comissão de Constituição e Justiça 
é pela constitucionalidade da emenda. 

Tem a palavra o nobre Senador 
Plínio Pompeu para, na qualidade do 
relator, emitir o parecer da Comissão 
de Economia. 

O SR. PLÍNIO POMPEU (Não foi 
revisto pelo orador): – Sr. Presidente, 
a emenda nº 12 está assim redigida: 

"Onde convier: 
"Artigo – Das cambiais obtidas 

pela exportação, pelo menos, 50% 
serão aplicadas na importação do 
exterior destinada ao Estado ou 
Território produtor". 

A emenda quebra a norma do 
projeto porque anula as funções da 
Comissão prevista para o estudo e 
contrôle das importações. 

Assim, a Comissão de Economia é 
pela sua rejeição. 

O SR. PRESIDENTE: – A 
Comissão opina pela rejeição da 
emenda. 

Tem a palavra o nobre Senador 
Durval Cruz, relator da Comissão de 
Finanças, para emitir parecer. 

O SR. DURVAL CRUZ (Não foi 
revisto pelo orador): – Sr. Presidente, 
de tôdas as emendas apresentadas ao 
Projeto que prorroga a vigência da Lei 
de Licença Previa, só uma receberá 
parecer da Comissão de Finanças – a 
de nº 12, de autoria do nobre Senador 
Mathias Olympio. Chegando agora às 
minhas mãos para ser relatada, 
observo, logo de início, que apresenta 
uma irregularidade: não está 
acompanhada de justificação. 

O SR. PRESIDENTE: – A 
justificação foi feita verbalmente por 
um dos autores da emenda – o nobre 
Senador Alencastro Guimarães. 

O SR. DURVAL CRUZ: – 
Entretanto, mesmo sem ter sido 
justificado pelo seu primeiro signatário, 
não encontra a Comissão de Finanças 
dificuldade em apreender o que 
pretende seu ilustre autor, Senador 
Mathias Olympio. 

Prende-se a emenda a velha 
questão suscitada principalmente da 
Bahia: Estados que mais exportam 
para o exterior nem sempre so os que 
mais importam. 

O caso da Bahia é típico: com 
economia organizada à base da 
produção de artigos exportáveis, 
esbarra em enormes dificuldades para 
importar artigos indispensáveis ao 
desenvolvimento de sua economia, 
embora de valor muito menor. Esta a 
explicação da emenda. 

O motivo, porém, por que a 
Comissão de Finanças, no momento, a 
rejeita não é o mesmo que levou seu 
ilustre autor a propô-la. Mercê de 
acôrdo dos Partidos, a rigor de quase 
todos os Senadores, a Comissão de 
Finanças deliberou adiar o debate 
sôbre o momentoso projeto de 
prorrogação da Lei de Licença Prévia 
por noventa dias. Oferecendo ao 
Govêrno um crédito de confiança, 
mediante a prorrogação da atual 
legislação, aguardar o próximo projeto, 
que deverá ser aprovado antes de 31 
de dezembro do ano corrente. 

É a razão, Sr. Presidente, por quer 
a Comissão de Finanças não entra em 
apreciação mais ampla da emenda e 
opina pela sua rejeição, ou melhor, 
pelo seu adiamento. 

É rejeitada a seguinte: 
 

EMENDA Nº 12 
 
Onde convier: 
"Artigo – Das cambiais obtidas pela 

exportação, pelo menos, 50% serão 
aplicadas na importação do exterior 
destinada ao Estado ou Território produtor". 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação 
o projeto. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – (Para 
encaminhar a votação) (Não foi revisto 
pelo orador) Sr. Presidente, nenhuma das 
leis elaboradas pelo Congresso, após a 
promulgação da Carta Magna, tem sofrido 
maiores ataques quanto à sua execução 
do que esta, referente à Licença Prévia. 

Não se criticam os têrmos, os 
dispositivos e as normas traçadas nesse 
diploma legal. O que se critica o que se 
condena, o que se combate é a forma por 
que tem sido executado no país. 

Diariamente, a imprensa focaliza 
casos que nada recomendam o órgão 
encarregado do cumprimento dessa lei 
em face do respeito pela opinião pública. 
A desordem pela CEXIM, no atender aos 
pedidos de licença, e o peticionismo 
dispensado a determinadas firmas, com 
sacrifício de interesses legitimos e, quiçá 
de direitos de outras, tem sido objeto não 
apenas de critica permanente da 
imprensa, mas também de repercussão 
no Parlamento, em constantes 
manifestações, quer nesta, quer na outra 
Casa. O fato, porém, decorre, não das 
falhas da lei votada pelo Congresso, nem 
da desnecessidade da sua vigência, mas 
da desordem criada dentro do órgão 
designado por S. Ex.ª o Sr. Presidente da 
República para exercitar a faculdade de 
conceder ou negar as licenças de 
importação e exportação. 

Tem-se, observado, Sr. Presidente, 
casos como êste de que há pouco tive 
noticia: o Sr. Ministro da Agricultura 
revelou-me haver solicitado licença para 
importação de tratores, a fim de atender à 
lavoura nacional e ela lhe fôra negada, 
sendo, entretanto, ao mesmo tempo 
concedida pela CEXIM a uma firma desta 
capital que jamais fôra importadora. 

Estou certo de que ação vigilante 
dentro do órgão escolhido para executar a 
lei, não é bastante para fazê-lo caminhar 
dentro das normas necessárias ao 
desenvolvimento do comércio brasileiro. 

Nem por isso, contudo, Sr 
Presidente, seria contrário à prorrogação 
da atual Lei de Licença Prévia, ainda 
mesmo que essa prorrogação se fizesse, 
pura e simplesmente, num dispositivo que 
em nada alterasse legislação anterior. 

Estou convencido da necessidade 
premente, obrigatória, nas condições por 
que passa o nosso país, de se 
estabelecerem restrições, tanto à 
importação como à exportação. 

A Câmara dos Deputados porém, 
houve por bem apresentar um projeto de 
lei, com o alto intuito de cercar de certas 
garantias e imprimir, mesmo, certo cunho 
de moralidade à concessão das licenças, 
maximé das que, se refiram à importação; 
e, por isso, estabeleceu, no Art. 2º do 
projeto ora em votação, que a execução 
da Lei de Licença Prévia continuará 
entregue à Carteira de Exportação e 
Importação do Banco do Brasil: e que 
esta carteira obedecerá, para tal fim, às 
determinações de uma comissão 
composta do Diretor da CEXIM, do Diretor 
da Carteira de Câmbio do mesmo Banco 
e de um representante do Ministério das 
Relações Exteriores 

Procurou-se conjugar a ação da 
Carteira de Exportação e Importação 
com a da Carteira de Câmbio, em 
virtude de desordem do passado, em 
que se viram Licenças concedidas pela 
Carteira de Exportação e Importa- 
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ção, sem que os interessados amparados 
por essas licenças, encontrassem na 
Carteira de Câmbio, as necessárias divisas 
para realizar a compra no estrangeiro. 

Estabelece-se, assim, êsse critério, 
essa organização para o órgão que tem de 
conceder as licenças, impondo-se-lhe, ainda 
mais, uma fiscalização de representantes da 
Confederação Nacional do Comércio, da 
Confederação Nacional da Indústria e da 
Confederação Rural Brasileira. 

Entretanto, Sr. Presidente, possibilita 
o § 5º do art. 3º do Projeto que essas 
licenças sejam pura e simplesmente 
concedidas pelas Agências do Banco do 
Brasil, nas capitais dos Estados e nas 
cidades do interior do país. 

Criam-se, assim, condições diversas 
para aqueles que, nesta Capital, se 
dirigem ao órgão coletivo, criado e 
cercado de tôdas as garantias para a 
concessão da licença e aqueles que no 
interior, se dirigem às agências do Banco 
do Brasil. Estas últimas ficarão com 
atribuição absoluta de conceder a licença: 
contra seus ato não haverá recurso. Ao 
contrário, os que nesta Capital se dirigirão 
à CEXIM, porderão, posteriormente, 
recorrer para a Superintendência da 
Moeda e do Crédito. 

Sr. Presidente, como já disse, dou o 
meu voto ao Projeto, pela prorrogação da 
Lei de Licença Prévia mas quero 
assinalar perante o Senado, que este 
trabalho, feito "de afogadilho", com a 
rapidez com que foi elaborado, apresenta 
deficiências. Quando vier o novo projeto, 
deveremos dispor de tempo suficiente 
para estudá-lo, a fim de elaborarmos uma 
lei de acôrdo com os reais interesses do 
país. (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação 
o projeto. 

O SR. APOLÔNIO SALES: – (Para 
encaminhar a votação) (Não foi revisto 
pelo orador) Senhor Presidente, o Senado 
é chamado nesta hora a apreciar o 
projeto de lei que prorroga, com 
modificações, a Lei de Licença Prévia, ora 
vigente. 

Diga, de propósito, que o Senado é 
chamado a apreciar essa lei, porque tal é 
a premência do tempo, tal a exiguidade 
do prazo que tem para deliberar, que os 
Senadores, atendendo ao apêlo do Sr. 
Ministro da Fazenda resolveram 
pronunciar-se sôbre matéria de tamanha 
significação sob regime da máxima 
urgência. 

Sr. Presidente, tenho sempre sido 
contrário aos regimes de urgência, a não 
ser em casos especiais. No atual, porém, 
fui até um dos signatários do 
requerimento, porque, na verdade, 
estamos diante de fato que exige o 
pronunciamento rápido desta Casa 
Legislativa. 

Ouviu o Senado, pela voz do nobre 
Senador Alencastro Guimarães, a leitura 
de uma carta do Sr. Ministro da Fazenda, 
em quem os membros desta Casa 
depositam inteira confiança, na qual S. 
Ex.ª se compromete a junto com 
representantes do Legislativo, elaborar 
um projeto que venha sanar as 
deficiências da presente lei. mi 

Sr. Presidente, não seria eu quem 
me opusesse a essa atitude de 
colaboração com o Sr. Ministro Oswaldo 
Aranha. A verdade, porém, é que 
precisamos alertar-nos e lembrar ao 
senhor Ministro da fazenda que o próprio 
prazo da prorrogação da lei, é  
execsisvamente exígüo, a ponto de exigir, 
uma celeridade excepcional de atitudes 
para correção dos defeitos da Iei que 
prorrogamos agora. 

A prorrogação a que se refere o 
atual projeto de lei findará a 31 de 
dezembro. Temos, portanto, apenas 
dois meses prazo em que se ultima a 
votação não só do Orçamento da 
República como de outros projetos que, 
no Senado e na Câmara dos Deputados, 
estão a exigir esfôrço sôbrehu- 
 

mana. Assim há o risco de ser e Senado 
novamente cerceado na sua qualidade de 
alta Câmara Legislativa impondo-se-lhe, 
diante do interêsse nacional, recuar do 
direito de emendar as proposições 
submetidas á sua apreciação. 

Sr. Presidente, êste é um caso 
muito grave, que se vem repetindo. De 
vez em quando, em nome do interêsse 
nacional, abatem-se o Senado de 
corrigir projetos de lei sujeitos a sua 
consideração. Agora, trata-se 
evidentemente de caso concreto, em 
que esta Casa se vê obrigada a rejeitar 
as emendas apresentadas ao projeto 
ora em votação, justamente em face da 
exigüidade de um prazo que exige 
renúncia. Oxalá o fato não se repita, 
quando nos chegar o projeto do 
Executivo com a colaboração do 
Legislativo. Por tudo isto, Sr. Presidente 
devemos deliberar dentro da estreiteza 
do prazo que nos é conferido. 

Reclamando a atenção dos nobres a 
colegas, devo dizer que não proponha 
nenhuma correção ao projeto, em face do 
compromisso assumido de prestarmos 
colaboração ao Ministério da Fazenda e 
aos órgãos interessados na prorrogação 
da Lei de Licença Prévia. 

Desejo, no entanto, fique inserto o 
meu apêlo para que a matéria chegue 
ao Senado e possibilite a todos nós 
maior prazo, a fim de que possamos 
colaborar patriòticamente na leitura de 
um diploma lega de tamanha 
relevância.(Muito bem). 

Durante o discurso do senhor 
Apolônio Salles o Sr. Café Filho deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Marcondes Filho. 

O SR. PRESIDENTE: –  Em votação 
o projeto. 

O SR. DURVAL CRUZ: – (Para 
encaminhar a votação) Lê o seguinte 
discurso) Sr. Presidente, ninguém 
contesta ou discute o caráter 
excepcional da lei de licença prévia. 
Pela sua própria natureza, trata-se de 
um diploma legal para enfrentar uma 
emergência e daí sua qualidade 
transitória. A pergunta a fazer-se em 
relação à licença prévia é, portanto, a 
seguinte: ela é necessária neste 
momento? 

Com balança comercial 
desfavorável, com enorme deficit de 
divisas, pode-se calcular a anarquia 
resultante da liberdade de importação 
nesta fase de nossa vida econômica. É 
claro que o Estado não pode abrir mão do 
dever e do direito de exercer o contrôle 
indispensável em face de semelhante 
estado de coisas. Se o Estado não 
exercesse êsse contôle, alguma solução 
teria de surgir, qualquer que fôsse. Será 
possível pensar em solução fora do 
contrôle do Estado, tratando-se de 
matéria substancialmente ligada aos 
interêsses financeiros e econômicos do 
país inteiro? Realmente, se o interêsse 
nacional, se o interêsse do Brasil como 
nação não se achasse em jôgo, não havia 
por que adotar-se nenhuma Iei de licença 
prévia. Mas, acontece que a ausência de 
um contrôle sôbre as importações 
prejudicaria o país inteiro, determinando 
condições as mais graves para os 
próprios compromissos nacionais do 
Estado brasileiro. (Muito bem!) 

Abusos consumados à sombra da 
licença prévia não significam que ela, em 
si mesma, deva ser abandonada. Sem 
ela, além dos abusos, surgiria a 
desordem. Combatam-se os abusos, 
eliminem-se as irregularidades para que o 
mal de uma medida excepcional tornada 
transitóriamente indispensável, se 
contenha nos seus naturais limites. 

Nêsse sentido, é preciso ressaltar  
que a nova lei toma medidas e 
precauções, que a antiga desconhecida. 
Embora seja certo que as leis dependem 
igualmente dos seus aplicadores, não  
há dúvida que essas medidas e 
 

 

precauções concorrerão para diminuir as 
irregularidades apontadas até aqui na 
prática da licença prévia, irregularidades 
que têm chocado a nação. 

É com a consciência de que a 
situação atual torna o mal da ilegível 
previa indispensável que damos nosso 
apóio ao presente Projeto de Lei. (Muito 
bem! Muito bem! Palmas). 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação 
o projeto. 

O SR. ATTILIO VIVACQUA (Para 
encaminhar a votação): – Sr. 
Presidente, o eminente Senador Durval 
Cruz, em incisiva e impressionante 
oração, colocou o problema em têrmos 
que, na verdade, merecem a nossa 
reflexão e de modo especial daqueles que 
tenham ponto de vista formado, até 
irredutivelmente, contra o projeto. 

Na verdade, a CEXIM tornou-se um 
dos órgãos mais fixados pelas críticas da 
opinião pública, através de inúmeros 
erros e, também, dos escândalos que a 
envolveram. 

Não quero fazer injustiças aos seus 
dirigentes; acredito, mesmo que o 
mecanismo defeituoso dêsse aparelho 
terá contribuído para tôdas as 
deficiências, para fatos tão lamentáveis 
perturbadores da vida econômica e, 
também comprometedores da moralidade 
administrativa. 

É preciso não se esquecer, Sr. 
Presidente, que o intervencionismo 
consagrado na Constituição, está 
sofrendo os mais graves desvirtuamentos. 
A CEXIM foi o exemplo. 

Não sômente os funcionários e 
administradores respondem por êste 
estado de coisas. É mistér levá-lo 
igualmente à conta de grupos particulares 
que operam em torno da administração, 
cabendo a determinados setores do 
próprio comércio, boa dose de 
responsabilidade. 

A organização da CEXIM já permitiu 
a interferência das classes interessadas, 
e estas por vêzes também falharam aos 
seus deveres. 

Sr. Presidente, sem dúvida, o projeto 
atual representa um grande passo no 
sentido da melhoria do diploma legal e, 
mais uma vez, a responsabilidade das 
classes econômicas a que me referi far-
se-á sentir, porque elas participarão da 
Comissão de Licenciamento. Aí é que se 
tornam imprescindíveis as virtudes morais 
dos homens, dos representantes da 
referidas classes econômicas. 

Sr. Presidente, eu havia mesmo 
chegado à conclusão de que, em face da 
atual legislação cambial, ou seja, da Lei 
nº 1.807, de 7 de janeiro de 1953, 
poderíamos exercer o contrôle das 
importações através da Carteira de 
Câmbio do Banco do Brasil e da 
Superintendência da Moeda e do Crédito. 

A questão, entretanto, assumiu 
aspecto inteiramente novo, em vista da 
carta do Ministro Osvaldo Aranha, lida, 
perante o Plenário, pelo eminente 
Senador Alencastro Guimarães a cujo alto 
espírito público e inquebrantável 
combatividade devemos render nossas 
homenagens. 

O Sr. Ministro da Fazenda assumiu, 
não só perante o Parlamento, mas 
perante a Nação, compromisso que, 
estou certo, ilegível. Sentimo-nos, 
portanto, tranquilizados em relação à 
execução da Lei, que, sem dúvida, sob a 
inspiração do patriotismo de S. Ex.ª 
evitará a reprodução dos funestos males 
que a CEXIM tem causado ao país, a 
serviço de tantos interêsses escusos. 

Desejo, ainda, Sr. Presidente, 
secundar as palavras do eminente 
Senador Apolônio Sales, relativamente 
ao nosso magno papel de órgão revisor 
– papel tantas vêzes sacrificado pelo 
soar dessas horas fatais, em que somos 
chamados a tomar deliberações  
sem o necessário estudo da  
matéria, mesmo quando estamos ha- 
 

bilitados a prestar colaboração de nosso 
esforço, de nossa experiência – do 
nosso esclarecimento. 

O SR. APOLÔNIO SALES: – Muito 
bem. 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Não 
viso, com estas palavras ilegível de 
qualquer censura o ilustre ilegível da 
maioria, Senador Alvaro ilegível que, na 
verdade, agiu ilegível e com a mais 
perfeita cordialidade do parlamentar, 
colocado também, como se achou, 
debaixo das mesmas ilegível de 
carência de tempo em que nos 
encontramos. 

O SR. APOLÔNIO SALES: – Dou a 
respeito o meu testemunho, com 
ilegível prazer. 

O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – 
Darei por estas razões, Sr. Presidente 
meu voto ao Projeto. Não tenho ponto 
de vista contrário à intervenção estatal, 
principalmente em face das condições 
do mundo moderno. Tenho entretanto, 
concepção diferente sôbre a forma de 
praticar os controles econômicos. 

O SR. PRESIDENTE (Fazendo 
soar os timpanos): – Pondero ao nobre 
orador que faltam apenas dois minutos 
para terminar o tempo de que dispõe. 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – 
Compreendo o estatismo exercido 
através de representação viva das 
diversas classes. 

O SR. APOLÔNIO SALES: – Muito 
bem. 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – 
Quando se discutiu o Projeto de lei que 
criou a Petrobrás, insisti pela reforma do 
Conselho Nacional de Petróleo, no 
sentido de ser constituído êsse órgão 
máximo da política nacional sôbre a 
matéria, mediante participação, de 
eficiência decisiva, dos representantes 
da indústria, do comércio, do trabalho, 
do Conselho Nacional de Pesquisas, do 
Conselho Federal de Engenharia e do 
Conselho Nacional de Minas e 
Metalurgia. Dento deste principio, 
considero digno de louvor o Projeto 
quanto à criação da Comissão de 
Licenciamento, à qual incumbe tarefa 
essencial na aplicação da futura lei 
(Muito bem! Muito bem. Palmas. O 
orador é cumprimentado). 

O SR. PRESIDENTE: – Em 
votação. 

O SR. ONOFRE GOMES (Para 
encaminhar a votação) (Não foi revisto 
pelo orador) Sr. Presidente, é fato 
conhecido, porque provado, ser 
perfeitamente possível a intervenção do 
Estado na economia. Há, porém, uma 
condição a satisfazer sem a qual os 
resultados são desastrosos, como os 
que presenciamos na atualidade. 

Esta condição foi verificada durante 
o primeiro e o segundo grandes conflitos 
internacionais, em que a economia dos 
povos passou a girar, obrigatóriamente, 
num ciclo de intercâmbio fechado. Tal 
sistema permite o financiamento aos 
produtores pois lhes assegura preços 
compensadores. Muitas vezes até – 
como ocorrem no Brasil – os 
pagamentos são antecipados em 
decorrência de contratos pré-
estabelecidos. 

Mas quando a economia volta a 
girar num ciclo Iivre, não é possível 
compreender possa encontrar-se 
garantia para financiamento a 
produtores de qualquer natureza, da 
agricultura ou da indústria, ou mesmo 
para o intercâmbio comercial, quanto ao 
êxito das operações. Isto porque, 
liberado o campo econômico, o 
comprador é livre. Não há possibilidade 
de se evitar que os recursos financeiros 
adiantados pelo Tesouro aos produtores 
corram risco. Incentivada e fomentada a 
produção é de supôr-se seja ela 
melhorada. Entretanto, chegado o 
momento das trocas comerciais ao se 
entrar no campo da concorrência, verifi- 
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ca-se que o produto incide na categoria que 
inventamos há poucos dias, dos artigos 
gravosos. 

Durante o segundo conflito 
internacional, lucrou o Brasil enormemente 
ao se arrojar na política de financiamento da 
produção. Ao têrmo do conflito, havia à sua 
disposição, em compiais e divisas, no 
mercado americano 720 milhões de dólares 
disponíveis; 150 milhões de libras esterlinas, 
na Inglaterra, soma talvez equivalente à 
metade das nossas reservas nos Estados 
Unidos, na França e na Bélgica. 

Como produtores de milho recebiamos 
financiamento do Tesouro, dando como 
garantia a produção. Quando o milho era 
colhido já estava colocado. Não foi uma, 
duas ou três vêzes que conseguimos, em 
troca de produtos financiados, pagamento 
antecipado em moeda forte, por parte dos 
compradores estrangeiros. 

Cessado o conflito, deviamo-nos 
precatar e compreender que iríamos viver 
sob um novo regime econômico. O 
financiamento para fomento à produção 
dever-se-ia processar com as devidas 
cautelas, o que, entretanto, não ocorreu. 

Lembra-se o Senado de que, por 
ocasião da discussão do projeto de Lei de 
Câmbio Livre, focalizei da tribuna quais 
seriam, fatalmente, as conseqüencias 
imediatas da sua vigência. Ai está, Sr. 
Presidente, o Capital saindo, afugentando-se 
do mercado oscilante brasileiro e sem 
garantias, em virtude do dispositivo que 
faculta ao Govêrno suspender a vigência da 
taxa livre quando bem entender. Tal 
dispositivo evitou a vinda de capitais, 
acelerando e promovendo a saída de outros. 

O SR. PRESIDENTE (Fazendo soar 
os tímpanos): – Pondero ao nobre orador 
que dispõe apenas de dois minutos para o 
término de suas considerações. 

O SR. ONOFRE GOMES: – Vou 
terminar, Sr. Presidente. 

Assim, a situação que o Brasil está 
vivendo foi inteira e exclusivamente criada 
pelas próprias mãos de seus gestores que 
levaram o país, libertado de grandes ônus, 
de dívidas e empréstimos, a voltar a ser um 
tomador de empréstimos e... 

O  SR.  ATTILIO VIVACQUA: – Muito 
bem! 

O SR. ONOFRE GOMES: – ...um 
devedor quase universal. 

O Brasil só não deve hoje, talvez, ao 
Paraguai, á Argentina... 

O SR. IVO  D'AQUINO: – Mas vai 
dever em Breve à Argentina. 

O SR. ONOFRE GOMES: – ...à 
China, porque não pode com ela 
comerciar, e à Rússia pela mesma razão. 

O desastre foi vertical como não 
podia deixar de ser. Quem tem alguma 
experiência de observador da vida 
econômica pressentia perfeitamente a 
conjugação que se estava formando e 
articulando contra o Brasil. 

O primeiro ato que dela decorreu foi 
justamente a intervenção da 
Superintendência da Moeda e do Crédito, 
proporcionando o enriquecimento de 
capitais que haviam entrado no Brasil 
com direito a retôrno. A lei referia-se 
expressamente, a "capital retôrno". Se 
atentarmos para êsse enriquecimento, 
veremos que representa dez vêzes o 
valor do capital entrado sob esse título. 

Conforme confissão do Sr. 
presidente da República, em discurso 
memorável, o Brasil sofreu com essa 
orientação prejuízo de cêrca de vinte e 
dois bilhões de cruzeiros. 

A circunstância decorreu de omissão 
do Presidente da República de então e do 
seu Ministro da Fazenda, ao delegarem 
poderes ao Superintendente da Moeda e 
do Crédito para tomar decissão dessa 
gravidade, que tão profundamente 
prejudicaram os recursos do Brasil, qual a 
de considerar como capital com direito a 
retôrno o enriquecimento produzido pelos 
capitais que da forma da lei haviam 
procurado o Brasil para investimentos 
industriais ou mesmo comerciais. 

O segundo tomo é o que estamos 
vivendo agora, mais grave, porque a 
Superintendência da Moeda e do Crédito, 
desta vez, não se cobriu simplesmente 
com a omissão do Presidente da 
Republica; cobriu-se com a lei votada 
pelo Congresso, elaborada, 
encaminhada, conduzida por ela, para 
justamente criar situação presente. 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Lei 
contra a qual V. Exa. e eu votamos. 

O SR. ONOFRE GOMES: – Sr. 
Presidente, é do conhecimento público 
que os males provenientes da ação do 
Estado, particularmente através da 
CEXIM, foram os mais desastrosos. Em 
contactos que tive com o Ministro da 
Fazenda, S. Exa. me expôs 
antecipadamente o que declarou ao nobre 
Senador Alencastro Guimarães, já então 
em presença do ilustre Senador Carlos 
Saboya: era indispensável que o 
Congresso votasse a prorrogação da Lei 
de Licença Prévia até que S. Exa. tivesse 
de repôr a situação sem levar o país a um 
verdadeiro cáos. Em face disso, Sr. 
Presidente, e ainda mais, de S. Exa. me 
haver declarado, como o fez ao nobre 
Senador Carlos Saboya, que se 
comprometia com a Câmara e o Senado, 
logo que fôsse votada a prorrogação 
desta Lei, a articular suas equipes do 
Ministério da Fazenda com as duas 
Casas do Congresso para a elaboração 
de Projeto que viesse corrigir a situação 
e, possívelmente, levar à extinção da 
CEXIM, eu de acôrdo com o 
pronunciamento geral do Senado, dou 
meu voto à prorrogação da Lei de Licença 
Prévia. (Muito bem; muito bem. Palmas). 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação 
o projeto. 

O SR. WALTER FRANCO: – (Para 
encaminhar a votação) (Não foi revisto 
pelo orador) Sr. Presidente, serei breve. 

Quando se apreciou o projete ora em 
votação na Comissão de Finanças, 
apresentei a única emenda que aquela 
Comissão recebeu. 

Era ela no sentido de atender às 
classes de indústrias e agricultores e 
visava alterar a redação do art. 5º do 
projeto, para permitir que êles obtivessem 
licença de importação sem necessidade 
do depósito prévio de 30%. 

Aventou-se, então, a idéia de irmos à 
presença do Ministro da Fazenda e do 
Presidente do Banco do Brasil para, por 
intermédio daquele estabelecimento de 
crédito, se comprometer o govêrno a 
financiar a indústria e a agricultura. 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – V. 
Exa. podia seguir até que se votasse o 
dispositivo. 

O SR. WALTER FRANCO: – Queira 
V. Exa. perdoar-me se não estou de 
acôrdo com o nobre colega; defendo 
sómente a parte do produtor. 

Há, realmente necessidade de se 
atender aos pedidos da direção da 
CEXIM no no sentido de se liberar o bom 
comerciante, o comerciante antigo, que 
faz comércio licito, e de se afastar e 
especulador. 

O SR. ALVARO ADOLPHO: – V. 
Exa. quer excetuar os agricultores. 

O SR. WALTER FRANCO: – 
Excetuaria os agricultores e industriais. 
Nêsse sentido, foi a minha emenda. 

O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Se 
por acaso permanecer o projeto como 
está não se poderá fazer exceção. 

O SR. WALTER FRANCO: – V. Exa. 
está adiantando meu pensamento. Queira 
ouvir as declarações que vou fazer. 

Sr. Presidente, naquela oportunidade, 
sugerimos que o Presidente da Comissão 
de Finanças, Senador Ivo d' Aquìno, se 
entendesse com o Sr. Ministro da Fazenda 
e com o Presidente do Banco do Brasil no 
sentido de resguardar os direitos dos 
industriais e agricultores. 

S. Excia. esteve com o Presidente do 
Banco do Brasil que, Por sinal,  
em reunião com o diretor da CEXIM, 
 

redigiu uma carta ao Presidente da 
Comissão de Finanças, que vou ler para 
conhecimento do Senado. 

O SR. APOLONIO SALES: – V. 
Excia. prestou grande serviço às classes 
produtores do país, com a sua emenda, 
objeto dessa cota. 

O SR. WALTER FRANCO: – Muito 
obrigado a V. Excia. Mas, não fui apenas 
eu havia unanimidade da Comissão neste 
sentido. 

A carta a que aludí é do seguinte 
teor: 

"Rio de Janeiro, 21 de setembro de 
1953". 

Exmo. Sr. Senador Ivo d'Aquino, 
Presidente da Comissão de Finanças ao 
Senado Federal. 

Refiro-me ao projeto nº 231, da, 
Câmara dos Deputados, que trata da 
prorrogação da Lei de Licenças Prévia e 
cujo artigo 5º subordina a concessão ou 
prorrogação de licenças ao depósito, à 
ordem da Superintendência da Moeda e 
do Crédito, de 30% do valor, em 
cruzeiros, da importação pretendida. 

2. A respeito, tenho a honra de 
informar Vossa Excelência de que, em 
sessão hoje realizada, a Diretoria do 
Banco do Brasil S. A., no intuito de 
continuar prestando sua assistência à 
produção, resolveu autorizar as 
Agências dêste Estabelecimento a 
financiar aos agricultores e industriais 
importadores diretos de matérias primas 
ou máquinas e instrumentos 
indispensáveis às suas atividades 
produtoras, à menor taxa de juros 
possível, a importância do referido 
depósito, que ficará vinculado ao 
financiamento, entendido que uma vez 
contratada ou realizada a importação, o 
importador providenciará os recursos em 
cruzeiros para a respectiva cobertura 
cambial, seja mediante abertura de 
crédito de importação, seja pela 
constituição do depósito obrigatório a 
que se refere o decreto-lei nº 24.038, 
liquidando-se, nessa ocasião, com a 
aplicação dodepósito de 30% que o 
garante, o correspondente 
financiamento feito por êste Banco. 

3. – Valho-me do ensejo para 
reiterar a V. Excia. os meus protestos da 
mais elevada estima e distinta 
consideração. 

Marcos de Souza Dantas, Presidente 
do Banco do Brasil. 

Sr. Presidente, as restrições por mim 
apresentadas ao parecer do Relator da 
Comissão de Finanças, sôbre o Projeto nº 
231, de 1953, desapareceram 
integralmente – ante esta garantia 
oferecida pelo Sr. Marcos de Sousa 
Dantas aos industrias e agricultores que 
desejem realizar importações diretas. 

Aproveito a oportunidade para 
juntar meu apêlo ao do nobre Senador 
Alencatro Guimarães, no sentido de que 
o Sr. Ministro da Fazenda se utilize da 
Lei de Câmbio Livre, aprovada em 
dezembro do ano passado, para 
aumentar nossas exportações com a 
necessária percentagem de ajuda 
cambial. Os produtores continuarão 
incentivados pelo preço real da 
mercadoria e esta escapará à 
desagradável afirmação durante tanto 
tempo repetida pela imprensa – de que 
todo o produto nacional é gravoso. – 
Muito bem! Muito bem! 

O SR. PRESIDENTE: – Vai-se 
proceder à votação do Projeto. 

Os Senhores Senadores que o 
aprovam, queiram permanecer sentados. 
(Pausa) 

E' aprovada o seguinte: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
 

Nº 231, de 1953 
 

Prorroga pelo prazo de seis  
meses a vigência da lei de número  
812, de 4 de outubro de 1949, que 
 

subordina ao regime de licença-prévia o 
intercâmbio de importação e exportação 
com o exterior. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º E' prorrogada até 31 de 

dezembro de 1953, com as modificações 
constantes da lei nº 842. de 4 de outubro 
de 1749, a vigência da lei de número 262, 
de 23 de fevereiro de 1948, que 
subordina ao regime de licença-prévia o 
intercâmbio de importação e exportação 
com o exterior. 

Art. 2º A execução da lei continuará 
a cargo da Carteira de Exportação e 
Importação do Banco do Brasil, que 
obedecerá para tal fim, as determinações 
de uma Comissão composta dos 
seguintes membros: 

I – Diretor da Carteira de Exportação 
e Importação do Banco do Brasil S. A.; 

II – Diretor da Carteira de Câmbio do 
Banco do Brasil S. A.; 

III – Representante do Ministério das 
Relações Exteriores. 

§ 1º As decisões da Comissão serão 
tomadas em reuniões que poderão 
participar sem direito de voto: 

a) um representante da 
Confederação Nacional do Comércio; 

b) um representante da 
Confederação Nacional da Indústria; 

c) um representante da 
Confederação Rural Brasileira. 

§ 2º Das decisões da Comissão 
caberá recurso para o Conselho de 
Superintendência da Moeda e do Crédito, 
com efeito suspensivo; 

I – Interposto por qualquer dos 
representantes mencionados no 
parágrafo anterior, quando se tratar de 
fixação de normais gerais para a 
execução da lei. 

II – Interposto pelos 3 (três) citados 
representantes, nos demais casos. 

§ 3º O recurso deverá ser interposto 
no prazo de 24 (vinte e quatro) horas e a 
decisão proferida no de 8 (oito) dias. 

§ 4º O Diretor da Carteira de Câmbio 
do Banco do Brasil S. A. designará 
representante para substitui-lo em seus 
impedimentos, nas reuniões da 
Comissão. 

Art. 3º Os despachos de concessão, 
de denegação e de prorrogação de 
licença prévia ou de modificação de 
qualquer espécie, na licença prévia ou no 
seu pedido inicial, serão publicados 
dentro em 3 (três) dias no Diário Oficial. 

§ 1º Na publicação serão indicados: 
a) o número e a data do pedido de 

licença; 
b) o nome do beneficiário; 
c) a mercadoria, sua quantidade ou 

pêso; 
d) o valor em cruzeiros e em moeda 

estrangeira; 
e) a procedência; 
f) o destino. 
§ 2º Os pedidos de concessão de 

licença prévia serão numerados 
seguidamente, de acôrdo com a ordem 
cronológica de apresentação. A 
numeração inicial será mantida até o 
despacho final. 

§ 3º Os despachos de denegação e 
de prorrogação de licença prévia, os que 
concederem ou negarem modificação da 
licença prévia ou de pedido inicial serão 
sempre motivados. 

§ 4º A direção da Imprensa Nacional 
dará prioridade à publicação dos 
despachos a que se refere êste artigo, no 
Diário Oficial. 

§ 5º Quando o despacho de 
concessão ou de denegação de licença 
prévia fôr proferido por agência do Banco 
do Brasil S. A., sediada em capital de 
Estado, a sua publicação será feita, 
dentro em 3 (três) dias no jornal oficial 
local, e quando o despacho fôr proferido 
por agência do Banco do Brasil S. A., 
localizada em cidade do interior do 
Estado, a sua publicação será feita, no 
mesmo prazo, por meio de edital, que seá 
afixado na respectiva agência. 
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§ 6º Tôda vez que fôr levantada a 

suspensão de importação de determinado 
produto a Comissão fará publicar no Diário 
Oficial da União e dos Estados, com 
antecedência mínima de 15 (quinze) dias, 
edital para o recebimento de pedidos em 
determinado período. 

§ 7º As licenças só se tornarão 
efetivadas 72 (setenta e duas) horas apos a 
publicação do despacho de autorização. 

Art. 4º As margens de lucros para o 
comércio dos bens importados, mediante 
licença da Carteira de Exportação e 
Importação, serão estabelecidas pelo Poder 
Executivo, atendidos os critérios usuais para 
a composição de preços e serão publicados, 
dentro em 24 (vinte e quatro horas) do ato da 
fixação no Diário Oficial da União. 

Parágrafo único. O Poder Executivo 
expedirá, dentro em 5 (cinco) dias da data da 
publicação desta lei, as instruções para o fiel 
cumprimento dêste artigo. 

Art. 5º A partir da vigência desta lei, a 
concessão ou prorrogação de licenças 
ficarão condicionadas ao depósito, à ordem 
da Superintendência da Moeda e do Crédito, 
de 30% (trinta por cento) do valor em 
cruzeiros da importação licenciada. 

§ 1º O depósito só será exigido  
depois de ultimado o processo de concessão  
ou de prorrogação, e antes da entrega  
do documento que a represente, e será 
liberado na liquidação da respectiva 
operação de câmbio. 

§ 2º E' obrigatória, nas licenças de 
importação de mercadorias, a menção 
expressa de que a dotação para a cobertura 
cambial foi empenhada para efeito das 
consequentes deduções, nas verbas e 
limites a que se refere o artigo 12, da Lei nº 
1.807, de 7 de janeiro de 1953. 

§ 3º Não se incluem nas disposições 
dêste artigo as licenças relativas à 
importação a que se refere o artigo 3º, nº II, 
da Lei nº 1.807, de 7 de janeiro de 1953. 

§ 4º O disposto neste artigo aplica-se 
igualmente às licenças concedidas antes da 
vigência desta lei e que vierem a ser 
prorrogadas. 

Art. 6º Esta lei entrará em vigor, 
inclusive quanto à sua obrigatoriedade nos 
Estados estrangeiros, na data de sua 
publicação, no Diário Oficial da União 
revogado, para êste efeito, o disposto no 
parágrafo 1º do artigo 1º do Decreto-lei nº 
4.657, de 4 de setembro de  
1942. 

Art. 7º Revogam-se as disposições em 
contrário. 

A Comissão de Redação. 
O SR. PRESIDENTE: – Está esgotada 

a matéria da Ordem do Dia. 
Não há oradores inscritos. 
O SR. DARIO CARDOSO Pela ordem 

(Não foi revisto pelo orador): – Sr. 
Presidente, requeiro a V. Excia. designe 
substituto, na Comissão de Constituição e 
Justiça, para o nobre Senador Flávio 
Guimarães, no momento ausente do Rio de 
Janeiro. 

O SR. PRESIDENTE: – Atendendo à 
solicitação do nobre Presidente da Comissão 
de Constituição e Justiça, designo o ilustre 
Senador Carlos Lindemberg para substituir o 
eminente Senador Flávio Guimarães. 

Está esgotada a matéria da Ordem do 
Dia. 

Nada mais havendo a tratar, vou 
encerrar a sessão, designando para a de 
amanhã a seguinte Ordem do Dia: 

Trabalho das Comissões (em 
obediência ao dispôsto no art. 87 do 
Regimento nterno). 

Encerra-se a sessão às 17 horas e 50 
minutos. 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO 
SR. SENADOR OTHON MÄDER NA 
SESSÃO DE 22 DE SETEMBRO DE 
1953. 

 
O SR. OTHON MÄDER: – Sr. 

Presidente, desejo, apenas, fazer 
comentário ligeiro a respeito de duas 
notícias que chegaram ao meu 
conhecimento nesta data. A primeira 
delas é a referente a uma sonda de 
petróleo instalada no município 
paranaense de Jacarezinho. 

Segundo informações que recebi,  
a sonda acha-se parada já há  
algum tempo, por falha de uma peça  
ja encomendada nos Estados Unidos  
e cuja chegada esta sendo  
esperada. 

Nestas condições, Sr. Presidente, a 
interrupção do trabalho com a sonda vem 
atrazar... 

O SR. PRESIDENTE Fazendo soar 
os tímpanos: – Lembro ao nobre orador 
que faltam apenas dois minutos para  
se exgotar a hora destinada ao 
expediente. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS Pela 
ordem: – Sr. Presidente, requeiro a V. 
Excia. consulte a Casa sobre se concorda 
seja prorrogada a hora do expediente, por 
trinta minutos a fim de que o nobre 
Senador Othon Mäder possa concluir 
suas considerações. 

O SR. PRESIDENTE: – O Senado 
acaba de ouvir o requerimento formulado 
pelo nobre Senador João Villasbôas. 

Os Senhores Senadores que 
concedem a prorrogação solicitada, 
queiram permanecer sentados. (Pausa) 

Está concedida. 
Continua com a palavra o nobre 

Senador Othon Mäder. 
O SR. OTHON MÄDER: – Sr. 

Presidente, agradeço ao nobre Senador 
João Villasbôas e ao Senado a 
concessão da prorrogação da hora do 
expediente. 

Como dizia, Sr. Presidente, a sonda 
acha-se parada, a espera da peça 
encomendada nos Estados Unidos. 

Enquanto isso, o Brasil vai-se 
esvaindo em divisas, se endividando cada 
vez mais e comprometendo o seu futuro, 
porque o petróleo esta demorando a 
surgir. 

E', Sr. Presidente, demonstração de 
que a ação governamental, a ação estatal 
esbarra em toda a parte com empecílios 
dessa ordem, que vem retardar por dias, 
meses e até por anos, a exploração do 
petróleo brasileiro causando fundos e 
sérios prejuízos à economia nacional. 
Não ha de ser portanto com 
empreendimento estatais que nós 
exploramos tão cedo o petróleo nacional. 

Por outro lado, temos a notícia de 
que o Sr. Presidente da República eb 
excursão ao Rio Grande do Sul acaba de 
visitar refinaria de petróleo existente na 
cidade de Rio Grande, mantida pelo 
Companhia Ipiranga, uma emprêsa 
particular. E ali Sua Excia. inaugurou mais 
uma unidade da Refinaria. 

Num dos trechos da notícia se diz o 
seguinte: 

"Após o ato inaugural usou  
da palavra o Sr. Gouveia Vieira, um  
dos diretores da Refinaria, que saudou  
o chefe do Govêrno agradecendo a  
sua presença e o estimulo que  
deu à iniciativa particular, para a 
expansão da indústria petrolífera em 
nosso pais. O Presidente da República 
percorreu, em seguida, as instalações da 
 

Refinaria, acompanhado de seus diretores, 
sendo-lhe oferecido um "Cocktail". 

Temos, assim notícia de que a iniciativa 
privada vai realizando seu destino e 
procurando, por todos os meios, enriquecer 
o Brasil com instalações petroliferas que hão 
de nos libertar, finalmente, da importação de 
petróleo estrangeiro. 

Trata-se, contudo, de informação que 
contrasta com a anterior, pois quando a ação 
do gôverno em Jacarézinho, no Estado do 
Parana, acha-se paralizada; por outro lado, a 
iniciativa privada do Rio Grande do Sul está 
em atividade, produzindo cada vez mais, 
inaugurando cada dia novas unidades 
refinaria, e, assim, concorrendo para a 
independência econômica do Brasil o mais 
depressa possível. 

Daí, me convencer, cada vez mais, de 
que estava certo, certissimo, quando neste 
plenário defendi a tese em torno da iniciativa 
privada, como sendo o caminho pelo qual 
poderia-mos chegar mais depressa a obter 
petróleo brasileiro, ao envez da ação estatal, 
do monopólio do Estado, exercido por 
companhia mista como a "Petrobrás". 

Tenho razão para dizer que me acho 
confortado, porque essa foi a opinião aqui 
expendida por mim na campanha 
desenvolvida em favor da iniciativa privada. 

Os dois exemplos – a sonda estatal de 
Jacarézinho e a refinaria particular do Rio 
Grande – constituem os dois métodos no 
que diz respeito aos processos de 
exploração. O regime estatal fracassando, 
enquanto triunfa a iniciativa privada. 

E uma vez que o Senhor Getúlio 
Vargas assistiu à inauguração dessa 
refinaria e ouviu o discurso proferido pelo 
Diretor-Presidente daquela emprêsa, no qual 
agradecia o amparo que o primeiro 
Magistrado tem prestado à iniciativa privada, 
é bem possível que o Sr. Presidente da 
República volte do Rio Grando do Sul com 
idéias arejadas e ao sancionar a lei criando a 
Petrobrás, possa introduzir-lhe modificações 
através do veto corrigindo os maiores 
defeitos que ela encerra. 

Lanço apêlo a S. Excia. para que 
examinando patrioticamente o Projeto da 
Petrobrás, vete os arts 1º e 2º do Capitulo 1º, 
justamente os que instituem o malfadado 
monopólio. Se assim ocorrer S Excia. teria 
praticado ato patriótico que muito viria 
concorrer para que a exploração do petróleo 
fosse abreviado no país e pudessemos, 
dentro em pouco, ver jorrar êsse precioso 
combustível, que todos almejamos seja 
encontrado no Brasil em condições 
econômicas e no menor prazo possível. 

São êstes os votos que faço, pedindo 
a S. Excia. acolher o apêlo que lhe formulo, 
a fim de que tirando da Petrobrás as 
cláusulas que proibem a iniciativa privada, 
e destroem completamente a colaboração 
do capital e da técnica particular, S. Excia., 
possa concorrer para que a solução do 
problema do petróleo seja possível, o que 
não será enquanto houver monopólio 
estatal. 

O SR. LANDULPHO ALVES: – 
Permite V Excia. um aparte? 
(Assentimento do orador) Seria isso 
esperarmos do S. Presidente da 
República uma traição aos interesses 
brasileiros. Acredito que o Senado não 
tenha motivos para ir tão longe. Seria 
esperarmos o que S. Excia. atraiçoasse 
todo seu passado na maneira de encarar 
a economia brasileira, em face da 
economia internacional. 

O SR. OTHON MÄDER: – Julga, 
então, V. Excia. que todos os divergem de 
sua opinião estão traindo a  
pátria! Não é possível! Desta manei- 
 

ra não podemos discutir. Divirjo da opinião 
de V. Excia. e não estou traindo a pátria. 
Estou agindo patrioticamente. Não tenho 
interesse em nenhuma companhia de 
petróleo e só o que desejo e que o Brasil 
disponho de petróleo no mais ilegível tempo 
possível. 

O SR. LANDULPHO ALVES: – Não 
estou dando a minha opinião, mas a do Sr. 
Presidente da República, que coincide com a 
de quase todos os brasileiros. 

O SR. OTHON MÄDER: – Estou 
fazendo apêlo a S. Excia. para que, agindo 
patrioticamente, vete os artigos 1º e 2º da 
Petrobrás, porque, assim, prestará grande 
serviço a nação e estará coerente com o seu 
ante-projeto, onde jamais se referiu a 
monopólio. 

O SR. LANDULPHO ALVES: – Tenho 
certeza de que V. Excia. trabalha em vão. 

O SR. OTHON MÄDER: – Era o que 
tinha a dizer. (Muito bem; muito bem). 

 
TRECHO DO DISCURSO 

PRONUNCIADO PELO SR. SENADOR 
GOMES DE OLIVEIRA NA SESSÃO DE 21 
DE SETEMBRO DE 1953. 

 
Que se reproduz por ter sido publicado com 

incorreções 
 

Porque naquele conclave onde se 
representava uma população de origens as 
mais diversas, classes sociais de todos os 
matizes, credos políticos os mais opostos, 
palpitava com tôda a fôrça bravia de um 
povo estuante a alma do Brasil. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 
Até a representação profissional. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Sem 
dúvida. 

Durante oito meses, que tanto durou a 
discussão dos projetos, a Assembléia 
Nacional Constituinte se agitou em debates 
que vasculharam a vida brasileira em todos 
os seus aspectos, em explanações eruditas, 
que constituem, nos anais, o inquérito 
daquele momento. 

 
TRECHO DO DISCURSO 

PRONUNCIADO PELO SR. SENADOR IVO 
D'AQUINO NA SESSÃO DE 21 DE 
SETEMBRO DE 1953. 

 
Que se reproduz por ter sido publicado com 

incorreções 
 
O SR. IVO D'AQUINO: – Com prazer. 
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 

Talvez a distinção possa ser levada à conta 
de uma corrente maior pelo 
unicameralismo na Constituinte de 1934, 
onde só se representaram, pode-se dizer, 
constituintes. A eleição não distinguiu 
naquela oportunidade deputados e 
senadores. O Senado ficou como simples 
órgão de coordenação de poderes. 
Representou apenas, uma transigência, 
uma satisfação à corrente unicameralista 
que, talvez fôsse mais predominante na 
Constituinte de 1934. Esta corrente veio 
também muito forte na Constituinte de 
1946. E V. Ex.ª sabe que, dentro ou fôra do 
Parlamento, há, no Brasil, uma corrente 
muito viva e muito presente, qual a de ser 
dispensável o Senado, porque já êle terá 
representado o seu papel de encarnar o 
espírito federativo, e esse papel seria hoje 
histórico. Mas na Constituinte de 1946, a 
verdade é que fato psicológico que pode 
ser apreciado – havendo deputados e 
senadores, era natural, humano 
procurassem êstes sustentar os direitos da 
instituição de que se tinham feito 
representantes nas eleições. 
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O SR. IVO D AQUINO: 

– Agradeço o aparte 
esclarecedor de V. Exª., 
que, alias, tem autoridade 
para dá-lo, porque foi 
constituinte de 1934. 

O SR. ALOYSIO DE 
CARVALHO: – Aprecio as 
duas constituintes. 

O SR. IVO D’AQUINO: – 
Na realidade, V. Ex.ª tem 
razão, mas não destrói o fato... 

O SR. ALOYSIO DE 
CARVALHO: – Ao contrario; 
estou de acôrdo com o 
pensamento de V. Ex.ª. 

O SR. IVO D’AQUINO:  – 
...que aleguei, da timidez  
que resultou, como bem 
ilegível V. Ex.ª de uma 
ilegível necessária. Porque, 
em face da eliminação do 
Senado Federal, da 
construção constitucional 
 

preferiu-se então colocá-lo 
como órgão de 
colaboração ou como diz a 
Constituição de 1934 
órgão coordenador contido 
no mesmo capitulo que 
regula o Ministério Público. 

O SR. ALOYSIO DE 
CARVALHO: – Ainda há a 
acrescentar que a 
Constituinte de 1934 veio 
logo após a revolução de 
1930, que teve como objetivo 
imediato a eliminação do 
Parlamento, a que se 
atribuíam todos os males de 
república que desaparecia. 
Na Constituinte de 1946, 
talvez se possa mesmo 
afirmar, o espírito era outro: – 
restabelecer as prerrogativas 
do Parlamento depois do 
grande desastre da ausência 
total do Parlamento no Brasil. 

O SR. IVO D’AQUINO: 
– Realmente neste ponto 
V. Ex.ª tem razão. O 
Constituinte de 1946 veio 
imbuido do espírito de 
reacão contra a situação 
que acabava de se 
extinguir e que, na opinião 
geral devia ser, não só 
remediada, mas 
cauterizada através de um 
estatuto que revelasse 
preocupação democrática 
ilegível da mais ardente. 

O SR. ALOYSIO DE 
CARVALHO: – Quando  
os parlamentos tinham 
vencido no mundo inteiro a 
fase da guerra. 

O SR. IVO D'AQUINO: – 
Exatamente V. Ex.ª conclui 
bem: quando esse espírito 
em tôda parte fortemente se 
elevava, sobretudo depois da 
 

proclamação em que 
Franklin Roosevett 
alertava as nações no 
sentido da defesa 
cerrada do princípio 
democrático. 

 
SENADO FEDERAL 

 
ATO DO SR. 1º 
SECRETÁRIO 

 
O Sr. 1º Secretário, 

em 22 de setembro 
corrente, deferiu o 
requerimento em que 
Nathercia Silva de Sá 
Leitão, Oficial Legislativo, 
classe "J", solicita  
30 (trinta) dias de  
licença para tratamento 
de saúde, a partir  
de 21 de setembro  
corrente. 
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SENADO FEDERAL 
 

Relação das Comissões 
 

Diretora 
 

Presidente – Marcondes 
Filho. 

1º Secretário – Alfredo Neves. 
2º Secretário – Vespasiano 

Martins. 
3º Secretário – ilegível. 
4º Secretário – Ezechias da 

Rocha. 
1º Suplente – Costa Pereira. 
2º Suplente – Prisco dos 

Santos. 
Secretário – Julio Barbosa 

Diretor Geral da Secretaria do 
Senado. 
 

Comissões Permanentes 
 

Finanças 
 

1 – Ivo d’ Aquino – 
Presidente. 

2 – Ismar de Góis – Vice-
Presidente. 

3 – Alberto Pasqualini. 
4 – Alvaro Adolfo. 
5 – Apolonio Sales. 
6 – Carlos Lindenberg. 
7 – Cesar Vergueiro. 
8 – Domingos Velasco. 
9 – Durval Cruz. 
10 – Ferreira de Souza. 
11 – Pinto Aleixo. 
12 – Plinio Pompeu. 
13 – Veloso Borges. 
14 – Vitorino Freire. 
15 – Walter Franco. 
Secretário – Evandro Vianna, 

Diretor de Orçamento. 
Reuniões as quartas e sextas-

feiras às 10 horas. 
 

Constituição e Justiça 
 

Dario Cardoso – Presidente. 
Aloysio de Carvalho – Vice-

Presidente. 
Anisio Jobim. 
Attilio Vivacqua. 
Camilo Mércio. 
Ferreira de Souza(*). 
Flávio Guimarães. 
Gomes de Oliveira. 
Joaquim Pires. 
Olavo Oliveira (**). 
Waldemar Pedrosa. 
(*) Substituído pelo Sr. João 

Villasboas. 
(**) Substituído pelo Sr. 

Carlos Saboya. 
Secretário – Luiz Carlos Vieira 

da Fonseca. 
Auxiliar – Marília Pinto 

Amado. 
Reuniões às quintas-feiras, às 

9,30 horas. 
horas 

Educação e Cultura 
 
1 – Flávio Guimarães – 

Presidente. 
2 – Cicero de Vasconcelos – 

Vice-Presidente. 
3 – Arêa Leao. 
4 – Hamilton Nogueira. 
5 – Levindo Coelho. 
Secretario – João Alfredo 

Ravasco de Andrade. 
Auxiliares – Carmen Lúcia de 

Holanda Cavalcante. 
Reuniões às quartas-feiras, 

às 16 horas. 
 

Redação 
 

1 – Joaquim Pires – Presidente. 
2 – Aloysio de Carvalho – 

Vice-Presidente. 
3 – Waldemar Pedrosa. 
4 – Velloso Borges. 
5 – Costa Pereira. 
Secretário – Glória Fernandina 

Quintela. 
Auxiliares – Nathércia Sá 

Leitão e Dinorah Corrêa de Sá. 
Reuniões às quartas-feiras, 

às 16 horas. 
 

Relações Exteriores 
 
Mello Vianna – Presidente. 
Hamilton Nogueira – Vice-

Presidente. 
Bernardes Filho. 
Djair Brindeiro. 
Georgino Avelino. 
João Villasboas (*). 
Novaes Filho. 
Lauro Portella – Secretário. 
Eurico ilegível Auler – Auxiliar. 
Dias de reuniões – segundas-

feiras, às 16 horas. 
(*) Substituto do Sr. Ferreira 

de Souza (19-9-1953) 
 

ATAS DAS COMISSÕES 
 

Comissão de Redação 
 

29ª REUNIÃO, EM 24 DE 
SETEMBRO DE 1953 

 
(Extraordinária) 

 
Aos vinte e quatro dias de 

setembro de mil novecentos e 
cinqüenta e três, às quinze horas, 
em uma das salas do Senado 
Federal, reune-se a Comissão de 
Redação, sob a presidência do Sr. 
Senador Joaquim Pires, Presidente, 
achando-se presentes os Srs. 
Senadores Waldemar Pedrosa e 
Costa Pereira, deixando de 
comparecer, por motivo justificado, 
os Srs Senadores Velloso Borges e 
Aloysio de Carvalho. 

E' lida e aprovada a ata da 
reunião anterior. 

A Comissão aprova a redação 
final do seguinte parecer: 

– do Sr. Costa Pereira, ao 
Projeto de Lei da Câmara dos 
Deputados número 231, de 1953, 
que prorroga até 31 de dezembro 
de 1953 a vigência da Lei nº 842, 
de 4 de outubro de 1949, que 
subordina ao regime de licença 
prévia o intercâmbio de importação 
e exportação com o exterior. 

Às quinze horas e vinte minutos, 
quando nada mais têm que tratar, a 
Comissão encerra os seus trabalhos, 
e eu, Glória Fernandina Quintela, 
Redator de Anais e Documentos 
Parlamentares, Secretário, lavrei a 
presente ata que, depois de 
aprovada, será assinada pelo Sr. 
Presidente. 
 

ATA DA 130ª SESSÃO EM 24 
DE SETEMBRO DE 1953 

 
PRESIDÊNCIA DOS SRS.: CAFE' 

FILHO E ALFREDO NEVES. 
 
Às 14,30 horas comparecem 

os Srs Senadores: 
Vivaldo Lima. 
Waldemar Pedrosa. 
Anisio Jobim. 
Alvaro Adolpho. 
Antonio Bayma. 
Victorino Freire. 
Mathias Olympio. 
Joaquim Pires. 
Onofre Gomes. 
Plinio Pompeu. 
Kerginaldo Cavalcanti. 
Georgino Avelino. 
Velloso Borges. 
Assis Chateaubriand. 
Apolonio Sales. 
Novaes Filho. 
Djair Brindeiro. 
Ezechias da Rocha. 
Cícero de Vasconcelos. 
Ismar de Góes. 
Durval Cruz. 
Walter Franco. 
Aloysio de Carvalho. 
Pinto Aleixo. 
Carlos Lindemberg. 
Luiz Tinoco. 
Sá Tinoco. 
Alfredo Neves. 
Alencastro Guimarães. 
Hamilton Nogueira. 
Mozart Lago. 
Bernardes Filho. 
Mello Vianna. 
Levindo Coelho. 
Marcondes Filho. 
Euclydes Vieira. 
Domingos Velasco. 
Dario Cardoso. 
Costa Pereira. 

Mário Motta. 
Vespasiano Martins. 
Othon Mäder. 
Gomes de Oliveira. 
Ivo d’Aquino. 
Francisco Gallotti. 
Alberto Pasqualini. 
Alfredo Simch. 
Camilo Mercio (48). 
O SR. PRESIDENTE: – 

Acham-se presentes 48 Srs. 
Senadores. Havendo número 
legal, está aberta a sessão. Vai-
se proceder à leitura da  
ata. 

O SR. 3º SECRETÁRIO 
(Servindo de 2º): – Procede à 
leitura da ata da sessão anterior, 
que, posto em discussão, é sem 
debate aprovada. 

O Sr. 1º Secretário lê o 
seguinte: 
 

EXPEDIENTE 
 

Mensagem nº 189, de 1953 
 
Senhores Membros do 

Senado Federal. 
De acôrdo com o preceito 

constitucional, tenho a honra de 
submeter a Vossa apreciação a 
nomeação que desejo fazer do 
Senhor Idelfonso Falcão, Ministro 
Plenipotenciário de Primeira 
classe, para o cargo de 
Embaixador Extraordinário e 
Plenipotenciário do Brasil junto ao 
Govêrno da Índia. 

Quanto aos méritos do 
Senhor Ildefonso Falcão que me 
induziram a escolhê-lo para o 
desempenho dessas elevadas 
funções, constam da informação a 
ser prestada ao Senado Federal 
pelo Ministério das Relações 
Exteriores. 

Rio de Janeiro, em     de 
setembro de 1953. – Getulio 
Vargas. 

À Comissão de Relações 
Exteriores. 
 

Mensagem nº 188, de 1953 
 

Senhores Membros do 
Senado Federal. 

De acôrdo com o preceito 
constitucional, tenho a honra  
de submeter a Vossa  
aprovação a nomeação que 
desejo fazer do Senhor  
Glauco Ferreira de Souza,  
Ministro Plenipotenciário de  
Segunda Classe, para exercer 
completivamente as funções de 
Enviado Extraordinário e Ministro 
Plenipotenciário junto aos 
Governos da Noruega e da 
Islândia. 
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Quanto aos méritos do Senhor 
Glauco Ferreira de Souza, que me 
induziram a escolhê-lo para o 
desempenho dessas elevadas funções, 
constam da informação a ser prestada 
ao Senado Federal pelo Ministério das 
Relações Exteriores. 

Rio de Janeiro,     de setembro de 
1953. – Getulio Vargas. 

À Comissão de Relações 
Exteriores. 

Ofícios: 
Da Câmara dos Deputados: 
Rio de Janeiro, em 14 de 

setembro de 1953. 
SENHOR SECRETÁRIO: – Tenho 

a honra de enviar a Vossa Excelência, 
a fim de que se digne submetê-lo à 
consideração do Senado Federal, o 
Projeto de Lei nº 3.317-B, de 1953, da 
Câmara dos Deputados, que autoriza o 
Poder Executivo a abrir, pelo Ministério 
das Relações Exteriores, o crédito 
especial de Cr$ 2.800.000,00 (dois 
milhões e oitocentos mil cruzeiros) para 
atender às despesas  
da confecção dos dois painéis que o 
Govêrno Brasileiro oferecerá à sede da 
Assembléia Geral da Organização das 
Nações Unidas. 

Aproveito o ensejo para renovar a 
Vossa Excelência os protestos da 
minha distinta consideração. – Ruy 
Almeida, 1º Secretário. 

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 

264, DE 1953 
 
Autoriza o Poder Executivo a abrir, 

pelo Ministério das Relações 
Exteriores, o crédito especial de Cr$ 
2.800.000,00 para atender as despesas 
da confecção dos dois painéis que o 
Govêrno Brasileiro oferecerá a sede da 
Assembléia Geral da Organização das 
Nações Unidas. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º E' o Poder Executivo 

autorizado a abrir, pelo Ministério das 
Relações Exteriores, o crédito especial 
de Cr$ 2.800.000,00 (dois milhões e 
oitocentos mil cruzeiros) para atender 
às despesas da confecção dos dois 
painéis que o  
Govêrno brasileiro oferecerá a sede da 
Assembléia Geral da Organização das 
Nações Unidas. 

Parágrafo único. O crédito 
especial de que trata êste artigo deverá 
ser automaticamente registrado no 
Tribunal de Contas e distribuído ao 
Tesouro Nacional. 

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na 
data de sua publicação. 

Art 3º Revogam-se as disposições 
em contrário. 

A Comissão de Finanças. 
Rio de Janeiro, em 17 de 

setembro de 1953. 
SENHOR SECRETÁRIO: – 

Tenho a honra de enviar a Vossa 
Excelência, a fim de que se digne 
submetê-lo a consideração do Senado 
Federal, o Projeto de Lei nº 2.782-B 
de 1953, da Câmara dos Deputados, 
que dispõe sôbre atribuições 
conferidas às autoridades de  
polícia para fiscalizar e conceder 
ingresso em território nacional a 
estrangeiros. 

Aproveito o ensejo para renovar a 
Vossa Excelência os protestos da 
minha distinta consideração. – Ruy 
Almeida, 1º Secretário. 

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N. 

265, DE 1953 
 
Dispõe sôbre atribuições 

conferidas às autoridades de polícia 
para fiscalizar e conceder ingresso em 
território nacional a estrangeiros. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º As autoridades de Polícia  

cabe fiscalizar e conceder o ingresso 
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de curso dágua do 4º Setor-Magê, na 
Residência de Magê. 

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

As Comissões de Constituição e 
Justiça e de Finanças. 

Rio de Janeiro, em 16 de 
setembro de 1953. 

SENHOR SECRETÁRIO: – Tenho a 
honra de enviar a Vossa Excelência, a fim 
de que se digne submetê-lo à 
consideração do Senado Federal, o 
Projeto de Lei nº 3.460-A, de 1953, da 
Câmara dos Deputados, que aprova o 
contrato celebrado entre o Departamento 
dos Correios e Telégrafos de Pernambuco 
e J. Ferreira Marques. 

Aproveito o ensejo para renovar a 
Vossa Excelência os protestos da 
minha distinta consideração. – Ruy 
Almeida, 1º Secretário. 

 
PROJETO DE DECRETO 

LEGISLATIVO Nº 81, DE 1953 
 
Aprova o contrato celebrado entre 

o Departamento dos Correios e 
Telégrafos de Pernambuco e J. 
Ferreira Marques. 

O Congresso Nacional decreta. 
Art. 1º É aprovado o contrato 

celebrado, em 20 de novembro de 
1952, entre a Diretoria Regional do 
Departamento dos Correios e 
Telégrafos de Pernambuco e a firma J. 
Ferreira Marques, para construção de 
um prédio destinado a Usina da 
Estação Receptora de Pau Ferro, no 
Município de São Lourenço da Mata, 
Estado de Pernambuco. 

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

As Comissões de Constituição e 
Justiça e de Finanças. 

São lidos e vão a imprimir os 
seguintes: 

 
PARECERES 

 
PARECER Nº 1.098, DE 1953 
 
Da Comissão de Finanças sôbre o 

Projeto de Lei da Câmara nº 120, de 
1953, que autoriza o Poder Executivo a 
doar a Prefeitura de Formiga. Estado de 
Minas Gerais, imóvel pertencente à União. 

Relator: Sr. Carlos Lindemberg. 
Pelo presente projeto é o Poder 

Executivo autorizado a doar a 
Prefeitura de Formiga, Estado de Minas 
Gerais, o imóvel da União em que 
funciona a agência dos Correios e 
Telégrafos, naquela cidade. 

A posse do referido imóvel, de 
acôrdo com o artigo 2º do projeto, dar-
se-á após sua desocupação devendo a 
Prefeitura, dentro de seis meses, 
instalar e manter no prédio doado a 
Biblioteca Municipal. 

Justificando a medida, esclareceu o 
seu autor, o ilustre Deputado Magalhães 
Pinto, que o terreno onde está sendo 
construída a nova agência dos Correios e 
Telégrafos foi doada à União pela 
Prefeitura de Formiga, e que, terminada a 
obra, o Govêrno Federal não terá 
necessidade do prédio antigo para alojar 
qualquer serviço, enquanto a Prefeitura 
não dispõe de sede apropriada para 
instalar a Biblioteca Municipal, antigo 
sonho dos habitantes da progressista 
cidade do oeste mineiro. 

Considerando a finalidade do 
projeto, e tendo em vista que os 
Ministérios da Viação o da Fazenda, 
consultados pela Comissão de 
Finanças da Câmara, se manifestaram 
favorávelmente ao mesmo, opinamos 
pela sua aprovação. 

Sala Joaquim Murtinho, em 11 de 
setembro de 1953. – lvo d'Aquino, 
Presidente. – Carlos Lindenberg, Relator. 
– Walter Franco. – Alvaro Adolfo. – Durval 
Cruz. – Plínio Pompeu. – Alberto 
Pasqualini. – Ferreira de Sousa. 
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O custo do número atrasado será acrescido de Cr$ 0,10 e, por exercício decorrido, 

cobrar-se-ão mais Cr$ 0,50. 
 

 
 
em território nacional aos estrangeiros, 
portadores de visto consular ou de 
documento comprobatório de sua 
permanencia legal no país. Cabe-lhes, 
igualmente, opor os impedimentos de ordem 
policial e aquêles suscitados pelo Serviço de 
Saúde. 

Art. 2º Em caso de impedimento a 
autoridade de policia anotará o fato  
na ficha consular de qualificação, no 
passaporte ou em documento equivalente 
que ficara retido. 

Parágrafo único. O impedimento 
suscitado pelo Serviço de Saúde não será 
levantado sem sua autorização escrita. 

Art. 3º A autoridade de Policia 
providenciará a identificação, no ato da 
inspeção, do estrangeiro classificado como 
permanente: 

I – que não possuir ficha consular de 
qualificação; 

II – que fôr objeto de desembarque 
condicional. 

Art. 4º As autoridades de Policia cabe 
conhecer das infrações do disposto na 
legislação em vigor, no que concerne à 
entrada e permanência do estrangeiro no 
Brasil. 

Art. 5º O Comandante ou agente 
autorizado de embarcação ou aeronave que 
entrar ou sair do território nacional, 
apresentará às autoridades de visita uma via 
da lista de passageiros e de tripulantes, 
observados os modelos estabelecidos em 
regulamento. 

§ 1º Será fornecida uma via da lista de 
passageiros que desembarcarem às 
autoridades de Saúde. Polícia e Alfândega; e, 
em se tratando de aeronave, mais uma via e 
a Aeronáutica. 

§ 2º Quando houver estrangeiros sob o 
regime de imigração dirigida, a autoridade de 
Polícia providenciará mais uma via da lista 
dêsses passageiros, a qual será entregue ao 
funcionário do órgão competente 
encarregado do recebimento e 
encaminhamento dos mesmos. 

Art. 6º As autoridades de Polícia  
cabe conceder aos estrangeiros o visto  
de saída do território nacional, obede- 
 

 
cidas as exigências da legislação em vigor. 

Art. 7º As empresas de navegaçao 
aerea e marítima que executarem 
serviços internacionais de passageiros, 
suas filiais ou agencias, deverão 
registrar-se na Divisao de Policia 
Maritima, Aerea e de Fronteiras, para os 
eleitos legais sem prejuízo das 
obrigações que lhes couber no órgão 
competente, quando ao transporte de 
imigrantes. 

Art. 8º Esta lei entrará em vigor na 
data de sua publicação. 

Art. 9º Revogam-se as disposições 
em contrário. 

A Comissão de Relações Exteriores. 
Rio de Janeiro, em 10 de setembro de 

1953. 
Senhor Secretario: 
Tenho a honra de enviar a  

Vossa Excelência, a fim de que se 
digne submetê-lo à consideração do 
Senado Federal, o Projeto de Lei nº 
3.417-A, de 1953, da Câmara dos 
Deputados que mantém a decisão  
do Tribunal de Contas denegatória 
ao registro do contrato celebrado  
entre o Departamento Nacional  
de Obras de Saneamento e a firma 
Simaco & Cia. 

Aproveito o ensejo para renovar a  
Vossa Excelência os protestos da minha 
distinta consideração. – Ruy Almeida, 1º 
Secretário. 

 
Projeto de Decreto Legistativo 

nº 80, de 1953 
 
Mantém a decisão do Tribunal de 

contas denegatóra ao registro do Contrato 
celebrado entre o Departamento Nacional 
de Obras de Saneamento e a firma Simago 
& Cia. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º E' mantida a decisão do  

Tribunal de Contas que negou registro  
ao contrato celebrado entre o  
Departamento Nacional de Obras  
de Saneamento e a firma Simaco & Cia,  
para execução de serviços de conservação 
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PARECER Nº 1.099 DE 1953 
 
Da Comissão de Finanças, sôbre o 

Projeto de Lei da Câmara nº 125 de 1953, 
que autoriza o Poder Executivo a promover a 
doação de imóvel a Prefeitura Municipal de 
Gaspar, Estado de Santa Catarina. 

Relator Sr. Carlos Lindenberg 
Este projeto, oriundo de Mensagem do 

Presidente da República ao Congresso 
Nacional, autoriza o Poder Executivo a 
promover a doação de área de terreno 
(94.132,84m) à Prefeitura Municipal de 
Gaspar, no Estado de Santa Catarina. 

A área do terreno em apreço está 
localizada no perímetro urbano da cidade de 
Gaspar e pertence ao domínio da União, em 
virtude de haver sido declarada, 
judicialmente, a vacância dos bens deixados 
por Maria Cândida Hoesekl. 

A Prefeitura Municipal, conforme 
estabelece o artigo 2º do projeto, utilizará o 
imóvel na realização de obras públicas de 
interesse geral, inclusive construção de 
estabelecimentos de assistência médica e 
social e de casas populares. 

Nada temos a opôr à doação 
pretendida. 

Nessas condicões, somos de parecer 
favorável ao presente projeto de lei. 

Sala Joaquim Murtinho, em 11 de 
setembro de 1953. – Ivo d'Aquino, 
Presidente. – Carlos Lindenberg, Relator. – 
Plínio Pompeu. – Durval Cruz. – Walter 
Franco. – Alvaro Adolpho. – Alberto 
Pasqualini. – Ferreira de Sousa. 

 
PARECERES NS. 1.100 E 1.101, DE 1953 

 
Projeto de Lei da Câmara nº 144 de 

1953, que: 
 
Da Comissão de Economia, sôbre o 

isenção de direitos, impostos de consumo  
e taxas aduaneiras, para uma cidade 
miniatura, denominada "Railwaylândia", da 
Inglaterra". 

Relator: Sr. Euclydes Vieira. 
O projeto em téla é resultante de 

Mensagem do Poder Executivo, visando a 
concessão de direitos, impôstos de consumo 
e taxas aduaneiras, inclusive a de 
previdência social, para a importação da 
Inglaterra, pelo Instituto Paulista de 
Pesquisas sôbre o Câncer, de uma Cidade 
Miniatura, com funcionamento elétrico, 
denominada "Railwaylândia". 

Com essa importação, o referido 
Instituto tem a finalidade de angariar fundos, 
atravez de exposições, para as pesquisas 
eôbre o câncer. 

A Câmara dos Deputados, com 
pareceres favoráveis das Comisses de 
Justiça, Economia e de Finanças, aprovou 
projeto de lei apenas para isenção de 
direitos, de impôstos de consumo e de taxas 
aduaneiras, não concedendo a isenção de 
taxas de previdência social. 

O projeto se justifica pela finalidade 
apresentada em face de reconhecida 
necessidade dos estudos científicos sôbre o 
câncer, em benefício da humanidade. 

Somos de parecer favorável à 
aprovação do projeto da Câmara dos 
Deputados. 

Sala das Sessões, em 14 de julho de 
1953. – Pereira Pinto, Presidente. – Euclydes 
Vieira, Relator. – Júlio Leite. – Landulpho 
Alves. 

 
Nº 1.101, de 1953 

 
Da Comissão de Finanças, sôbre o 

projeto de lei da Câmara dos Deputados nº 
144, de 1953, que concede isenção de 
direitos de importação e demais taxas 
aduaneiras para a cidade Miniatura, 
importada pelo Instituto Paulista de 
Pesquisas sôbre o Câncer. 

Relator: – Sr. Ferreira de Souza. 
O projeto de lei em exame, nº 144,  

de 1953, vinda da Câmara dos Depu- 
 

tados, e originário de mensagem do Poder 
Executivo, concede isenção de direitos de 
importação e demais taxas aduaneiras, 
exclusive a de previdencia social, para a 
cidade Miniatura, com funcionamento 
elétrico, denominado "Railwaylândia", 
importada pelo Instituto Paulista de 
Pesquisas sôbre o Câncer. 

Trata-se de um conjunto elétro-
mecânico dos mais perfeitos em miniatura, 
destinado a ser exposto em nosso país, 
com o fim de se angariar fundos, para a 
construção de um laboratório de 
pesquisas relativas ao câncer. 

No momento em que em todo o 
mundo os particulares mobilizam os seus 
recursos para o combate a êsse flagelo da 
humanidade, e mais que justo que aqui no 
Brasil o poder público dê o seu apôio a 
êsse movimento concedendo o pequeno 
favor previsto no projeto. 

Nestas condições, a Comissão de 
Finanças opina pela sua aprovação. 

Sala Joaquim Murtinho, 11 de 
setembro de 1953. – lvo d’Aquino, 
Presidente. – Ferreira de Souza, Relator. 
– Durval Cruz. – Plínio Pompeu. – Alvaro 
Adolpho. – Alberto Paschoal. – Carlos 
Lindenberg. – Walter Franco. 

 
PARECERES NS. 1.102 E 1.103, DE 1953 

 
Da Comissão de Economia, sôbre o 

Projeto de Lei da Câmara dos Deputados, 
nº 161-53, que concede isenção de 
tributos à Prefeitura Municipal do Carmo 
do Paraíba, Estado de Minas Gerais, para 
importação de material destinado à 
construção de uma usina hidro-elétrica. 

Relator: Sr. Euclydes Vieira. 
O engrandecimento econômico e o 

desenvolvimento das nações, depende em 
muito, da energia em geral e dos 
combustíveis. No Brasil, há absoluta 
necessidade de auxílio aos municipais, 
para que com êles desenvolvidos e 
enriquecidos, seja uma nação forte e 
poderosa. 

Com municipios pobres, sem 
recursos economicos, sem higiene e 
conforto nos lares, não haverá 
possibilidades de vida digna, de elevação 
cultural do povo. 

O projeto não inclue para isenção a 
taxa de previdência e estão com êle 
relacionados os materiais que serão 
importados. 

Somos de parecer favorável à 
aprovação. 

Sala das Comissões, em 8 de agôsto 
de 1953. – Pereira Pinto, Presidente. – 
Euclides Vieira, Relator. – Júlio Leite. – 
Plínio Pompeu. – Sá Tinoco. – Landulpho 
Alves. 

 
Nº 1.103, de 1953 

 
Da Comissão de Finanças, sôbre o 

projeto de lei da Câmara nº 161, de 1953, 
que concede isenção de tributos à 
Prefeitura Municipal do Carmo do 
Parnaíba, Estado de Minas Gerais, para 
importação de material destinado à 
construção de uma usina hidro-elétrica. 

Relator: – Sr. Ferreira de Sousz. 
O projeto de lei nº 161, de 1953, vindo 

da Câmara dos Deputados, concede isenção 
de tributos, exceto a taxa de previdência 
social, para a importação do material que 
especifica, destinado a construção de uma 
usina hidro-elétrica de propriedade da 
Prefeitura Municipal do Carmo do Parnaíba, 
no Estado de Minas Gerais. 

Embora há pouco chegado à 
Comissão de Finanças teve, como os 
ilegível, a sua trâmitação sustada a fim 
de aguardar o pronunciamento da  
Câmara dos Deputados sôbre o 
substitutivo oferecido pelo Senado  
ao projeto de lei nº 56, de 1950, daquela 
Casa do Congresso Nacional, destinado a 
regular, em caráter geral, a norma con- 
 

tida no art. 31, V. "a", da Constituição 
Federal, que veda à União, aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios lançar 
impostos sôbre bens, rendas e serviços uns 
dos outros. 

Tal providência não abrange sòmente 
êste projeto. Entretanto, como o Senado 
resolveu votar logo o projeto de lei nº 93, de 
1953, em idênticas condições, não é 
equitativo deixar parados os demais. 

O substitutivo em causa admite no 
artigo 1º, letras "a" e "e", a providência do 
projeto, no sentido de estender a imunidade 
fiscal à importação de artigos necessários 
aos serviços públicos que enumera, entre os 
quais os de instalação de luz e fôrça elétrica, 
com a vantagem de instituir um regime 
especial de fiscalização, por forma a não ser 
licito àquelas entidades importar o que e 
como quizerem ou empregar o material 
importado em fim estranho. 

Consequentemente, a Comissão de 
Finanças opina pela aprovação do projeto. 

Sala Joaquim Murtinho, 11 de setembro 
de 1953. – Ivo d'Aquino, Presidente. – 
Ferreira de Souza, Relator. – Plínio Pompeu. 
– Durval Cruz. – Alvaro Adolpho. – Alberto 
Pasqualini. – Carlos Lindenberg. – Walter 
Franco. 

 
PARECERES NS. 1.404 E 1.405, DE 1953 

 
Da Comissão de Constituição e Justiça, 

sôbre o Projeto de Lei da Câmara n. 239, de 
1952, que dispõe sôbre vencimentos dos 
Juizes, quando convocados para funcionar 
no Tribunal de Justiça do Distrito Federal. 

Relator: Sr. Attílio Vivacqua. 
O Projeto n. 239, de 1952, da Câmara 

dos Deputados, volta a esta Comissão, a fim 
de que esta se manifeste sôbre a emenda 
apresentada pelo eminente Senador Aloysio 
de Carvalho, a qual visa evitar as dúvidas 
suscitadas por S. Ex.ª sôbre a interpretação 
do parágrafo único dessa proposição. 

Malgrado a opinião do Relator, já 
manifestada em plenário no sentido de ser 
desnecessária a modificação dêsse 
dispositivo, opinamos pela seguinte sub-
emenda: 

 
SUB-EMENDA À EMENDA Nº 2 

 
"Redija-se o parágrafo único desta 

forma: 
Paragrafo único – Em casos de 

suspeição ou impedimento do 
Desembargador, o respectivo substituto não 
gozará das vantagens dêste artigo". 

Sala Ruy Barbosa, em 20 de agôsto de 
1953. – Joaquim Pires, Presidente eventual. 
– Atilio Vivacqua, Relator. – Gomes de 
Oliveira. – Carlos Saboya. – Anísio Jobim. – 
Ferreira de Souza. 

 
SUB-EMENDA À EMENDA Nº 2 

 
Redija-se o parágrafo único desta 

forma: 
"Parágrafo único – Em casos de 

suspeição ou impedimento do 
Desembargador, o respectivo substituto não 
gozará das vantagens dêste artigo". 

Sala Ruy Barbosa, em 20 de agôsto de 
1953. – Senador Atilio Vivacqua. 

A Comissão aprovou a sub-emenda 
supra. Em 20-3-953 – Senador Joaquim 
Pires, Presidente eventual. 

 
Nº 1.105, de 1953 

 
Da Comissão de Finanças, sôbre a 

emenda apresentada ao Projeto de Lei da 
Câmara nº 239, de 1952, que dispõe sôbre 
vencimentos dos Juizes, quando convocados 
para funcionar no Tribunal de Justiça do 
Distrito Federal 

Relator: Sr. Carlos Lindenberg. 
O presente projeto de Lei da Câmara dos 

Srs. Deputados n. 239, de 1952, dispõe sôbre 
vencimentos dos Juízes, quando comprovados 
para funcionar no Tribunal de Justiça ilegível Dis- 
 

trito Federal. Dito projeto já estêve nesta 
Comissão, recebendo parecer favorável. 

Quanto à emenda n. 1, o parecer foi 
contrário. 

Incluido na Ordem do Dia em virtude de 
dispensa de interstício, recebeu, em plenário, a 
emenda n 2, motivo pelo qual voltou a esta 
Comissão. 

A emenda citada n. 2, visa incorporar no 
artigo 1º do projeto o paragráfo único, 
suprimindo-se êste. Na Comissão de 
Constituição e Justiça, a referida emenda 
recebeu uma sub-emenda mantendo o parágrafo 
único do projeto com pequena modificação. 

Ambas, isto é, tanto a emenda número 2 
como a sub-emenda, poderiamos chamar de 
redacão, pois, em ilegível modificam o projeto. 

O projeto tal qual veio da Câmara é claro, 
não dando margem a interpretações que possam 
modificar a intenção do elgislador. 

O modo de dizer poderia ser diferente, 
porém, está talhado dentro da técnica legislativa, 
sempre adaptado, não nos parecendo que 
necessite ou deva sofrer modificações. 

Assim exposto, opinamos contràriamente à 
emenda n. 2 e à sub-emenda a ela apresentada. 

Sala Joaquim Murtinho, em 11 de 
setembro de 1953. – Ivo d'Aquino, Presidente. – 
Carlos Lindenberg, Relator. – Domingos 
Velasco. –Plínio Pompeu. – Durval Cruz. –
Alberto Pasqualini. – Walter Franco. – Alvaro 
Adolfo. 

 

EMENDAS A QUE SE REFEREM OS 
PARECERES SUPRA 

 

EMENDA Nº 1 
 

(Da Comissão de Constituição e Justiça – 
Parecer n. 615, de 1953) 

 
"Os benefícios desta Lei são 

compreensivos das constituições posteriores à 
Lei n. 1.505, de 19 de dezembro de 1951". 

 
EMENDA Nº 2 

 
Redija-se o art. 1º: 
1) Os juízes, quando convocados para 

funcionar no Tribunal de Justiça, do Distrito 
Federal, perceberão vencimentos iguais aos dos 
Desembargadores, salvo em caso de suspeição 
ou impedimento. 

2) Suprima-se o parágrafo único. 
S. S. em 27 de julho de 1953 – Aloysio de 

Carvalho. 
 

PARECERES NS. 1.106 E 1.107, DE 1953 
 
Da Comissão de Constituição e Justiça, 

sôbre o Projeto de Decreto Legislativo nº 16, de 
1953, que aprova o têrmo de acôrdo celebrado 
entre o Ministério da Educação e Saúde e o 
Estado do Espírito Santo. 

Relator: Sr. Luiz Tinoco. 
1. O projeto em referência, reconsiderando 

decisão denegatória do Tribunal de Contas da 
União, aprova o têrmo do acôrdo celebrado entre 
o Ministério da Educação e Saúde e o Estado do 
Espírito Santo a 13 de dezembro de 1951, para 
intensificação da assistência psiquiátrica na 
referida unidade federativa. 

2. O órgão de contas negou registro ao 
têrmo do acôrdo sob o fundamento de estar êle 
vinculado ao exercício de 1951, já encerrado. 

O motivo, data vêna, não convence. 
O contrato foi celebrado com base no 

Decreto-lei nº 8.550, de 3 de janeiro de 1946, 
que autorizou o Ministério da Educação e Saúde 
a assinar acôrdos com os Estados visando a 
intensificação da assistência psiquiátrica. Além 
do mais, a cláusula ilegível do acôrdo dispõe, "in 
fine", que a verba de Cr$ 400.000,00 
(quatrocentos mil cruzeiros), que representa a 
parte do Ministério da Educação na celebração 
do convênio, foi devida e regularmente 
empenhada sob o nº 11 (onze). 

Ora, estabelece o art. 4º da Lei nº 869,  
de 16 de outubro de 1949 que as despesas 
devidamente empenhadas, dependentes ou não 
de registro prévio do Tribunal de Contas,  
serão tambem escrituradas como "Restos a 
Pagar". A importância está assim, reservada 
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para utilização na execução do contrato, 
não importando que tal execução se 
verifique após encerrado o exercício do 
financeiro. 

3. Com êsses argumentos, a ilustre 
Comissão de Tomada de Contas da 
Câmara dos Deputados reformou a decisão 
do Tribunal de Contas, aprovando o têrmo 
de acôrdo celebrado com o Espírito Santo. 

Realmente, andou bem aquêle órgão 
técnico da outra Casa Legislativa. Podemos 
adiantar que o atual govêrno do Estado do 
Espírito Santo está grandemente interessado 
na intensificação dessa campanha de 
assistência psiquátrica. O amparo aos 
psicopatas, exercido cientificamente, requer 
obras de construção, reformas, adaptações, 
ampliação e manutenção de hospitais e 
estabelecimentos especializados, inadiando-
os em rêde nas zonas de maior intensidade 
das manifestações psicopáticas, com a 
organização de serviços psiquiátricos em 
todo o território do Estado contratante. 

4. E evidente que um serviço ilegível 
seja subsidiado pela União como no caso 
presente, em que esta contribui com 400 
mil cruzeiros e o Estado com 200 mil, 
conforme a chamada lei dos "dois têrços". 

Por tais motivos, a Comissão de 
Constituição e Justiça se manifesta pela 
constitucionalidade e procedência do 
Projeto. 

Sala Ruy Barbosa, em 9 de março 
de 1953. – Dario Cardoso, Presidente – 
Luiz Tinoco, Relator. – Anísio Jobim. – 
João Villasbôas. – Joaquim Pires. – Attílio 
Vivacqua. 

 
Nº 1.107, de 1953 

 
Da Comissão de Finanças, sôbre o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 16, de 
1953, que aprova o têrmo de acôrdo 
celebrado entre o Ministério da Educação 
e o Estado do Espírito Santo. 

 
Relator: Sr. Plínio Pompeu. 
Êste projeto de Decreto Legislativo 

aprova o têrmo de acôrdo celebrado entre 
o Ministério da Educação e o Estado do 
Espírito Santo cujo registro foi negado 
pelo Tribunal de Contas sob o 
fundamento de estar ilegível ao exercício 
de 1951, já encerrado. 

Tratando-se de falta perfeitamente 
sanável, e tendo em vista que o contrato 
terá vigência por cinco anos (cláusula 
nona) e o crédito destinado às suas 
despesas encontra-se escriturado em 
"Restos a Pagar" conforme consta dos 
"Balanços Gerais da União relativos ao 
exercício de 1951" volume II, pág. 129, 
opinamos pela aprovação do projeto. 

Sala Joaquim Murtinho, em 11 de 
setembro de 1953. – Ivo d'Aquino, 
Presidente. – Plínio Pompeu, Relator. – 
Ferreira de Souza. – Alvaro Adolpho. – 
Durval Cruz. – Alberto Pasqualini. – 
Carlos Lindemberg. – Walter Franco. 

 
PARECERES NS. 1-108, 1-109, 1-110 E 

1-111, DE 1953 
 
Da Comissão de Constituição e 

Justiça, sôbre o Projeto de Lei da Câmara 
nº 104, de 1952, que modifica o art. 2º do 
Decreto-Lei nº 9.267, de 20-5-46, que 
considera insalubre a zona de Barra 
Bonita, na Estado de São Paulo. 

 
Relator: Sr. Luiz Tinoco. 
1. Em reunião de 7 de agôsto de 1952, 

esta Comissão aprovou requerimento do 
primeiro relator dêsse Projeto, o Sr. Senador 
João Villasbôas baixando o processo em 
diligência ao Ministério da Educação e 
Saúde a fim de informar o seu titular se a 
zona especificada de Barra Bonita, no 
Estado de São Paulo, ainda era considerada 
malarígena, compreendendo-se destarte, a 
extensão dos benefícios de gratificação 
adicional aos servidores especificados no 
projeto. 

2. Reiterado posteriormente o pedido 
de informações, informou o titular daquela 
posta que, em face dos trabalhos  
de dedetização desenvolvidos na men- 
 

cionada região, o que a libertaram dos 
mosquitos transmissores da malária, não 
é ela mais considerada insalubre. No 
mérito, portanto, o Projeto não tem mais 
razão de ser, ultrapassados que foram os 
motivos determinantes da sua 
apresentação. E, ainda sob o aspecto da 
técnica legislativa, não é de admitir-se a 
aposição do nosso aplauso a uma 
iniciativa já agora sem razão de ser, onde 
não hajam elementos sôbre que recaiam 
os benefícios do projeto. 

Por êsses fundamentos, é de 
recomendar-se ao Senado a sua rejeição. 

Sala Ruy Barbosa ,em 19 de maio de 
1953 – Dario Cardoso, Presidente – Luiz 
Tinoco, Relator. – Ferreira de Souza. – 
Aloysio de Carvalho. – Anísio Jobim. – 
Joaquim Pires. – Attílio Vivacqua. 

 
Nº 1.109, de 1953 

 
Da Comissão de Legislação Social, 

sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 104, 
de 1952, que modifica o art. 2º do 
Decreto-Lei número 9.267, de 29 de maio 
de 1946, que considera insalubre a zona 
de Barra Bonita, no Estado de São Paulo. 

 
Relator: Sr. Hamilton Nogueira. 
O Projeto de Lei nº 104, de 1952 da 

Câmara dos Deputados, modifica o art. 2º 
do Decreto-Lei nº 9.267, de 20 de maio 
de 1946, que considera insalubre a zona 
de Barra Bonita, no Estado de São Paulo. 

Segundo êsse projeto de lei, o art. 2º 
passa a ter a seguinte redação: 

"Aos servidores, inclusive os de 
autarquias, que trabalham na zona 
indicada no art. 1º enquanto a mesma 
não for considerada saneada, será 
concedida a gratificação de 20% (vinte 
por cento) sôbre os respectivos 
vencimentos ou salários". 

A egrégia Comissão de Constituição e 
Justiça aprovou o parecer do nobre 
Senador Luiz Tinoco que opinou pela 
rejeição do referido projeto de lei, tendo em 
vista a informação do Senhor Ministro da 
Educação e Saúde de que a zona de Barra 
Bonita não é mas considerada insalubre. 

Nestas condições, não existindo 
mais os motivos que justificam o projeto 
de lei da Câmara ora em estudo sou de 
parecer que a Comissão de Legislação 
Social deve acompanhar o voto da 
Comissão de Constituição e Justiça, 
recomendando ao Senado a sua rejeição. 

Sala das Comissões, em 10 de julho 
de 1953. – Carlos Gomes de Oliveira, 
Presidente. – Hamilton Nogueira, Relator. 
– Cícero de Vasconcelos. – Luiz Tinoco. 

 
Nº 1.110, de 1953 

 
Da Comissão de Saúde Pública 

sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 104, 
de 1952, que modifica o art 2º do 
Decreto-Lei nº 9.267, de 20-5-46, que 
considera insalubre a zona de Barra 
Bonita, no Estado de São Paulo. 

 
Relator: Sr. Vivaldo Lima. 
Em meados de 1951, foi 

apresentado à consideração da outra 
Casa do Congresso Nacional a Projeto de 
Lei nº 752, que pleiteia a gratificação 
adicional de 20% (vinte por cento) sôbre 
os vencimentos ou salários dos 
servidores, inclusive os autárquicos, que 
trabalham na zona de Barra Bonita, no 
Estado de São Paulo. 

Para tal, propõe a necessária aIteração 
no art. 2º do Decreto-Lei nº 9.267, de 20 de 
maio de 1946, que, no art ilegível, considera 
malarígena, para efeito do que dispõe o item 
I do art. 120 do Decreto-Lei nº 1.713, de 28 
de outubro de 1939, aquela região do Estado 
de São Paulo. 

A alteração proposta apenas visa a 
estender os benefícios do referido 
decreto-lei aos servidores de autarquias 
que servem, também, nessa zona 
Consoante testemunha, e ilustre autor do 
projeto, o deputado Antônio Feliciano ali 
trabalham oito funcionários ederais e dois 
autárquicos. 

Os servidores federais já vêm 
percebendo a majoração de 20% sôbre 
os vencimentos nos têrmos do Decreto-lei 
nº 9.267, de 20 de maio de 1946, 
pretendendo a modificação, constante do 
presente projeto, que sejam 
contemplados com tal adicional os dois 
funcionários autárquicos. 

"Reclamam êstes, acentua e autor 
da iniciativa, os mesmos favores" 

E a reclamação de um deles, em 
carta ao operoso deputado por São 
Paulo, objetivou a proposição que ora 
tramita por esta Casa, merecendo a 
atenção e o estudo de suas comissões 
técnicas, entre as quais esta, a de Saúde 
Pública. 

A Comissão de Constituição e 
Justiça aprovou unânimemente o parecer 
do relator, o digno Senador Luiz Tinoco, 
que conclue pela sua rejeição, uma vez 
que, em resposta a pedido de 
informações do Senador João Villasbôas, 
a Ministro da Educação e Saúde 
esclarecera que, face os trabalhos de 
dedetização desenvolvido na mencionada 
região, libertando-a dos mosquitos 
transmissores de malária, ela não é mais 
considerada insalubre. 

Vale reproduzir o ofício nº 254, de 22 
de abril do ano corrente, em que o titular 
da pasta se dirige a respeito ao nobre 
Senador Dário Cardoso, Presidente da 
Comissão de Constituição e Justiça: 

"Senhor Presidente: 
Em atendimento ao ofício de V. Ex.ª, 

em que consulta a êste Ministério se a 
zona de Barra Bonita, no Estado de São 
Paulo, é atingida pela malária, cumpre-me 
informar que a aludida zona não e mas 
considerada insalubre, em face dos 
trabalhos de dedetização, que a libertam 
dos mosquitos transmissores da malaria. 

Apresento a V. Ex.ª, nesta 
oportunidade, protestos de elevada 
estima e distinto apreço. – Simões Filho". 

Foi unânime, igualmente, o 
pronunciamento da Comissão de 
Legislação Social pela rejeição do projeto, 
por não existirem mais os motivos que 
justificaram a sua apresentação à Câmara 
dos Deputados, desde que, para o 
Ministério competente, a zona deixou de 
ser considerada insalubre, em virtude de 
drásticas medidas sanitárias adotadas. 

Essa Comissão acompanhou, 
destarte, o voto da Comissão de 
Constituição e Justiça, aceitando os 
argumentos do seu brilhante relator 
Senador Hamilton Nogueira contrário a 
aprovação do projeto. 

Ora, em maio de 1946, baixou o então 
Presidente da República, General Eurico 
Gaspar Dutra, o Decreto-lei, em referencia, 
concedendo a gratificação adicional de 
20% (vinte por cento) aos servidores, que 
trabalham na zona de Barra Bonita, no 
Estado de São Paulo, pela circunstância de 
ser considerada região insalubre. O 
decreto-lei em causa, referendado por todo 
o Ministério, não incluiu, porem, os 
servidores das entidades autárquicas ou de 
outra natureza controlados pela União, que, 
porventura, ali servem ou venham a servir. 

Foi, realmente, omissão lamentável. 
Quasi seis anos após, procura-se 

corrigir a falha da Lei, com ligeiro retoque 
de um dos seus dispositivos, a fim de que 
não continuem excluídos dos benefícios, 
aliás muito justos, outra classe de 
servidores – os autárquicos – que, na 
zona citada, contra, apenas, 2 em função. 

Dionísio Dutra e Silva, um dêles 
signatário da carta endereçada o autor do 
projeto, a linhas tantas, assim se 
expressa: "Não tendo sido extensivos aos 
funcionários autárquicos os favores dos 
Decretos em apreço, peço sua valiosa 
cooperação, no sentido de que os 
mesmos sejam contemplados com tal 
remuneração, ou tenham o seu tempo de 
serviço contado em dôbro, do período já 
decorrido até a presente data". 

Sugere, pois, o interessado, a titulo 
de colaboração, duas alternativas, 
capazes de solucionar e caso, à guisa  
de reparação, face a tratamento unilate- 
 

ral nos têrmos do aludido decreto-lei. 
A estas alturas, quando o Ministério da 

Educação e Saúde informa que a zona em 
tela não é mais considerada insalubre, a 
primeira alternativa, aliás consubstanciada no 
projeto, perdeu inteiramente sua razão de ser. 

A insalubridade da região, com as 
providências adotadas pelo Serviço 
Nacional de Malária, como atesta o ex-
titular daquêle Ministério técnico, é coisa 
superada, não justificando, por isso 
mesmo, ainda estejam sendo 
beneficiados por tais motivos, outrora 
reconhecidos, servidores da União 
deslocados por aquelas plagas, em 
situação privilegiada, em relação aos de 
outras entidades estatais. 

Ora, se não mais existem condições 
precárias e nocivas à saúde, se não mais 
perdura aquêle estado malarígeno em 
Barra Bonita, que inspirou o Decreto-Lei 
nº 9.267, sancionado em 20 de maio de 
1946, claro que se não poderá admitir a 
extensão do favor a outra classe 
qualquer, pelo simples fato de ainda estar 
vigorando uma lei, não obstante terem 
desaparecidas as justas e humanas 
razões de sua decretação. 

Vêm ao conhecimento do Legislativo, 
porém, no ensejo do trâmite do projeto em 
causa, esclarecimento do Ministério 
competente, e tão positivos, acerca do 
assunto, que se não poderá limitar, nesta 
Comissão de Saúde Pública, a desaprovar 
tão sòmente a pretensão dos servidores 
autárquicos aos benefícios de que gozam 
os federais trabalhando naquela zona, mas 
em apreciar a matéria com realismo e 
frieza, como devem presidir, aliás, por 
natureza, os trabalhos dêste órgão técnico, 
para orientação do egrégio plenário. 

À vista do exposto, esta Comissão 
de Saúde Pública é do parecer que, por 
não mais subsistirem os fundamentos que 
nortearam a lavratura do Decreto-lei nº 
9.267, no dia 20 de maio do ano de 1946, 
melhor atenderá aos interêsses da 
administração pública o substitutivo 
seguinte ao Projeto de Lei nº 104, cuja 
redação adiante oferece à consideração 
desta Câmara revisora: 

 
Substitutivo 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art 1º Fica revogado o Decreto-Lei nºs 

267, de 20 de maio de 1946, que 
considerou malarigena, para efeito do que 
dispõe o item I do artigo 120 do Decreto-Lei 
nº 1.713, de 28 de outubro de 1939, a zona 
de Barra Bonita, no Estado de São Paulo. 

Art 2º Esta lei entrará em vigor na 
data de sua publicação. 

Sala das Comissões, em 21 de agôsto 
de 1953 – Alfredo Simch, Presidente. – 
Vivaldo Lima, Relator. – Durval Cruz. 

 
PARECER 

 
Nº 1.111, de 1953 

 
Da Comissão de Finanças, sôbre o 

Projeto de Lei da Câmara número 104, de 
1952, que modifica artigo 2º do Decreto-
lei nº 2.287, de 20 de maio de 1946, que 
considera insalubre a zona da Barra 
Bonita, no Estado de São Paulo. 

 
Relator: Sr. Plínio Pompeu. 
O presente projeto, da Câmara dos 

Deputados, estende aos servidores de 
autarquias os benefícios do Decreto lei nº 
9.267, de 20 de maio de 1946, combinado 
com o de nº 1.713, de 28 de outubro de 
1939, que considerou insalubre a zona de 
Barra Bonita, no Estado de São Paulo e, 
em conseqüência, estabelece uma 
gratificação de 20% sôbre vencimentos 
ou salários aos servidores que trabalham 
na referida zona em caráter de 
prolongada permanência. 

A Comissão de Justiça do Senado 
por iniciativa do Senador João Villasbôas, 
solicitou informações ao Ministério da 
Educação e Saúde se o combate à 
malária, pelo Serviço Nacional, atinge à 
zona prevista ao aludido projeto. 
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O Ministério informou que a zona de 

Barra Bonita, no Estado de São Paulo, 
não é mais considerada insalubre, em 
face dos trabalhos de dedetização que a 
libertam dos mosquitos transmissores da 
malária. 

Em face dessa informação, as 
Comissões de Justiça e de Legislação 
Social, por unanimidade, opinaram pela 
rejeição do projeto. 

Na Comissão de Saúde Pública o 
Senador Vivaldo Lima apresentou um 
substitutivo que revoga o Decreto-lei nº 9.267. 

O substitutivo está redigido nos 
seguintes termos: 

"Art. 1º Fica revogado o Decreto-lei nº 
9.267, de 20 de maio de 1946, que 
considerou malarigena, para efeito do que 
dispõe o item 1 do artigo 120 do Decreto-lei 
nº 1.713, de 28 de outubro de 1939, a zona 
de Barra Bonita, no Estado de São Paulo. 

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na 
data de sua publicação". 

Tendo em vista a informação do 
Ministério da Saúde, não há mais razões 
para ainda prevaleçam os efeitos do 
Decreto-lei n. 1.713, de 1939. 

Nessas condições, somos pela 
aprovação do substitutivo da Comissão 
de Saúde Pública. 

Sala Joaquim Murtinho, em 11 de 
setembro de 1953. – Ivo d'Aquino, 
Presidente. – PIinio Pompeu, Relator. –
Domingos VeIasco. – Alvaro Adolfo. – 
Alberto Pasqualini. – Walter Franco. – 
Carlos Lindemberg. – Durval Cruz. 

 
PARECER Nº 1.112. DE 1953 

 
Redação final do Substitutivo do 

Senado ao Projeto de Decreto Legislativo 
nº 23, de 1953. 

 
Relator: Sr. Waldemar Pedrosa. 
A Comissão apresenta a redação final 

(fl. anexa) do Substitutivo do Senado ao 
Projeto de Decreto Legislativo nº 23, de 
1953, de iniciativa de Câmara dos 
Deputados, e uma retificação de nome, de 
acôrdo com a documentação oficial anexa. 

Sala da Comissão de Redação, em 22 
de setembro de 1953. – Aloysio de Carvalho, 
Presidente. – Waldemar Pedrosa, Relator. – 
Velloso Borges – Costa Pereira. 

 
ANEXO AO PARECER Nº 1.112, DE 

1953 
 

Redação final do Substitutivo do 
Senado ao Projeto de Decreto Legislativo 
nº 23, de 1953, que mantém a decisão por 
que o Tribunal de Contas denegou registro 
ao ilegível celebrado entre o Ministério da 
Aeronáutica e Renato Giovanni Cecchni 
para desempenhar, no Instituto 
Tecnológico de Aeronáutica, a função de 
Professor Assistente de Química. 

 
Ao projeto: (Emenda substitutiva) 
Art. 1º O Tribunal de Contas fará registrar 

o contrato celebrado, em 27 de junho de 1951, 
entre o Ministério da Aeronáutica e Renato 
Giovanni Cecehni para desempenhar no 
Instituto Tecnológico, a função de Professor 
Assistente de Química. 

Art. Ilegível Êste decreto legislativo 
entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

 
PARECER Nº 1.113, DE 1953 

 
Redação final das emendas do 

Senado ao Projeto de Lei da Câmara dos 
Deputados nº 355, de 1950. 

 
Relator: Sr. Waldemar Pedrosa. 
A ilegível apresenta a redação final 

(fls. anexas) das emendas do Senado ao 
Projeto de Lei nº 355, de 1950, de 
iniciativa da Câmara dos Deputados. 

Sala da Comissão de Redação, em 22 
de setembro de 1953. – Aloysio de Carvalho, 
Presidente. – Waldemar Pedrosa. Relator. – 
Velloso Borges. – Costa Pereira. 

ANEXO AO PARECER. Nº 1.113, DE 
1953 

 
Redação final das emendas do 

Senado ao Projeto de Lei da Câmara dos 
Deputados nº 355, de 1950, que abre ao 
Ministério da Aeronáutica o crédito especial 
de Cr$ 200.000,00, para a ereção de um 
busto do Senador Salgado Filho. 

 
Ao art. 1º (Emenda nº 1). 
Onde se diz: 
"...crédito especial de Cr$ 

200.000,00 (duzentos mil cruzeiros) para 
a ereção de um busto..." 

Diga-se: 
"...crédito especial de Cr$ 

2.000.000.00 (dois milhões de cruzeiros) 
para a ereção de um monumento..." 

Ao art. 1º, parágrafo único (Emenda 
nº 1). 

Onde se lê: 
"...Cr$ 30.000,00 (trinta mil 

cruzeiros)..." 
Leia-se: 
"...Cr$ 100.000,00 (cem mil 

cruzeiros)..." 
 
PARECER Nº 1.115, DE 1953 

 
Da Comissão de Legislação Social, 

sôbre o Projeto de Lei da Câmara número 
207, de 1953, que institui o "Dia do 
Comerciante". 

 
Relator: Sr. Ofhon Mäder. 
Por iniciativa do ilustre Deputado Ulysses 

Guimarães, foi apresentado à Câmara dos 
Deputados, em 22 de junho de 1953, o Projeto 
de Lei que tomou o nº 3.274, de 1953 naquela 
Casa do Congresso Nacional, reconhecendo 
legalmente o "Dia do Comerciante", já 
instituído como tal pelas entidades mais 
representativas do comercio. Estabeleceu 
ainda o projeto que êsse dia seria o 16 de 
julho, data do nascimento de José da Silva 
Lisboa, mais tarde Visconde de Cayrú, e que 
as comemorações não poderão prejudicar o 
trabalho normal, se recair em dia útil. 

Justo por todos os títulos é que os 
poderes públicos homologuem por ato 
expresso a instituição de homenagem a 
uma classe que tem acompanhado o 
desenvolvimento do Brasil desde seu 
descobrimento e tanto tem contribuido para 
o seu progresso material cultural e da qual 
sairam e continuam saindo, eminentes 
estadistas e homens públicos que servem 
o país com dedicação e patriotismo. O 
comércio brasileiro bem merece que se lhe 
outorgue essa distinção pelo muito que lhe 
deve o progresso social, político e 
econômico da nação. 

E muito feliz foi a escolha da data do 
nascimento do Visconde de Cayrú para o dia 
do comerciante. Além de grande economista, 
autor de valiosos estudos nessa matéria, o 
ilustre baiano, foi sem dúvida o inspirador e 
principal autor do Decreto de 1808, de D. João 
VI, declarando os portos brasileiros abertos ao 
comércio internacional. Êsse fato que 
consubstancia o verdadeiro início da vida do 
Brasil como país livre, foi sugerido ao Conde 
de Aguiar Ministro do D. João VI, por aquela 
destacada figura do Partido Liberal, ao qual o 
Brasil deve tantas e tão relevantes medidas 
em pról do seu progresso e bem estar. 
Ligítimo é o reconhecimento do Visconde de 
Cayrú, como o patrono dos comerciantes 
brasileiros. 

O projeto em estudo passou pelas 
Comissões, e pelo plenário da Câmara dos 
Deputados, sem um voto contrário e nem 
mesmo uma restrição, si quer. Vencendo as 
tramirações regimentais num tempo "record", 
o que demonstra o bom acolhimento que 
teve e a justiça do seu conteúdo. 

Apresentado a 22 de junho, já em 14 
de julho era aprovado em última votação. 

Somos pela aprovação, do projeto, 
como homenagem ao comércio e ao 
Visconde de Cayrú. 

Sala das Comissões, em 18 de 
setembro de 1953. – Carlos Gomes de 
 

Oliveira, Presidente. – Othon Mäder, 
Relator. – Cícero de Vasconcelos. – 
Hamilton Nogueira. 
 

PARECER Nº 1.114, 1953 
 

Da Comissão de Legislação Social, 
sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 165, 
de 1953, que modifica o art. 503 do 
Decreto-lei número 5.452, de 1º de maio 
de 1943 – Consolidação das Leis do 
Trabalho – e das outras providências. 

 
Relator: Sr. Cícero de Vasconcelos. 
O Projeto de Lei da Câmara dos 

Deputados número ilegível, de ilegível, 
modifica o art. 503, da Consolidação das 
Leis do Trabalho, com o objetivo de 
ilegível aos trabalhadores rurais todos os 
dispositivos do Título IV. 

O art. ilegível, da Consolidação, ao 
qual se refere o projeto, está assim redigido: 
"São aplicáveis aos trabalhadores rurais os 
dispositivos constantes dos capítulos I, II e VI 
do presente título (título IV). 

Em que pese aos receios de 
subversão da nossa vida agrícola, que 
determinaram a ilegível dos ilegível 
rurais dos benefícios constantes da 
Consolidação das Leis do Trabalho, a não 
ser quando haja explícita referência a 
eles, e incontestável que muitas das suas 
vantagens ilegível são ilegível. 

Através dos pareceres das 
Comissões Técnicas que sobre o 
presente projeto se pronunciaram na 
Câmara dos Deputados, verifica-se que já 
se ilegível aos trabalhadores rurais os 
dispositivos referentes a duração do 
trabalho, as férias, ao salário mínimo, as 
disposições sobre o contrato individual 
ilegível trabalho, sobre a remuneração e 
sobre aviso prévio. 

Já é, portanto, ampla a aplicação 
legal dos dispositivos da Consolidação 
dos trabalhadores rurais. 

O presente projeto de lei da ao artigo 
ilegível, a seguinte redação: "As disposições 
constantes do presente ilegível são 
aplicáveis aos trabalhadores rurais. 

O nobre autor do projeto, Deputado 
ilegível, na sua justificativa, assim 
explana a extensão que propõe: 

"O objetivo essencial do projeto e o de 
garantir ao trabalhador rural o direito a 
estabilidade e o de indenização no caso de 
recisão injusta pelo empregador, além, de 
aplicar-lhes os capítulos referentes a alteração, 
suspensão e interrupção do contrato de 
trabalho e o que trata da força maior". 

A simples leitura do projeto, quero 
confessá-lo, causou-me inquietação, por 
supor tratar-se de uma brusca aplicação a 
vida rural, dos dispositivos referentes aos 
trabalhadores da indústria e dos outros 
ramos de atividades. 

Reconheço a necessidade de leis 
que regulem os direitos dos trabalhadores 
rurais e atribuo muitos dos desequilíbrios 
da vida econômica do país, a falta de uma 
legislação precisa e justa sôbre as 
atividades do campo. 

Entendo, porém, que tal regulamentação 
deve atender as circunstâncias em que se 
desenvolve a nossa vida rural, contendo 
dispositivos que evitem descalabros e criem 
justas e possíveis condições de trabalho. 

Ilegível deixa de reconhecer a 
necessidade de uma lei agrária, capaz de 
apresentar solução para muitos problemas 
que gravam a nossa precária agricultura. 

Uma consideração mais atenta do 
projeto convenceu-me de que a inovação 
proposta em nada agravara as relações 
entre empregadores e empregados 
ilegível ao tempo em que reivindicará 
direitos incontestáveis dos que mourejam 
nas lides rurais. 

A estabilidade e a indenização em caso 
de rescisão injusta de contrato constituem 
direitos atribuídos ilegível ao trabalhador 
rural pela Constituição em seu artigo 157, 
item XII: "estabilidade na emprêsa ou  
na exploração rural e indenização ao tra- 
 

balhador despedido, nos casos ilegível 
condições que a lei estatuir". 

Não será justo omitir a lei para fugir às 
possíveis dificuldades de sua aplicação. 

No caso não me parece haja 
inconvenientes em atribuir ao trabalhador 
do campo condições indispensáveis para 
as suas atividades. 

O art. 2º do projeto garante, em caso 
de inquérito administrativo, a ocupação do 
imóvel pelo empregado rural estável até 
que transite em julgado a decisão que lhe 
venha a ser contrária. 

Sou pela aprovação do projeto. 
Sala das Comissões, em 18 de 

setembro de 1953. – Carlos Gomes de 
Oliveira, Presidente. – Cícero de 
Vasconcelos, Relator. – Othon Mäder. – 
Hamilton Nogueira. 

 
PARECER Nº 1.116, DE 1953 

 
Da Comissão de Serviço Público Civil, 

sôbre o Projeto de Lei do Senado nº 24 de 
1952 que altera a redação do art. 10 do 
Regulameto do Instituto Rio Branco. 

 
Relator: Sr. Vivaldo Lima. 
O presente Projeto de Lei, de iniciativa 

do nobre Senador Mozart Lago, oferecido à 
consideração desta Casa em junho do ano 
transato, visa a alterar a redação do Art. 10 
do Regulamento do Instituto Rio Branco. 

O objetivo da proposição colima a 
assegurar o ingresso nas carreiras 
diplomática e consular do elemento feminino, 
sem quaisquer restrições não prescritas 
claramente na Constituição em vigor. 

A Comissão de Constituição e 
Justiça homologou unânimemente o 
brilhante e fundamentado parecer de seu 
relator, senador Aloísio de Carvalho, que 
conclui da forma seguinte: 

"Pretende o projeto eliminar o 
impedimento oposto às mulheres para o 
ingresso na carreira diplomática. Não deve 
fazê-lo, porém modificando, simplesmente 
o texto do atual Regulamento, mas antes, 
revogando o disposto no Decreto-lei nº 9 
242 de 26 de abril de 1946, de que 
decorreu a norma regulamentar em aprêço. 
E como o projeto entende exigível para o 
cônjuge do candidato a diplomata, seja 
homem ou mulher, também a condição de 
brasileiro nato o que não ocorria pelo 
decreto-lei nº 9.032, de 6 de marco de 
1946, que impunha êsse requisito ao 
candidato, mas admitir, em relação ao 
cônjuge, o da nacionalidade brasileira é 
claro que a alteração proposta deve 
estender-se até ao decreto-lei nº 9 032, 
porquanto lhe modifica ponto substancial. 

Assim, será de melhor técnica uma lei 
que vá diretamente, em têrmos inequívocos, 
ao próprio objetivo, revogadas. 
conseguintemente, as disposições existentes 
em sentido contrário. Opinando pela 
constitucionalidade do projeto oferecendo-lhe, 
pois em substituições a seguinte emenda: 

 
Nº1 

 
EMENDA SUBSTITUTIVA AO 

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 24, 
DE 1952  

 
Redija-se: 
Dispõe sôbre o ingresso na carreira 

de Diplomata. 
Art. 1º Ao ingresso na classe inicial da 

carreira de Diplomata são admitidos os 
brasileiros natos, sem distinção de sexo, nos 
têrmos e observadas as demais condições 
do decreto-lei nº 9 032 de 6 março de 1046. 

Parágrafo único. Se casado o 
candidato, o cônjuge deverá ser também 
brasileiro nato. 

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na 
data da sua publicação, revogadas tôdas 
as disposições em contrário, especialmente 
as da letra a do art. 2º do Decreto-lei 
número 9.032 de 6 de março de ilegível e 
do parágrafo único do art. ilegível do 
Decreto-lei nº 9 202 de 20 abril de 1946." 
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Quando da primeira discussão em 

plenário, em 12 de dezembro, o ilustre 
Senador Bernardes Filho apresentou a 
seguinte subemenda ao substitutivo da 
Comissão de Constituição e Justiça: 

"Acrescente-se onde convier: 
Art. – Quando admitida na carreira 

da Diplomacia, a mulher terá sua 
atividade permanente circunscrita à 
Secretaria de Estado". 

Sôbre esta também opina 
favoràvelmente a Comissão de 
Constituição e Justiça, em sua reunião de 
12 de fevereiro do ano corrente. 

O relator da Comissão de Relações 
Exteriores, o eminente Senador Novais 
Filho, estuda exaustivamente a matéria 
na longa peça que leu perante os seus 
pares, na sessão de 12 de agôsto p.p., 
concluindo que... 

"...a emenda substitutiva da 
Comissão de Justiça corresponde melhor 
à técnica de exigir, de não dispensar, na 
elaboração do direito positivo. Dois 
decretos-leis, ambos de 1946, o 9.032 e o 
9.202, vedavam à mulher acesso à 
carreira diplomática. O Regulamento do 
Instituto Rio Branco, aprovado por 
decreto, por um ato do Executivo, é um 
simples comentário dos ditos decretos-
leis. Impõe-se portanto lei, que em têrmos 
inequívocos, derrogue aquêles decretos-
leis parte em que estabelecem a vedação 
questionada. 

Somos pela aprovação da emenda 
substitutiva, apresentada pelo nobre 
Senador Aloysio de Carvalho e também 
pela aceitação da sub-emenda de autoria 
do nobre Senador Benardes Filho. 

Ficará assim o projeto em condições 
de corresponder e conciliar os pontos de 
vista já evidenciados no plenário desta 
Casa". 

Os preceitos dos Decretos-leis 
aludidos, que se pretendem alterar com 
esta proposição têm sido respeitados e 
cumpridos pelo Ministério das Relações 
Exteriores, que tem vedado a inscrição de 
candidatos do sexo feminino nos 
concursos de habilitação, à matrícula no 
Instituto Rio Branco, e tomar parte nas 
provas do mesmo. O Tribunal Federal de 
Recursos, provocado em face de um 
mandado de segurança concedido pelo 
Juiz de Direito da 4ª Vara da Fazenda 
Pública (1º Ofício), na sessão de 18 de 
maio do ano corrente, por cinco votos 
contra dois ilegível a ilegível 
inconstitucionalidade dos Decretos-leis 
mencionados, que para alguns, 
constituem restrições ao princípio amplo 
de que todos são iguais perante a lei e ao 
de que os cargos públicos são acessíveis 
a todos, nos têrmos da Constituição de 
1946. 

"Os princípios constitucionais 
pondera o advogado da impetrante do 
mandado de segurança cassado pela 
instância superior, devem prevalecer erga 
omnes, não podem ser contrariados por 
lei ordinária, muita menos por atos 
regulamentares administrativos baixados 
pelo Poder Executivo". 

A Carta Magna, no entanto, no artigo 
184. assim estatui: 

"Os cargos públicos são acessíveis a 
todos os brasileiros, observados os 
requisitos que a lei estabelecer". 

Se a lei ordinária, esclarece o 
ilustre assistente jurídico do Ministério 
do Exterior, Sr. Hamilton Leal, – no caso 
o decreto-lei nº 9.202, de 26 de abril de 
1946 – assim dispunha, o Regulamento 
do Instituto, em obediência ao princípio 
de hierarquia, das leis, não poderia 
ordenar diferentemente. Fis porque o 
decreto número 22.443, de 14 de janeiro 
de 1947, alterando a redação dos 
números 10 e 19 do Regulamento do 
Instituto, reproduz a linguagem 
imperativa do diploma legal, ordinário, 
quando dispõe no art. 10 que: 

"O candidato à inscrição no "Curso 
de Preparação à Carreira de Diplomata" 
deverá ser brasileiro nato, do sexo 
masculino e casado, se o fôr, com mulher 
brasileira nata." 

Ainda, do parecer dêsse brilhante 
consultor jurídico do Itamaraty, as 
palavras adiante: 

"Não é aliás, a carreira de diplomata 
a única que existe privativa, até aqui, dos 
homens. Muitas outras há. E não nos 
consta tenha qualquer candidato 
invocado, até o presente, o principio da 
igualdade jurídica". 

Todavia, é forçoso reconhecer que, 
modernamente, têm a constituição e as 
leis buscado atribuir à mulher maior soma 
de oportunidades na vida pública e 
política. Agora mesmo, no nosso país, 
lutam elas bravamente para ilegível 
restrições fixadas no Código Civil e nas 
leis comerciais, restrições essas que 
jamais foram postas em dúvida frente ao 
princípio igualitário. 

XIII) Em conclusão, a matéria 
constante do mandado oferece, em si 
síntese, dois aspectos: 

a) o aspecto político. Sôbre êle, 
sabem-no todos, nem só Sua Excelência 
o Senhor Presidente da República como 
Sua Excelência o Senhor Ministro de 
Estado, em ocasião diversas, têm feito 
declarações afirmativas do interêsse com 
que verão restabelecidas as franquias 
legais que permitissem novamente, poder 
as mulheres ingressar na carreira 
diplomática. 

b) O aspecto constitucional. Êste, 
quer nos parecer, foi devidamente 
esclarecido e as informações 
prestadas acima habilitam o M. M. Dr. 
Juiz a opinar sôbre ela. Já agora o 
problema está afeto ao Poder 
Judiciário. A êle cabe o 
pronunciamento sôbre a feição 
constitucional do problema, cabendo 
ao Legislativo dizer relativamente 
sôbre o aspecto político". 

Resolveu, de fato, o Poder Judiciário, 
através do Tribunal Federal de Recursos, 
o problema, quanto ao aspecto 
constitucional, na memorável sessão de 
18 de maio p.p. por maioria de votos, 
aceitando o luminoso parecer do relator, o 
eminente Ministro Djalma da Cunha 
Mello. 

Restam os aspectos políticos e 
administrativos da questão. 

O discurso do eminente Senhor 
Getúlio Vargas, Presidente da 
República, pronunciado na sessão de 
encerramento, nesta Capital, da VIII 
Comissão Interamericana de 
Mulheres, publicado no Diário do 
Congresso Nacional de 12 de 
dezembro do ano passado, traduz, de 
modo expressivo o pensamento do 
govêrno, a respeito de ilegível dos 
direitos políticos e civis em tôda a 
plenitude, à mulher brasileira. 

"Quando vejo, diz o honrado Chefe 
da Nação, entre os nobres objetivos da 
Comissão Interamericana de Mulheres, 
e desta sua VIII Assembléia, os de 
"trabalhar em favor da concessão à 
mulher da América dos direitos civis, 
políticos, econômicos e sociais", além 
de "estudar os seus problemas e 
propor medidas para resolvê-los", 
chamando a atenção dos Governos 
para o cumprimento de soluções 
aprovadas a êsse respeito nas 
Conferências Internacionais – não me 
sinto em causa, na expectativa dos 
vossos apelos. 

Ao contrário, posso comunicar-vos 
que o Brasil foi ao encontro dos vossos 
anseios e das justas reivindicações 
inscritas no programa desta Assembléia. 
E podeis contar com meu Govêrno, para 
a execução de tudo o que fôr aqui 
deliberado em favor dos direitos e da 
condição social da mulher. 

E' justo, pois, que, a estas alturas,  
se não contrariem mais as reivindicações 
da mulher brasileira de reingressar  
e encarreirar-se nos quadros do 
Itamaraty, em condições de igualdade, 
dando, de outro lado, enchança  
ao Executivo de cumprir a promessa 
formal, de público, e com tanta 
ressonância continental "de assegurar, 
 

como um ato da mais elementar justiça, 
em nossas leis, os mesmos direitos, as 
mesmas garantias e prerrogativas que os 
homens a si próprios se concederam". 

Por fim, do ponto de vista 
administrativo, nada há que autorize a 
considerar a iniciativa como inovação. 

Vem de 1818, quando no Itamaraty 
ingressou D. Maria José de Castro 
Rebelo Mendes, aprovada, em concurso, 
no cargo de 3º Oficial, então inicio da 
carreira. 

Em 1929, D. Zoralma de Almeida 
Rodrigues, após brilhantes provas, foi 
nomeada também para o cargo inicial de 
carreira de diplomata. 

Depois de um longo interregno, em 
1934, recomeçaram os regimes de 
concurso, inscrevendo-se, então, 
cinqüenta e nove candidatos a Consul de 
3ª, dos quais 51 homens e oito mulheres. 
Foram aprovados 7 homens e duas 
mulheres. 

Lá por volta de 1935, novo concurso 
foi aberto, em virtude da deficiência de 
pessoal pelo reduzido número de 
aprovação nos concursos anteriores. 
Inscreveram-se nêsse 53 homens e 11 
mulheres, sendo aprovados apenas 5 
homens e 5 mulheres. 

Em 1937, com 70 candidatos, 
realiza-se mais outro concurso, que, aliás, 
foi o último, em virtude da nova legislação 
do Estado Novo restritiva, nêsse 
particular, à admissão da mulher, quando, 
baixando, em 1938, o Decreto-lei nº 791, 
dispôs, no parágrafo único do art. 30, o 
seguinte: "Ao referido concurso só 
poderão inscrever-se candidatos da sexo 
masculino." 

No ano da 1945, foi criado o Instituto 
Rio Branco destinado à preparação dos 
candidatos à carreira da Diplomacia, sem 
distinção de sexo. 

Sob os preceitos do Regulamento, 
baixado em março de 1946, restabeleceu-
se, depois de largo hiato, a prática do 
concurso sem discriminação, em cujo 
primeiro, àquela época realizada, se 
inscreveram 300 candidatos (253 homens 
e 47 mulheres), sendo aprovados 81 
homens e 15 mulheres. 

O Decreto-lei nº 9.202, de 26 de abril 
de 1946, resolve retornar à iniqua 
restrição, face ao que, desde então, ficou 
vedada à mulher a ilegível no Curso de 
Habilitação do Instituto Rio Branco. 

Voltam-se as esperanças, agora, 
para o Poder Legislativo da República, 
com redobrado alento, confiantes em que 
seja varrida da legislação vigente a injusta 
desigualdade, graças ao oportuno e 
sensato projeto, ora em estudo nesta 
Comissão técnica. 

E com fundadas esperanças, uma 
vez que, "para longe vão ficando as 
distinções em direito civil e político, 
entre homens e mulheres, como vão 
ficando as de classe, ajustadas às 
partes de uma sociedade ameaçada por 
mil perigos e cuja sobrevivência 
depende da união e dos esforços de 
todos e de cada um". 

Na defesa do patrimônio material e 
moral que recebemos, dia a dia, ao nosso 
lado, um lugar de maior responsabilidade, 
o que reclamais, com coragem, como se 
não bastassem as augustas missões que 
vos correspondem. 

Ao encerrar os trabalhos desta VIII 
Assembléia da Comissão Interamericana 
de Mulheres, tenho a segurança de que 
dias melhores, mais tranquilos e seguros 
advirão para êste continente e para o 
mundo sob a influência de vossa ação 
renovadora." 

Eis como, magnificamente, concluiu 
o Presidente Vargas a sua oportuna 
oração. 

Assim sendo, não poderá deixar esta 
Comissão de Serviço Público Civil de 
manifestar-se favorável à provação da 
emenda substitutiva da Comissão de 
Constituição e Justiça, sem as restrições 
consubstanciadas na subemenda 
Bernardes Filho. 

Este é o nosso parecer. 

Sala das Comissões, em 16 de 
setembro de 1953. – Prisco dos Santos, 
Presidente. – Vivaldo Lima, Relator. – 
Costa Pereira. – Mozart Lago, de acôrdo 
integralmente, com o parecer que me 
rejubilo de subscrever justo no dia em que 
o O.N.U. elegeu para a sua Presidência, 
para o mais alto posto da Diplomacia 
Universal, uma mulher a Sra. 
Vijaayalakshmi Pandit, Delegada da India. 

 
PARECER Nº 1-117, DE 1953 

 
Redação final do Projeto do Decreto 

Legislativo nº 42, de 1952. 
 
Relator: Sr. Costa Pereira. 
A Comissão apresenta a redação 

final do Projeto de Decreto Legislativo nº 
42 de 1952, originário da Câmara dos 
Deputados. 

Sala da Comissão de Redação, em 
22 de setembro de 1953. – Aloysio de 
Carvalho, Presidente. – Costa Pereira, 
Relator. – Waldemar Pedrosa. – Velloso 
Borges. 

 
ANEXO AO PARECER Nº 1.117 DE 1953 

 
Redação Final do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 42, de 1952, que aprova o 
Acordo sobre transportes Aereos 
Regulares entre o Governo aos Estados 
Unidos do Brasil e o Governo da 
Espanha. 

 
Faço saber que o Congresso 

Nacional decreta nos têrmos do art. 66, 
inciso ilegível, da Constituição Federal, e 
eu promulgo o seguinte: 

 
DECRETO LEGISLATIVO 

 
Nº – 1953 

 
Art. 1º E' aprovado o Acôrdo anexo 

sobre Transportes Aéreos Regulares 
entre o Governo dos Estados Unidos do 
Brasil e o Governo da Espanha, firmado 
no Rio de Janeiro, a 28 de novembro de 
1949. 

Art. 2º Este decreta legislativo 
entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

 
Parecer nº 1-118, de 1953 

 
Redação final das emendas do 

Senado do Projeto de Lei da Câmara dos 
Deputados nº 55, de 1953. 

 
Relator: Sr. Veloso Borges. 
A Comissão apresenta a redação 

final (fl. anexa), das emendas do Senado 
ao Projeto de Lei nº 55, de 1953, de 
iniciativa da Câmara dos Deputados. 

Sala da Comissão de Redação, em 22 
de setembro de 1953 – Aloysio de Carvalho, 
Presidente. – Velloso Borges, Relator, – 
Waldemar Pedrosa. – Costa Pereira. 

 
ANEXO AO PARECER Nº 1.118, DE 

1953 
 
Redação Final das emendas do 

Senado ao Projeto de Lei da Câmara dos 
Deputados nº 55, de 1953, que concede a 
pensão mensal de Cr$ 4.000,00 à viúva e 
as filhas solteiras do Professor Arduino 
Fontes Bolívar. 

 
Ao art. 2º (Emenda nº 1 e respectiva 

subemenda). 
Acrescente-se, em seguida a êste 

artigo o seguinte: 
"Art – E' concedida a Luiza Matoso 

Sampaio Correia e a Maria Eugênia 
Matoso de Novais viúvas, 
respectivamente, dos Engenheiros e ex-
Senadores José Matoso Sampaio Correia 
e Henrique de Novais, e a Cândida 
Pessoa Barreto, órfã e neta do Marechal 
Floriano Peixoto, enquanto permanecer 
em estado de viúvez, a pensão especial 
de Cr$ 4 000,00 (quatro mil cruzeiros) 
mensais a cada uma". 
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PARECER Nº 1.119, 1953 
 

Redação final do Projeto de Lei 
da Câmara dos Deputados números 
187, de 1953. 

 
Relator: Sr. Valdemar Pedrosa. 
A Comissão apresenta a 

redação final (fl anexa) do Projeto de 
Lei nº 187, de 1953, da iniciativa da 
Câmara dos Deputados, 
considerando, como de redação, a 
emenda da Comissão de Finanças 
do Senado Federal. 

Sala da Comissão de Redação, 
em 22 de setembro de 1953 – 
Aloysio de Carvalho, Presidente. – 
Waldemar Pedrosa, Relator. – 
Velloso Borges. – Costa Pereira. 

 
ANEXO AO PARECER Nº 1.119 DE 

1953 
 
Redação Final do Projeto de Lei 

da Câmara dos Deputados nº 187, 
de 1953, que autorize o Poder 
Executivo a abrir pelo Ministério da 
Educação e Cultura, o crédito 
especial de Cr$ 700.000,00 
(setecentos mil cruzeiros), para 
completar o pagamento da 
subvenção anual ao Instituto 
Histórico e Geográfico Brasileiro. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º E' o Poder Executivo 

autorizado a abrir, pelo Ministério da 
Educação e Cultura, o credito 
especial de Cr$ 700.000,00 
setecentos mil cruzeiros, para 
completar o pagamento da 
subvenção anual concedida ao 
Instituto Histórico e Geográfico 
Brasileiro, nos têrmos da Lei nº 1.778 
B, de 20 de dezembro de 1952. 

Art. 2º Esta lei entrará em vigor 
na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em 
contrário. 

O SR. PRESIDENTE: – Para 
constituírem a Delegação do Senado 
à Conferência da União Inter-
Parlamentar, a reunir-se 
proximamente em Washington, 
designo de acôrdo com as indicações 
recebidas dos líderes dos partidos 
representados nesta Casa, os 
Senhores Senadores Rui Carneiro, 
Mozart Lago, Walter Franco e 
Domingos Velasco. (Pausa). 

Continua a hora do expediente. 
Tem a palavra o nobre Senador 

Assis Chateaubriand, primeiro orador 
inscrito. 

O Sr. Assis Chateaubriand 
pronuncia discurso que será 
publicado depois. 

Durante o discurso do Sr. Assis 
Chateaubriand o Sr. Café Filho, 
deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Alfredo Neves.[ 

O SR. PRESIDENTE: – Veio à 
Mesa um requerimento, que vai ser 
lido. 

E' lido e aprovado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO Nº 342, DE 1953 
 
Requeremos, com fundamento 

na letra "C" do art. 128 do Regimento 
Interno, a inclusão, em Ordem do 
Dia, do Projeto de Lei da Câmara nº 
359, de 1952 – que concede pensão 
especial de Cr$ 2.000,00 mensais à 
viúva do juíz Álvaro Teixeira de Melo. 

Sala das Sessões do Senado 
Federal, Rio de Janeiro, 13 de 
agôsto de 1953. – Mozart Lago. – 
Alfredo Simch. – Domingos Velasco. 
– Ezechias da Rocha. – Euclydes 
Vieira. – Alencastro Guimarães. 

O SR. PRESIDENTE: – Em 
virtude da deliberação do Senado, o 
projeto figurará na Ordem do Dia da 
próxima sessão. 

O SR. PRESIDENTE: – A 
Comissão de Redação enviou à 
Mesa a redação final do Projeto de 
 

Lei da Câmara nº 231, de 1953, e que se 
encontra em regime de urgência. 

Vai ser lido o Parecer. 
E' lido e sem debate aprovado o 

seguinte: 
 

PARECER Nº 1-120, DE 1953 
 
Redação final do Projeto de Lei da 

Câmara dos Deputados nº 231, de 1953. 
 
Relator: Sr. Costa Pereira. 
A Comissão apresenta a redação final 

(fls. anexas) do Projeto de Lei nº 231, de 
1953, de iniciativa da Câmara dos 
Deputados. 

Sala da Comissão de Redação, em 14 de 
setembro de 1953. – Joaquim Pires, 
Presidente. – Costa Pereira, Relator. – 
Waldemar Pedrosa. 

 
ANEXO AO PARECER Nº 1.120, DE 1953 

 
Redação Final do Projeto de Lei da 

Câmara dos Deputados números 231, de 
1953, que prorroga até 31 de dezembro de 
1953 a vigência da Lei nº 842, de 4 de 
outubro de 1949, que subordina ao regime 
de licença prévia o intercâmbio de 
importação e exportação com o  
exterior. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º E' prorrogada até 31 de 

dezembro de 1953, com as modificações 
constantes da Lei nº 842, de 4 de outubro 
de 1949, a vigência da Lei nº 262, de 23 
de fevereiro de 1948, que subordina ao 
regime de licença prévia o intercâmbio  
de importação e exportação com o 
exterior. 

Art. 2º A execução da lei continuará a 
cargo da Carteira de Exportação e 
Importação do Banco do BrasiI, que 
obedecerá para tal fim às determinações 
de uma comissão composta dos seguintes 
membros: 

I – Diretor da Carteira de Exportação e 
Importação do Banco do Brasil S. A.; 

II – Diretor da Carteira de Câmbio do 
Banco do Brasil S. A.; 

III – Representante do Ministério das 
Relações Exteriores. 

§ 1º As decisões da Comissão serão 
tomadas em reuniões de que poderão 
participar sem direito de voto: 

a) um representante da Confederação 
Nacional do Comércio; 

b) um representante da Confederação 
Nacional da Indústria; 

c) Um representante da Confederação 
Rural Brasileiro. 

§ 2º Das decisões da Comissão caberá 
recurso para o Conselho da 
Superintendência da Moeda e do Crédito 
com efeito suspensivo: 

I – Interposto por qualquer dos 
representantes mencionados no parágrafo 
anterior, quando se tratar de fixação de 
normas gerais para a execução da  
lei; 

II – Interposto pelos 3 (três) citados 
representantes, nos demais casos. 

§ 3º O recurso deverá ser interposto 
no prazo de 24 (vinte e quatro) horas  
e a decisão proferida no de 8 (oito)  
dias. 

§ 4º O Diretor da Carteira de Câmbio 
do Banco da Brasil S A designará 
representante para substitui-lo, em  
seus impedimentos, nas reuniões da  
Comissão. 

Art. 3º Os despachos de concessão, de 
denegação e de prorrogação de licença prévia 
ou de modificação de qualquer espécie, na 
licença prévia ou no seu pedido inicial, serão 
publicados dentro em 3 (três) dias no Diário 
Oficial. 

§ 1º Na publicação serão indicados: 
a) O número e a data do pedido de 

licenças; 
b) O nome do beneficiário; 
c) A mercadoria, sua quantidade ou 

pêso; 
d) O valor em cruzeiros e em moeda 

estrangeira; 
e) A procedência; 
f) O destino. 

§ 2º Os pedidos de concessão de 
licença prévia serão numerados 
seguidamente, de acôrdo com a ordem 
cronológica da apresentação. A 
numeração inicial será mantida até o 
despacho final. 

§ 3º Os despachos de denegação e 
de prorrogação de licença prévia e os que 
concederem ou negarem modificação da 
licença prévia ou do pedido inicial serão 
sempre motivados. 

§ 4º A direção da Imprensa Nacional 
dará prioridade à publicação dos 
despachos a que se refere êste artigo, no 
Diário Oficial. 

§ 5º Quando o despacho de 
concessão ou de denegação de licença 
prévia fôr proferido por agência do Banco 
do Brasil S. A., sediada em capital de 
Estado, a sua publicação sera feita, 
dentro em 3 (três) dias no jornal oficial 
local, e, quando o despacho fôr proferido 
por agência do Banco do Brasil S. A., 
localizada em cidade do interior do 
Estado, a sua publicação será feita, no 
mesmo prazo, por meio de edital, que 
será afixado na respectiva agência. 

§ 6º Tôda vez que fôr levantada a 
suspensão de importação de determinado 
produto, a Comissão fará publicar no 
Diário Oficial da União, e dos Estados, 
com antecedência mínima de 15 (quinze) 
dias, edital para o recebimento de 
pedidos em determinado período. 

§ 7º As licenças só se tornarão 
efetivas 72 (setenta e duas) horas após a 
publicação do despacho de autorização. 

Art. 4º As margens de lucros para o 
comércio dos bens importados mediante 
licença de Carteira de Exportação e 
Importação, serão estabelecidas pelo 
Poder Executivo, atendidos os critérios 
usuais para a composição de preços e 
serão publicadas dentro em 24 (vinte e 
quatro) horas do ato da fixação no Diário 
Oficial da União. 

Parágrafo único O Poder Executivo 
expedirá, dentro em 5 (cinco) dias da data 
da publicação desta lei, as instruções 
para o fiel cumprimento dêste artigo. 

Art. 5º A partir da vigência desta lei, a 
concessão ou prorrogação de licenças 
ficarão condicionadas ao depósito, à ordem 
da Superintendência da Moeda e do 
Crédito, de 30% (trinta por cento) do valor 
em cruzeiros da importação licenciada. 

§ 1º O depósito só será exibido 
depois de ultimado o processo de 
concessão ou de prorrogação e antes da 
entrega do documento que a represente, 
e será liberado na liquidação da 
respectiva operação de câmbio. 

§ 2º E' obrigatória, nas licenças de 
importação de mercadorias, a menção 
expressa de que a dotarão para a 
cobertura cambial foi empenhada para 
efeito das conseqüentes deduções, nas 
verbas e limites a que se refere o art. 12 
da Lei nº 1 807, de 7 de janeiro de 1953. 

§ 3º Não se incluem nas disposições 
dêste artigo as licenças relativas à 
importação a que se refere o artigo 3º, nº II, 
da Lei nº 1.807, de 7 de janeiro de 1953. 

§ 4º O disposto neste artigo aplica-se 
igualmente às licenças concedidas antes 
da vigência desta lei e que vierem a ser 
prorrogadas. 

Art. 6º Esta lei entrará em vigor 
inclusive quanto à sua obrigatoriedade 
nos Estados estrangeiros na data de sua 
publicação no Diário Oficial da União, 
revogado para êste efeito o disposto no § 
1º art 1º do Decreto-lei nº 4 657, de 4 de 
setembro de 1942. 

Art 7º Revogam-se as disposições 
em contrário. 

Deixam de comparecer os Senhores 
Senadores: 

Prisco dos Santos 
Magalhães Barata 
Arêa Leão 
Carlos Saboya 
Ferreira de Souza 
Ruy Carneiro 
Julio Leite 
Landulpho Alves 
Attilío Vivacqua 
Pereira Pinto 

Cesar Vergueiro 
João Villasbôas 
Flávio Guimarães 
Roberto Glasser (14) 
O SR. PRESIDENTE: – Encontram-

se sôbre a Mesa ilegível redações finais, 
que vou submeter à discussão. 

São sem debate aprovados os 
seguintes: 

 
PARECERES 

 
PARECER Nº 1.061, DE 1953 

 
Redação final da emenda do Senado 

ao Projeto de Lei da Câmara dos 
Deputados nº 193, de 1953. 

 
Relator: Sr. Aloysio de Carvalho. 
A Comissão apresenta a redação do 

final da emenda, do Senado ao Projeto de 
Lei nº 193, de 1953, de iniciativa da 
Câmara dos Deputados. 

Sala da Comissão de Redação, em 
17 de setembro de 1953. – Joaquim 
Pires, Presidente. – Aloysio de Carvalho, 
Relator. – Costa Pereira. 

 
ANEXO AO PARECER Nº 1061, DE 1953 

 
Redação final da emenda do Senado 

ao Projeto de Lei da Câmara dos 
Deputados nº 193, de 1953, que localiza 
a Usina Siderurgica de que trata o nº IV 
do Anexo 1 da Lei nº 1.886, de 11 de 
junho de 1953, na bacia carbonífera do 
Estado de Santa Catarina 

 
Ao art. 1º (Emenda nº 1-C). 
Suprima-se, in-fine, o seguinte: 
"...de conformidade com o parecer 

do Conselho Nacional de Minas e 
Metalurgia". 

À Câmara dos Deputados. 
 
PARECER Nº 1.062, DE 1953 

 
Redação final do Projeto de Lei da 

Câmara dos Deputados nº 208 de 1953 
 
Relator: Sr. Costa Pereira. 
A Comissão apresenta a redação 

final do projeto de Lei nº 208, de 1953, de 
iniciativa da Câmara dos Deputados, com 
alteração do nome do Ministério que, em 
vez de "Educação e Saúde", passará a 
ser "Educação e Cultura". 

Sala da Comissão de Redação em 
17 de setembro de 1953 – Joaquim Pires, 
Presidente. – Costa Pereira, Relator.– 
Aloisio de Carvalho. 

 
ANEXO AO PARECER Nº 1.962 DE 1953 

 
Redação final do Projeto de ilegível 

da Câmara dos Deputados nº ilegível, de 
1953, que dispõe sôbre a comemoração 
do primeiro centenário do nascimento de 
Jose do Patrocínio e dá outras 
providências. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º O Govêrno Federal assumirá, 

nos têrmos desta lei, a iniciativa da 
comemoração do primeiro centenário do 
nascimento do jornalista e abolicionista 
brasileiro José do Patrocínio, a 
transcorrer em 8 de outubro de 1953. 

Art. 2º O Instituto Nacional do Livro, 
à conta da verba própria do orçamento de 
1953, coordenará providências no sentido 
de se reedita ilegível as obras esgotadas. 
"Mota Coqueiro", "Os Retirantes" e "Pedro 
Espanhol". 

Art. 3º E instituido o Prêmio Nacional 
José do Patrocínio no valor de Cr$ 
50.000,00 (cinqüenta mil cruzeiros), 
destinado a recompensar o melhor estudo 
histórico sôbre a Abolição. 

Art. 4º O Ministério da Educação e Cultua 
baixará ao prazo de 40 (quarenta) dias a partir 
da vigência desta lei, as instruções e normas 
para realização e julgamento do concurso de 
que trata o art. 3º. 

Art. 5º o Ministério da Viação e 
Obras Públicas, por intermédio do 
Departamento Geral dos Correios e 
Telégrafos, providenciará a emissão 
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de uma série de 2 (dois) selos 
comemorativos do primeiro centenário de 
José do Patrocínio, das taxas de Cr$ 0,60 
(sessenta centavos) e Cr$ 5,00 (cinco 
cruzeiros) e nas quantidades, 
respectivamente, de 2.000.016 (dois milhões 
e dezesseis) e 1.000.008 (um milhão e oito), 
ambos com a efígie dêsse jornalista e 
abolicionista e alusões às suas obras. 

Art. 6º O Ministério da Educação e 
Cultura promoverá, em todo o país, a 8 de 
outubro de 1953, palestras e conferências 
sôbre a vida de José do Patrocínio e o 
sentido social dos seus trabalhos. 

Art. 7º Esta lei entrará em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

À sanção. 
O SR. PRESIDENTE: – De 

conformidade com o disposto no art. 39, § 
1º, do Regimento Comum, designo o 
nobre Senador Euclides Vieira, por ter 
sido relator da matéria na Comissão de 
Economia, para acompanhar, na Câmara 
dos Deputados, o estudo da emenda do 
Senado, cuja redação final acaba de ser 
aprovada, ao projeto nº 193, de 1953. 

Constando a Ordem do Dia de 
trabalhos de Comissões, vou encerrar a 
sessão, designando para a próxima sessão 
ordinária, a seguinte Ordem do Dia 

 
ORDEM DO DIA 

 
Votação, em discussão única, do 

Projeto de Lei da Câmara nº 168, de 
1953, que retifica a Lei nº 1.737, de 10-
12-52, que estima a Receita e fixa a 
Despesa da União para o exercício 
financeiro de 1953 e dá outras 
providências (em regime de urgência, nos 
têrmos do art 55, § 3º do Regimento 
Interno, em virtude de requerimento nº 
333, aprovado em 23-9-53), tendo 
pareceres favoráveis, sob número 895 e 
896, respectivamente das Comissões de 
Constituição e Justiça e de Finanças e 
dependendo de pronunciamento das 
mesmas Comissões sôbre as emendas. 

Segunda discussão (2º dia) do 
Projeto de Reforma Constitucional nº 1, 
de 1953, que acrescenta dispositivos ao 
art. 4º do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias. Parecer 
favorável, sob nº 611, de 1953, da 
Comissão de Reforma Constitucional. 

Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara dos Deputados nº 312, de 1950, 
que concede isenção de direitos de 
importação e taxas aduaneiras para a 
Rádio Sociedade Farroupilha Limitada, de 
Pôrto Alegre. Pareceres favoráveis: da 
Comissão de Constituição e Justiça, sob 
nº 992, de 1353; da Comissão de 
Finanças, sob número 993, de 1953. 

Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara dos Deputados nº 313, de 1950, 
que concede isenção de direitos de 
Importação à Prefeitura de Campo 
Grande, Estado de Mato Grosso, para um 
trator Caterpillar. Pareceres favoráveis: da 
Comissão de Constituição e Justiça, sob 
nº 969, de 1953; da Comissão de 
Finanças, sob nº 970, de 1953. 

Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara dos Deputados nº 314, de 1950, 
que isenta de direitos e taxas aduaneiras, 
exclusive a de previdência social, uma 
draga de sucção importada pela 
Sociedade de Expansão Comercial e 
Urbana Ltda., com sede em Recife, 
Pernambuco. Pareceres favoráveis: da 
Comissão de Constituição e Justiça, sob 
nº 1.016, de 1953; da Comissão de 
Finanças, sob número 1.017. 

Discussão única do Projeto de Lei  
da Câmara dos Deputados nº 260, de 
1.351, que concede isenção de  
direitos de importação para consumo  
e demais taxas aduaneiras, para material 
importado pelo Instituto de Aposentadoria 
e Pensões dos Comerciários.  
Pareceres favoráveis: da Comissão de 
 

Constituição e Justiça, sob nº 1.018, de 
1953; da Comissão de Finanças, sob nº 
1.019, de 1953. 

Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara dos Deputados nº 64, de 1952, 
que concede isenção de direitos de 
importação para uma estação 
transmissora destinada às "Emissoras 
Unidas", de São Paulo, Pareceres 
favoráveis: da Comissão de Constituição 
e Justiça, sob nº 1.022, de 1953; da 
Comissão de Finanças, sob número 
1.023, de 1953. 

Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara dos Deputados nº 85, de 1952, 
que isenta de impostos e taxas federais 
as sociedades beneficentes. Pareceres: 
da Comissão de Constituição e Justiça, 
pela constitucionalidade (sob nº 907, de 
1953); da Comissão de Finanças, pela 
rejeição (sob nº 908, de 1953). 

Discussão única do Projeto de Lei 
da Câmara dos Deputados nº 159, de 
1952, que isenta a Prefeitura Municipal 
de Guaporé, Estado do Rio Grande do 
Sul, de direitos alfandegários para 
importação de máquinas para a usina 
hidrelétrica de sua propriedade. 
Pareceres favoráveis: da Comissão de 
Constituição e Justiça, sob nº 961, de 
1953; da Comissão de Finanças, sob nº 
962, de 1953. 

Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara dos Deputados nº 232, de 1952, 
que concede pensão especial de Cr$ 
2.000,00 a Elza Giolioli Bertazon, viúva do 
escultor brasileiro Hugo Bertazon 
(incluído em Ordem do Dia nos têrmos do 
art. 90, letra a, do Regimento Interno, em 
virtude de requerimento do Sr. Senador 
Domingos VeIasco, sob nº 330, de 1953, 
pela constitucionalidade (ainda não 
publicado) da Comissão de Constituição e 
Justiça e dependendo de pronunciamento 
da comissão de Finanças. 

Discussão única do Projeto de Lei 
da Câmara dos Deputados nº 60, de 
1953, que isenta a Companhia Luz e 
Fôrça S. A. do Município de Marco, no 
Estado do Ceará, dos pagamentos de 
direitos de importação e demais taxas 
aduaneiras, relativos às máquinas 
importadas para a usina elétrica de sua 
propriedade. (Incluído em Ordem do Dia 
em virtude de dispensa de interstício, 
concedida na sessão de 23-9-53, a 
requerimento do Senador Onofre 
Gomes, tendo pareceres favoráveis: da 
Comissão de Transportes, 
Comunicações e Obras Públicas, sob nº 
1.093, de 1953; da Comissão de 
Finanças, sob nº 1.094, de 1953. 

Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara dos Deputados nº 146, de 1953, 
que concede a pensão especial de Cr$ 
2.423,50 mensais a Amélia Ribeiro Leão, 
viúva do Dr. Acilino de Leão Rodrigues, 
(Incluído em Ordem do Dia em virtude de 
dispensa de interstício, concedida na 
sessão de 23-9-53, a requerimento do 
Senhor Senador Alvaro Adolpho, tendo 
pareceres favoráveis: da Comissão de 
Educação e Cultura, sob nº 1.079, de 
1953; da Comissão de Finanças, sob nº 
1.080, de 1953. 

Primeira discussão do Projeto de Lei 
do Senado nº 34, de 1950, que dispõe 
sôbre a aplicação do Decrete-lei nº 8.264, 
de 1º de dezembro de 1945 (sôbre 
gabarito de construção nas proximidades 
do Forte Duque de Cavias, nos bairros do 
Leme, Copacabana, Ipanema e Leblon). 
Pareceres: da Comissão de Constituição 
e Justiça, pela constitucionalidade (ns. 
959, 960 e 961, de 1951); da Comissão 
de Segurança Nacional (nº 919, de 1953), 
pela rejeição) 

Discussão única do Parecer núme- 
 

ro 1.049, de 1953, da Comissão Diretora, 
oferecendo redação final ao Projeto de 
Resolução nº 23, de 1953, que concede a 
Ninon Borges Seal, Oficial Legislativo 
classe O, da Secretaria do Senado 
Federal, permissão para aceitar 
designação do Poder Executivo, a fim de 
participar, como auxiliar, da Delegação do 
Brasil a VII Assembléia Geral da 
Organização das Nações Unidas, nos 
termos do art. 253 do Regulamento da 
Secretaria. 

Discussão única do Parecer número 
1.051, de 1953, da Comissão de 
Redação, oferecendo redação final ao 
Projeto de Resolução nº 26, de 1953, que 
concede autorização ao Govêrno do 
Estado de Minas Gerais par assumir 
perante o Internacional Bank for 
Reconstruction and Development as 
obrigações e responsabilidades 
necessárias a efetivação e resgate de 
empréstimo a ser feito pelo referido banco 
à Companhia de Eletricidade Alto Rio 
Grande (CEARG) e às Centrais Elétricas 
de Minas Gerais S. A. (CEMIG). 

Discussão única do Parecer número 
1.060, de 1953, das Comissão de 
Redação, oferecendo redação final às 
emendads ao Senado ao Projeto de Lei 
da Câmara dos Deputados nº 331, de 
1952, que autoriza o Poder Executivo a 
emitir pelo Ministério da Viação e Obras 
Públicas – Departamento dos Correios e 
Telégrafos – uma série de selos postais 
Comemorativos do cinquentenário da 
fundação do Colégio Interno de São 
José e do vigésimo quinto aniversário da 
criação do Colégio Externo de São Jose. 

Discussão única do Parecer número 
1.053, de 1953, da Comissão de 
Redação, oferecendo redação final ao 
Projeto de Resolução nº 25, de 1953, que 
concede ao Sr. Senador Ferreira de 
Souza licença para participar da 
delegação do Brasil a 8ª. Sessão da 
Organização das Nações Unidas. 

Discussão única do Parecer número 
1.097, de 1953, da Comissão de 
Redação, oferecendo redação final ao 
Projeto de Lei da Câmara dos Deputados 
nº 213, de 1953, que autoriza o Poder 
Executivo a abrir, pelo Ministério da 
Educação e Saúde os créditos especiais 
de Cr$ 10.000.000,00, 10.000.000,00, 
1000 000,00 e, 2.000.000,00 para auxiliar, 
respectivamente, a construção da sede 
do Museu de Arte Moderna, do Teatro 
Castro Alves, da Escola de Belas Artes de 
Pelotas e do Museu Mariano Procópio, 
(Incluído em Ordem do Dia em virtude de 
dispensa de interstício, concedida na 
sessão de 23-9-53, a requerimento do Sr. 
Senador Mozart Lago). 

Encerra-se a sessão às 15 horas e 
35 minutos. 

Republica-se por ter saído com 
incorreções, o seguinte: 

 
PARECER Nº 1.006, DE 1953 

 
Da Comissão de Finanças, sôbre a 

emenda apresentada ao Projeto de Lei 
da Câmara nº 388, de 1952, que cria 
na Justiça do Trabalho a Segunda 
Junta de Conciliação e Julgamento 
com sede na cidade de Santos, Estado 
de São Paulo. 

 
Relator: Sr. Alberto Pasqualini. 
Ao Projeto em exame foi 

apresentada uma emenda pelo nobre 
Senador João Villasbôas propondo a 
criação de uma Junta na cidade de 
Corumbá e outra na cidade de Campo 
Grande, em Mato Grosso. 

Esta Comissão já teve oportunidade 
de manifestar-se contràriamente à 
 

mesma proposição em outro projeto (nº 52, 
de 1951), ora renovada sob a emenda nº 1. 

A Comissão opina também, por 
consequência, contràriamente às 
emendas ns. 2, 3 e 4. 

Sala Joaquim Murtinho, 11 de 
setembro de 1953. – Ivo d'Aquino, 
Presidente. – AIberto Pasqualini, Relator. 
– Plínio Pompeu. – Durval Cruz. – Alvaro 
Adolpho. – Carlos Lindemberg. – Walter 
Franco. – Ferreira de Souza. 

 
Trêcho do discurso pronunciado pelo 

Sr. Senador Onofre Gomes na sessão de 
23 de Setembro de 1953, que se reproduz 
por ter sido publicado com incorreções: 

 
O SR. ONOFRE GOMES: – ...à 

China, porque não pode com ela 
comerciar, e à Rússia pela mesma razão. 

O desastre foi vertical como não 
podia deixar de ser. Quem tem alguma 
experiência de observador da vida 
econômica presentia perfeitamente a 
conjugação que se estava formando e 
articulando contra o Brasil. 

O primeiro ato que dela decorreu foi 
justamente a intervenção da 
Superintendência da Moeda e do Crédito 
transformando o enriquecimento produzido 
pelos capitais que haviam entrado no Brasil 
com direito a retôrno em parcelas somáveis 
a êsses mesmos capitais. A lei referia-se 
expressamente, a "capital retôrno". Se 
atentarmos para êsse enriquecimento, 
veremos que representa dez vêzes o valor 
do capital entrado sob êsse título. 

Conforme confissão do Sr. 
Presidente da República, em discurso 
memoravel, o Brasil sofreu com essa 
orientação prejuízo de cêrca de vinte e 
dois bilhões de cruzeiros. 

A circunstância decorreu de omissão 
do Presidente da República de então e do 
seu Ministro da Fazenda, ao delegarem, 
poderes ao Superintendente da Moeda e 
do Crédito para tomar decisão dessa 
gravidade, que tão profundamente 
prejudicara os recursos do Brasil, qual a 
de considerar com capital com direito a 
retôrno no enriquecimento produzido 
pelos capitais que, na forma da lei haviam 
procurado o Brasil para investimentos 
industriais do mesmo comerciais. 

O segundo tomo é o que estamos 
vivendo agora, mais grave, porque a 
Superintendência da Moeda e do Crédito, 
desta vez, não cobriu simplesmente com a 
omissão de Presidente da República; cobriu-
se com a lei votada pelo Congresso, 
elaborada, encaminhada, conduzida por ela, 
para justamente cria a situação presente. 

O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Lei 
contra a qual V. Ex.ª e eu votamos. 

O SR. ONOFRE GOMES: – Sr. 
Presidente, é do conhecimento público que 
os males provenientes da ação do Estado, 
particularmente através da CEXIM, foram 
os mais desastrosas. Em contatos que tive 
com o Ministro da Fazenda, S. Ex.ª me 
expôs antecipadamente o que declarou ao 
nobre Senador Alencastro Guimarães, já 
então em presença do ilustre Senador 
Carlos Saboya: era indispensável que o 
Congresso votasse a prorrogação da Lei 
de Licença Prévia até que S. Ex.ª possa 
repôr a situação sem levar o país a um 
verdadeiro cáos. Em face disso, Sr. 
Presidente, e ainda mais, de S. Ex.ª me 
haver declarado, como o fez ao nobre 
Senador Carlos Saboya, que se 
comprometia com a Câmara e o Senador, 
logo que fôsse votada a prorrogação desta 
Lei, a articular suas equipes do Ministério 
da Fazenda com as duas Casas do 
Congresso para a elaboração de Projeto 
que viesse corrigir a situação e, 
possivelmente levar à extinção da CEXIM, 
eu de acôrdo com o pronunciamento geral 
do Senado, dou meu voto à prorrogação da 
Lei de Licença Prévia. (Muito bem; muito 
bem. Palmas). 
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SENADO FEDERAL 
 

Relação das Comissões 
 

Diretora 
 
Presidente – Marcondes 

Filho. 
1º ilegível – ilegível Neves 
2º Secretário – Vespasiano 

Martins 
3º ilegível – ilegível  
4º Secretário – Ezechias da 

Rocha 
1º Suplente – Costa Pereira 
2º Suplente – Prisco dos 

Santos 
Secretario – Júlio Barbosa 

Diretor Geral da Secretaria 
do.Senado. 

 
Comissões Permanentes 

 
Finanças 

 
1 – Ivo d'Aquino – Presidente. 
2 – Ismar de Góis – Vice-

Presidente. 
3 – Alberto Pasqualini. 
4 – Alvaro Adolfo. 
5 – Apolônio Sales. 
6 –Carlos Lindenberg. 
7 – Cesar Vergueiro. 
8 – Domingos Velasco. 
9 – Durval Cruz. 
10 – Ferreira de Souza (*) 
11 – Pinto Aleixo. 
12 – Plínio Pompeu. 
13 – Veloso Borges. 
14 – Vitorino Freire. 
15 – Walter Franco. 
(*) Substituído interinamente 

pelo Sr. Othon Mäder. 
Secretário – Evandro Vianna, 

Diretor de Orçamento. 
Reuniões às quartas e sextas-

feiras, às 16 horas. 
 

Constituição e Justiça 
 
Dario Cardoso – Presidente. 
Aloysio de Carvalho – Vice-

Presidente. 
Anisio Jobim. 
Attilio Vivacqua. 
Camilo Mércio. 
Ferreira de Souza (*). 
Flávio Guimarães. 
Gomes de Oliveira. 
Joaquim Pires. 
Olavo Oliveira (**). 
Waldemar Pedrosa. 
(*) Substituído pelo Sr. João 

Villasboas. 
(**) Substituído pelo Sr. 

Carlos Saboya. 
Secretário – Luiz Carlos Vieira 

da Fonseca. 
Auxiliar – Marília Pinto 

Amando. 
Reuniões às quintas-feiras, às 

9,30 horas. 
 

Educação e Cultura 
 
1 – Flávio Guimarães – 

Presidente 
2 – Cícero de Vasconcelos – 

Vice-Presidente. 
3 – Ilegível Leão. 
4 – Hamilton Nogueira. 
5.– Levindo Coelho 
Secretário – João Alfredo 

Ravasco de Andrade 
Auxiliares – Carmem Lúcia de 

Holanda Cavalcanti 
Reuniões às quartas-feiras, 

às 16 horas 
 

Redação 
 

1 – Joaquim Pires – 
Presidente. 

2 – Aloysio de Carvalho – 
Vice-Presidente. 

3 – Waldemar Pedrosa. 
4 – Velloso Borges. 
5 – Costa Pereira. 
Secretário – Glória 

Fernandina Quintela 
Auxiliares – Nathércia Sá 

Leitão e Dinorah Corrêa  
de Sá. 

Reuniões às quartas-feiras, 
ás 16 horas. 

 
Relações Exteriores 

 
Mello Vianna – Presidente. 
Hamilton Nogueira – Vice-

Presidente. 
Bernardes Filho. 
Djair Brindeiro. 
Georgino Avelino. 
João Villasboas (*). 
Novaes Filho. 
Lauro Portella – Secretário. 
Eurico ilegível Auler – 

Auxiliar. 
Dias de reuniões – segundas-

feiras, às 16 horas. 
(*) Substituto do Sr. Ferreira 

de Souza (17-9-1953). 
 

Saúde Pública 
 
Levindo Coelho – Presidente. 
Ilegível – Vice-Presidente. 
Ferreira de Sousa. 
Prisco Santos. 
Vivaldo Lima. 
Durval Cruz 
Secretário – Aurea de Barros 

Rêgo. 
Reuniões às quintas-feiras, às  

16 horas. 
 

Transportes, Comunicações e 
Obras Públicas 

 
Euclydes Vieira – Presidente. 
Onofre Gomes – Vice-

Presidente. 
 

Alencastro Guimarães. 
Othon Mäder 
Ilegível Bayma. 
Secretário – Francisco Soares 

Arruda. 
Reuniões às quartas-feiras, 

às 16 horas. 
 

Serviço Público Civil 
 
Prisco dos Santos – 

Presidente. 
Luiz Pinoco – Vice-

Presidente. 
Vivaldo Lima. 
Mozart Lago. 
Ilegível Pereira. 
Secretário – Franklin 

Palmeira. 
Reuniões, às quartas-feiras, 

às ilegível horas. 
 

Economia 
 
Pereira Pinto – Presidente. 
ilegível – Vice-Presidente. 
Sá Pinoco 
Assis Chateaubriand 
Júlio Leite 
Euclydes Vieira 
Plinio Pompeu 
Secretário – Aroldo Moreira. 
Reuniões, às quintas-feiras. 
 

Segurança Nacional 
 
Pinto Aleixo – Presidente. 
Onofre Gomes – Vice-

Presidente. 
Magalhães Barata. 
Ismar de Gois. 
Roberto Glasser. 
Walter Franco. 
Mario Motta. 
Secretário – Ary Kerner Veiga 

de Castro. 
Reuniões às segundas-feiras. 
 

Legislação Social 
 
1 – Carlos Gomes de Oliveira 

– Presidente. 
2 – Luis Tinoco – Vice-

Presidente. 
3 – Othon Mäder. 
4 – Ruy Carneiro. 
5 – Cícero de Vasconcelos. 
6 – Hamilton Nogueira. 
7 – Kerginaldo Cavalcanti. 
Secretário – Pedro de 

Carvalho Muller. 

Auxiliar — Carmen Lúcia de 
Holanda Cavalcanti 

Reuniões às segundas-
feiras, às ilegível horas. 

 

Comissões Especiais 

 

Especial para emitir 
parecer sôbre o Projeto de 
Reforma Constitucional nº 2, 
de 1949 

 

Aloysio de Carvalho – 
Presidente 

Dário Cardoso. 

Francisco Galotti 

Anisio Jobim. 

Camilo Mércio 

Carlos Ilegível 

Antônio Ilegível 

Bernardes Filho. 

Marcondes Filho. 

Olavo Oliveira. 

Domingos Velasco 

João Villasbôas. 

Secretário – Aurêa de ilegível 
Rêgo. 

 

Especial de Investigação 
sôbre as condições materiais das 
Instalações de Justiça do Distrito 
Federais o órgãos relacionados 

 

Mello Vianna – Presidente. 

Alencastro Guimarães – 
Relator 

Attilio Vivacqua. 

João Villasbôas 

Camilo Mércio 

Secretário – ilegível 

Auxiliar – ilegível 
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Parlarmentar de Inquérito sôbre o 
cimento 

 

Francisco Galloti – Presidente 

Mozart Lago – Vice-Presidente. 

Julio Leite 

Landulpho Alves. 

Mario Motta 

Secretário – Lauro Portella 

 

Especial de Reforma do Código de 
Processo Civil 

 

1 – João Villasbôas – Presidente. 

2 – Attilio Vivacqua – Vice-
Presidente. 

3 – Dario Cardoso – Relator. 

Secretário – José da Silva ilegível. 

Auxiliar – Carmen Lúcia de 
Holanuda Cavalcanti. 

Reuniões às sextas-feiras, às 16 
horas 

 

Especial de Revisão do Código 

Comercial 

 

1 – Alexandre Marcondes Filho – 
Presidente. 

2 – .................................................. 

3 – Pereira de Souza – Relator 

4 – Attilio Vivacqua 

5 – Victorino Freire. 

Secretário – João Alfredo Ravasco 
de Andrade 

 

Especial para Estudo da concessão 
dos Direitos Civis à Mulher Brasileira 

 

Ilegível Lago – Presidente 

Alvaro Adolpho – Vice-Presidente.  

João Villasbôas. 

Gomes de Oliveira 

Attilio Vivacqua 

Domingos Velasco 

Victorino Freire 

 

Especial de Inquérito sôbre os Jogos de 
Azar 

 

1 – Ismar de Góes – Presidente. 

3 – Prisco dos Santos – Vice-
Presidente. 

3 – Kerginaldo Cavalcanti – Relator 
Geral. 

4 – Vivaldo Lima. 

5 – Novaes Filho. 

Secretário – J. A. Ravasco de 
Andrade. 

 

EXPEDIENTE 
 

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL 
 

DIRETOR GERAL 
ALBERTO DE BRITO PEREIRA 

 
CHEFE DO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES CHEFE DA SEÇÃO DE REDAÇÃO 
MURILO FERREIRA ALVES HELMUT HAMACHER 

 
DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

 
SEÇÃO II 

 
Impresso nas Oficinas do Departamento da Imprensa Nacional 

 
AVENIDA RODRIGUES ALVES, 1 

 

Magalhães Barata 
Arêa Leão 
Ferreira de Souza 
ilegível Carneiro 
Júlio Leite 
Sá Tinoco 
Pereira Pinto 
Cesar Vergueiro 
Flávio Guimarães 
Roberto Glasser – (12) 
O SR. PRESIDENTE: 
Está aberta a sessão especial 

destinada à visita do Presidente  
da República de Nicarágrua, Senhor 
General de Divisão Anastásio  
Somoza. 

Achando-se na Casa o eminente 
visitante, designo os Srs. Senadores 
Alvaro Adolpho, João Villasbôas, Gomes 
de Oliveira, Euclydes Vieira, .Attílio 
Vivacqua, Novaes Filho e Domingos 
Velasco, líderes dos Partidos 
representados no Senado o fim de 
acompanharem Sua Excelência ao 
plenário. 

(S. Ex.ª é introduzido no recinto, 
tomando assento à Mesa, à direita do Sr. 
Presidente. (Palmas prolongadas). 

No recinto tomaram assento os Ssrs. 
Senador Luiz Manuel Debayde, 
Presidente do Senado de Nicarágua. Dr. 
Oscar Sevilla Sacasa, Ministro das 
Relações Exteriores de Nicarágua, Dr. 
Leonardo Somarriba, Ministro da Saúde 
Pública de Nicarágua, Embaixador 
Guillermo Sevila Sacasa. Deputado 
Ignácio Romano, Ministros Justino 
Sanson Balladares, Ribeiro Portugal, 
Leorde Herdocia Filho, Otto Lamm 
Jarquin. Sr. Augustin Chamorro. Diretor 
do Banco Nacional. Ajudante de Ordens, 
Major Heberto Sancha, General Inimá  
de Siqueira e Dr. Antônio da Câmara 
Canto). 

O SR. PRESIDENTE: – Motivo de 
viva satisfação é para o Senado Brasileiro 
receber o Chefe da República de 
Nicarágua, Senhor General Anastásio 
Somoza. 

Acontecimentos como êste 
constituem na história das naçõs 
americanas páginas altamente ilegível 
para quantos sonham com dias 
tranqüilos no concêrto universal, em que 
entre os povos não impere o espírito da 
competição mal inspirada, que leva uns 
a trabalhar pela eliminação dos outros, 
em ue os beneficias do progresso não 
tragam em si o germe da desconfiança, 
em que os elos de afeto e de 
solidariedade unam entre si os povos 
como devem unir os membros da 
mesma família, em que não haja 
grandes nem pequenos., poderosos nem 
fracos diante dos problemas 
fundamentais da sobrevivência, e todos 
se sintam igualmente prestigiados, 
comungando nos mesmos anseios de 
solidariedade e de paz. 

O Senado Brasileiro, em que êsses 
alevantados ideais sempre palpitaram, vê 
com justificada alegria êsses momentos 
de confraternização internacional. 

Nações cujas raízes mergulham na 
mesma península Ibérica, de onde 
partiram, há quase seis séculos, os 
navegadores destemerosos e sonhadores 
que se voltaram à tarefa gloriosa de 
dilatar o mundo, realizando a sementeira 
generosa que havia de dar tantos  
povos afins. Brasil e Nicarágua, nos 
registros das suas relações, só têm tido 
marcos expressivos de amizade 
desinteressada e de simpatia sincera. 
Dessa amizade e dessa simpatia é 
significativa demonstração a presença, 
aqui, nestes momentos para nós tão 
gratos, do primeiro magistrado do país 
irmão. 

Para saudar o eminente visitante, em 
nome do Senado Brasileiro, dou a palavra 
ao Senhor Senador Novaes Filho 

 

ASSINATURAS 
ASSINATURAS 

REPARTIÇÕES E PARTICULARES FUNCIONÁRIOS 
Capital e Interior Capital e Interior 

Semestre.................................. Cr$ 50,00 Semestre....................................... Cr$ 39,00 
Ano........................................... Cr$ 96,00 Ano................................................ Cr$ 76,00 

Exterior   Exterior   
Ano........................................... Cr$ 136,00 Ano................................................ Cr$ 108,00 
    

 

 
As assinaturas dos órgãos oficiais começam e terminam em qualquer dia do 

exercício em que forem registradas. 
O registro de assinaturas é feito à vista do comprovante do recebimento. 
Os cheques e vales postais deverão ser emitidos em favor do tesoureiro do 

Departamento de Imprensa Nacional. 
Os suplementos às edições dos órgãos oficiais serão fornecidos aos assinantes 

sòmente mediante solicitação. 
O custo do número atrasado será acrescido de Cr$ 0,10 e, por exercício 

decorrido. cobrar-se-ão mais Cr$ 0,50. 
 

 
 
Comissão Especial para emitir 

parecer sôbre o Projeto de Reforma 
Constitucional número 1. de 1953 

Mello Vianna – Presidente. 

Joaquim Pires – Vice-Presidente. 

Attillo Vivacqua – Relator. 

Dario Cardoso. 

Aloysio de Carvalho. 

Anísio Jobim. 

Camilo Mércio. 

Luiz Tinoco. 

Waldemar Pedrosa. 

Carlos Saboya. 

Gomes de Oliveira. 

Ferreira de Souza. 

Mozart Lago. 

Hamilton Nogueira 

Alencastro Guimarães 

Secretário – Luiz Carlos Vieira da 

 

3ª SESSÃO ESPECIAL EM 25 DE 

SETEMBRO DE 1953 

 

PRESIDÊNCIA DO SR. CAFÉ FILHO 

 

Às 15 horas, acham-se presentes os 
Srs. Senadores: 

Vivaldo Lima 

 

 
Anisio Jobim 
Alvaro Adolpho 
Antônio Bayma 
Victorino Freire 
Mathias Olympio 
Joaquim Pires 
Onofre Gomes 
Plínio Pompeu 
Carlos Saboya 
Kerginaldo Cavalcanti 
Georgino Avelino 
Velloso Borges 
Assis Chateaubriand 
Apolônio Sales 
Novais Filho 
Djair Brindeiro 
Ezechias da Rocha. 
Cícero de Vasconcelos 
Ismar de Góes 
Durval Cruz 
Walter Franco 
Landulpho Alves 
Aloysio de Carvalho 
Pinto Aleixo 
Carlos Lindemberg 
Luís Tinoco 
Attillo Vivacqua 
Alfredo Neves 
Alencastro Guimarães 
Hamilton Nogueira. 
Mozart Lago 
Bernardes Filho 
Mello Vianna 
Levindo Coelho 
Marcondes Filho 
Euclydes Vieira 
Domingos Velasco 
Dario Cardoso 
Costa Pereira 
Mário Motta 
João Villasbôas 
Vespasiano Martins 
Othon Mäder 
Gomes de Oliveira 
lvo d'Aquino 
Francisco Gallotti 
Alberto Pasqualini 
Alfredo Simch 
Camilo Mércio – (50). 
Deixando de comparecer os Srs. 

Senadores: 
Waldemar Pedrosa 
Prisco dos Santos 
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O SR. NOVAES FILHO: – Senhor 

General Anastásio Somoza, ilustre 
Presidente da República da Nicarágua. 

Grande é a minha alegria 
interpretando neste instante os 
sentimentos do Senado do Brasil, ao 
receber a honrosa visita de V. Ex.ª. 

Poderia trazer, de acôrdo com  
as boas regras protocolares, um discurso 
escrito e meditado no silêncio  
do gabinete; mas preferi falar a V. Ex.ª 
em nome dos Senadores brasileiros que, 
no momento, recebem tão honrosa visita, 
apenas sob a inspiração das alegrias e 
das emoções que estão sentindo pela 
significação da presença de V. Ex.ª, chefe 
de uma nação irmã e muito amiga. 

Ao lado dessa alegria tão justa do 
Senado do Brasil, também, sentimos a 
natural curiosidade de conhecer 
pessoalmente V. Ex.ª um dos mais 
autênticos líderes da América Central 
porque de nome já bem o conhecíamos 
através de diferentes facêtas da 
personalidade de V. Ex.ª, sabendo nós 
brasileiros, que, na sua juventude, já se 
preparara pelo espírito e inteligência para 
servir à sua terra e à sua gente 

Bacharel em Ciências e Letras pelo 
Instituto Nacional de Granada, seguiu V. 
Ex ª para os Estados Unidos, a fim de 
diplomar-se em belo curso feito na 
conhecida Academia Militar de Filadélfia, 
obtendo, assim, êsses elementos da 
cultura através de métodos modernos, tão 
indispensáveis hoje, à orientação e 
diretrizes dos homens que seguem a 
carreira militar e, assim, sentiu-se 
habilitado a melhor ainda dar seu esfôrço 
em prol da terra em que nasceu. 

Secretário Geral das Relações 
Exteriores de seu país e do Ministro da 
Guerra, tempos após foi V. Ex.ª chamado 
ao comando da Guarda Nacional, criada 
em boa hora para restabelecer a ordem e 
a disciplina e não permitir certos 
processos e atos contrários ao trabalho e 
a tranqüilidade da Nicarágua. 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – 
Apoiado. 

O SR. NOVAES FILHO: – Nesse 
pôs Ilegível se houve com energia, com 
decisão, e sobretudo e além de tudo, com 
largo espírito de apaziguamento o que 
lhe valeu a popularidade que granjeou 
perante sua gente, sendo chamado a 
exercer, em dezembro de 1936, a 
primeira magistratura do país. 

Em 1939, os jornais brasileiros 
anunciavam as excepcionais 
homenagens com que aquêle vulto 
extraordinàrio, um dos maiores líderes da 
democracia mundial, que foi o Presidente 
Roosevelt, recebia o nosso ilustre, 
visitante na cidade de Washington. 1 

Aí V. Ex.ª foi tratar e debater 
diferentes problemas de interêsse de sua 
Pátria, concretizando todos êles através 
de importantíssimos convênios que 
naquela oportunidade pôde assinar 

Depois, já no govêrno de Don 
Leonardo Aguella foi V. Ex.ª chamado a 
novos afazeres à frente do Ministério da 
Guerra pôsto que tornou a ocupar na 
Presidência do Dr. Victor Manoel Ramón 
y Reys. 

Por morte dêsse estadista de sua 
pátria, aberta a sucessão presidencial, foi 
V. Ex.ª eleito Primeiro Magistrado pelo 
Partido Liberal, a que pertencia. 

É, pois, com extraordinária e 
particular alegria que o povo brasileiro, 
através de seus representantes no 
Senado da República, conhece hoje 
pessoalmente V. Ex.ª. 

Sr. Presidente, nós, brasileiros,  
não poderíamos deixar de acompanhar 
de perto, com as grandes emoções  
que as coisas da inteligência despertam, 
a cultura da terra de V. Ex.ª; como  
ali os homens se apresentam, como se 
elevam através do pensamento, 
exteriorizando tôdas as belezas de  
que a mentalidade do homem ilustre  
e Ilegível. Tanto assim que a pátria  
de V. Ex.ª deu, sem favor, um poeta 
 

incomparável, que é Ruben Dario, que 
deixou de pertencer à Nicarágua, porque 
transpôs, através de suas belíssimas e 
brilhantes produções, as fronteiras de sua 
terra, para projetar-se como grande nome 
das Américas. 

Mas não só ai. Sr. Presidente, nós 
brasileiros nos detemos apreciando a 
orientação e as diretrizes da cultura da 
Nicarágua. Nos campos jurídicos, bem 
conhecemos vários nomes de mestres, de 
magistrados, de causídicos e de 
estudantes que, com tanto brilho se 
movimentam e atuam na terra de V. Ex.ª. 

Dentre êles, seja-me permitido citar 
um nome com íntima alegria e no que 
não dizer? – com grande amizade 
brasileira; o dêsse jurista eminente que 
faz parte da comitiva de V. Ex.ª, 
Embaixador de seu país nos Estados 
Unidos, o Dr. Guilherme Sevilla Sacasa, 
que, na presidência da União Pan-
Americana, teve um gesto que comoveu 
a todos nós, erguendo a sua voz, 
assumindo atitude energética e decisiva 
na defesa de que? Na defesa do supremo 
interêsse do Brasil, no que diz respeito ao 
mercado do café americano para nossa 
exportação. 

Êsse gesto foi alta prova de estima, 
de confiança e de cordialidade que a 
Pátria de V Ex.ª nos conferiu através de 
atitude tão digna e tão amiga do eminente 
jurista nicaragüense. 

Se fizermos, também, alguma 
investigação no campo da ciência médica, 
lá encontraremos um nicaragüense ilustre, 
graduado pela Universidade de Paris, que, 
pelas suas pesquisas, seus estudos 
pacientes em laboratório, pela sua cultura e 
talento se tornou, sem favor, um dos 
discípulos mais fervorosos de Pasteur, que 
foi e Dr. Luiz Manuel Debayle. Ao citar seu 
nome, rendo expressiva homenagem de 
aprêço e de afeto dos Senadores 
brasileiros ao eminente presidente do 
Senado da Nicarágua, que também 
acompanha V. Ex.ª o nobre Senador Luiz 
Manuel Debayle. 

Sr. Presidente, se nós brasileiros nos 
encaminharmos para o campo da 
economia, lá encontraremos inúmeros 
pontos de vista convergentes, inúmeros 
motivos de união do nosso trabalho e do 
nosso pensamento, aos de sua pátria, 
tão distante, mas próximo por tantos 
elementos de semelhança continental. 

Os braços trabalhadores, a 
inteligência, a tenacidade, o espírito de 
organização dos patrões pela pátria de V. 
Ex.ª, a movimentação na exploração do 
ouro, do ferro, na cultura da borracha, do 
cacau, da cana-de-açúcar, do algodão e 
do milho; nas indústrias da madeira e 
têxtil, são os mesmos motivos que dão 
labor aos trabalhadores e patrões da terra 
brasileira. 

Sr. Presidente Somoza, louvo e 
aplaudo o gesto de V. Ex.ª, vindo de tão 
longe conhecer e sentir, de perto, a nossa 
vocação histórica, sempre ao serviço dos 
ideais do Continente. 

Os princípios panamericanistas nunca 
se separaram do nosso espírito, um 
momento sequer. O Brasil nunca indagou, 
dentre as nações dêste hemisfério, quais 
as grandes ou as pequenas, as fracas ou 
as poderosas; quais as línguas que se 
falam em muitas delas; quais as religiões 
que outros povos do Continente professam. 
Porque foi sempre da nossa feição, do 
nosso interêsse e do nosso destino 
colocarmos todos os países que vivem 
dentro dêste Hemisfério também dentro do 
coração do Brasil. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – Muito bem! 

O SR. NOVAES FILHO: – Sr 
Presidente, V. Ex.ª vindo até nós, 
certamente experimenta, nêste 
instante, uma grande emoção de 
homem continental, porque visita o 
Senado do Brasil, que não é, 
pròpriamente, uma Casa do Congresso 
da nossa Pátria, mas, sobretudo e 
além de tudo, a Casa de Ruy Barbosa 
 

Sei como o apreciava a Pátria de V. 
Ex.ª, que me fez Ilegível um momento 
para como na sua elevação e da sua 
força inigualável, na argumentação e na 
defesa daquilo que é tão caro a todos os 
povos, qual seja a energia e decisão de 
Ruy Barbosa na defesa dos direitos das 
pequenas nações do universo. 

Nesta Casa, V. Ex.ª verá o busto de 
Ruy Barbosa logo abaixo da imagem de 
Cristo, a inspiração permanente aos 
homens. Ali está Ruy Barbosa, como o 
oráculo e o inspirador de todas as boas 
diretrizes do Direito, da legalidade ao 
resguardo da personalidade humana, 
dentro e fora desta Casa. 

Sr. Presidente, o Brasil, em relação a 
sua política internacional, conserva suas 
diretrizes inalteráveis, só tendo uma 
preocupação, a grandeza e o bem estar, 
o progresso e a felicidade para todos os 
povos do Continente. Não se Ilegível por 
organizações de Ilegível cuja ilegível, 
por vezes, Ilegível fortalecer  alguns em 
detrimento de outros. 

O Brasil, como já declarei, vê o 
Continente num só panorama. Só tem 
uma visão, a da amizade, a da estima, 
aquela visão que nos Ilegível a todos os 
povos ao hemisfério. Não precisamos ir 
muito longe para demonstrar a face da 
Historia, que esta tem sido em todos os 
tempos, a grande preocupação dos 
brasileiros. Tanto assim que, ao termino 
da longa guerra, que nos separou ao 
vizinho e amigo, Paraguai, qual foi a 
atitude assumida pelo Brasil, como país 
vencedor? A de adotar, em Assunção, 
medidas, as mais enérgicas e precisas, 
para que no fim daquela longa jornada 
guerreira, não se retirasse do Paraguai 
um Ilegível sequer do seu território. E 
logo após, para la despachou aquela 
grande Ilegível do Segundo Império, o 
Chanceler Visconde do Rio Branco, que, 
lá chegando, conclamou os velhos e os 
moços, as populações que restavam da 
longa e terrível luta, para que Ilegível 
esforço supremo em prol da mais breve 
recuperação do tempo perdido. 

Em todos os tempos, essa a atitude 
do Brasil, essa a vocaçao dos brasileiros. 

Admiro muito à terra de V. Ex.ª 
tenho pela Nicarágua profunda simpatia e 
sei que a própria natureza foi Ilegível em 
relação ao seu povo, oferecendo-lhe 
particularidades  geográficas que, certo, 
muito e decisivamente, cooperam na 
formação moral da sua gente. E' que, na 
Nicarágua, desde a primeira idade, os 
seus habitantes acostumam-se à suave 
contemplação daquelas águas mansas e 
tranqüilas dos dois lagos, que oferecem 
denominação ao seu Pais e a sua bela 
Capital – os formosos lagos de Nicarágua 
e Manágua. E ai, senhor Presidente, 
nessa contemplação tão quieta e tão 
tranqüila, os nicaraguenses recolhem 
motivos extraordinários para enchei 
desde criança, seus corações sòmente de 
doçura e de bondade, Um pouco além, lá 
está o ponto geográfico culminante da 
Nicarágua com seu conhecido vulcão 
Momotombo, lançando rios de fogo para 
que o povo da Nicarágua esteja sempre 
acostumado à vizinhança do perigo e seja 
como é: um povo notável como gente 
aguerrida, brava, sempre a postos para 
defesa dos seus direitos ou contra as 
ambições estrangeiras. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – Multo bem. 

O SR. NOVAES FILHO: – Com êsta 
grande sentimento de alegria e, 
sobretudo, grande sentimento de honra 
pela visita de V. Ex.ª ao Senado da 
República do Brasil, saúdo, na pessoa de 
V. Ex.ª, o nobre povo que aqui 
representa, formulando os melhores votos 
pela grandeza crescente da República da 
Nicarágua. (Muito bem! Muito bem! 
Palmas prolongadas). 

O SR PRESIDENTE: – Tem a 
palavra o nobre Presidente da República 
de Nicarágua, Sr. General de Divisão 
Anastasio Somoza. 

O SR. ANASTASIO SOMOZA 
(Aplausos): – Excelentíssimo  Senhor 
Vice-Presidente de la República, y 
Presidente de Ia Câmara del Senado, 
Honorables Senõres Senadores, Señores: 

Será siempre una honra Ilegível ser 
recibido por el Senado del Brasil. – 
Porque esta Câmara ilustre os Ia 
coronacion viva de la grand tradición 
brasilena, – Al hojear vuestra historia se 
verifica la misión controladora, y de 
equilibrio que desempeño el Senado, que 
en el engranaje institucional sustitulo a 
aquel Consejo de Estado, forjador de la 
gran política, y que asistia al Emperador 
con sus luces y su ponderatión – El 
Senado del Imperio fué una Escuela de 
Estadistas, y esa tradición no se ha 
quebrado, porque en Ia República siguió 
siendo el gran Tribunal de Ia openión 
pública. – El Senado es en realidad un 
poder de integración, de reexamen y de 
equilibrio entre la Cámara do Diputados, 
el Poder Ejecutivo aún la Corte Suprema 
de Justicia, por las atribuciones que le 
República, con la revisión de los 
proyectos, la conceción de acuerdos y el 
juicio político. 

La Democracia Americana ha tenido 
en el Senado del Brasil una lección viva 
de ejemplaridad, por sus deliberaciones y 
por las figuras que nas descollado en 
esta ilustre Corporación. – En sus bancas 
se han sentado siempre Ias mayores 
figuras de la cultura jurídica y de 
patriotismo. – Y en el seno de su 
composición actual, que cuenta con 
inteligências tan Iucidas, bien se puede 
evocar la figura epónima de Rui Barbosa, 
el Maestro del Liberalismo, Apostol de la 
Democracia y orgullo del Brasil. 

Al rememorar esta tradición de 
Gobierno, en que no se pueden olvidar a 
un Marqués de San Vicente o a un 
Vizconde de Rio Branco, los americanos 
tenemos que comprender que las 
instituciones democráticas requieren 
adeniãs del origen popular y de Ias 
garantias del sufragio, el espíritu de 
continuidad como garantia de lo que es la 
raza. – Precisamente la gran fuerza, la 
espina dorsal de la política, del Brasil, que 
le ha permitido realizar ingentes 
progresos en lo interno, organizar sus 
instituciones y obtener pacíficos y 
gloriosos triunfos en la comunidad 
internacional, ha sido esa continuidad de 
su política, la firmeza de sus principios: y 
en esa tradición de su Gobierno, que 
admiramos desde lejos, el Senado há 
sido siempre un factor esencial. – Os lo 
digo como hombre que ha tenido de 
afrontar dias dificiles, que todos nuestros 
pueblos han tenido que atravesar. 

Me siento particularmente 
emocionado al concurrir a vuestro seno, 
siendo portador del mensaje fraternal del 
pueblo de Nicaragua: y esta emoción es 
tanto más grata, cuando ilegível vuestra 
asamblea presidida por un ciudadano 
eminente como es el Dr Juan Café Filho, 
ilustre Vice-Presidente de la República, 
cuyo nombre ya circula en el Continente 
como símbolo de legítima cordialidad, de 
cultura, y  de animador de las fuerzas 
democráticas, dentro de la armonia de los 
Poderes, que tanto han hecho por esta 
gran Patria. (Calorosos aplausos). 

 
(Tradução) 

 
O SR. ANASTACIO SOMOZA: – 

Exmo. Sr. Vice-Presidente da República e 
Presidente do Senado. 

Nobres Srs. Senadores. 
Meus Senhores. 
E sempre uma honra ser recebido 

pelo Senado do Brasil, porque esta 
Câmara ilustre representa a coroação 
viva da grande tradição brasileira. A se 
folhearem as páginas da vossa história, 
observa-se a missão controladora  
e de equilíbrio desempenhada pelo 
Senado que, no vosso aparelhamento 
institucional, substitui aquele  
Conselho de Estado forjador da gran- 
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da política que assistia o 
Imperador com as suas 
luzes e ponderação. O 
Senado do Império foi uma 
Escola de Estadistas, 
tradição essa que não se 
interrompeu, visto como, 
na República, continuou a 
ser o grande tribunal da 
opinião pública. 

O Senado é, na 
realidade, um grande poder 
de integração, de reexame e 
de equilíbrio entre a Câmara 
dos Deputados, o Poder 
Executivo e, mesmo, a 
Suprema Côrte de Justiça, 
dadas as atribuições que lhe 
conferiu a Constituição da 
República, de revisão de 
projetos, concessão de 
acordos e julgamentos 
políticos. 

A democracia americana 
hauriu no Senado do Brasil 
uma lição viva de exemplar 
integridade pelas suas 
deliberações e pelas figuras 
que se destacaram nesta 
ilustre Corporação. Em suas 
bancadas têm sempre 
tomado assento as maiores 
figuras da cultura jurídica e 
de patriotismo. E, na  
sua atual composição, que 
abriga inteligências tão 
lúcidas, bem se pode in- 
 

vocar a figura épica de Ruy 
Barbosa, Mestre do 
Liberalismo, Apóstolo da 
Democracia e orgulho do 
Brasil. 

Ao rememorar a tradição 
de govêrno, em que não  
se pode esquecer um 
Marquês de São Vicente ou, 
ainda, um Visconde do Rio 
Branco, nós, americanos, 
compreendemos que as 
instituições democráticas 
exigem, alem da origem 
popular e das garantias do 
sufrágio. o espírito de 
continuidade como 
segurança daquilo que a 
raça representa. 
Precisamente a grande 
fôrça, a espinha dorsal  
da política do Brasil, que  
lhe tem permitido realizar 
internamente ingentes 
progressos, organizar suas 
instituições e obter pacíficos 
e gloriosos triunfos na 
comunidade internacional, 
foi a continuidade de sua 
política e a firmeza de seus 
princípios. E, dessa tradição 
de seu Govêrno, que de 
longe admiramos, o Senado 
tens sido sempre um fator 
essencial. Digo-o como 
homem que teve de afrontar 
dias difíceis, dias que 
 

todos os nossos povos 
tiveram de atravessar. 

Sinto-me particularmente 
emocionado ao ingressar 
em vosso seio, portador  
da mensagem fraternal  
do povo da Nicarágua.  
E esta emoção me é tanto 
mais grata quanto vejo 
vossa assembléia presidida 
por um cidadão eminente. 
Dr. João Café Filho,  
ilustre Vice-Presidente  
da República, cujo nome  
já percorre o Continente 
como símbolo da  
genuína cordialidade, 
cultura e animação  
das fôrças democráticas, 
dentro da harmonia  
dos Poderes que tanto 
fizeram por esta grande 
pátria (Muito bem;  
muito bem. Palmas 
prolongadas). 

O SR. PRESIDENTE:  
– O Senado brasileiro 
guardará grata  
recordação da visita do 
eminente Presidente  
da República da 
Nicarágua. 

Há poucos momentos, 
ao ser recebido no, 
gabinete da Presidência 
desta Casa, acentuou  
S. Ex.ª, o Sr. Anas- 
 

tasio Somoza, sua 
satisfação em dizer-se 
também Senador, porque, 
por disposição 
constitucional da sua 
pátria, os ex-Presidentes 
são Senadores da 
República. Assegurei, 
então, a S. Ex.ª que esta 
Casa do Parlamento o 
recebia como Presidente 
da República e como 
Senador. 

Estou certo de que a 
visita de Sua Excelência 
servirá de motivo para 
maior aproximação e 
melhor entendimento 
político entre os nossos 
dois países. 

Peço à Comissão 
designada, para 
acompanhar o eminente 
visitante até o gabinete  
da presidência do  
Senado. (Palmas 
prolongadas). 

Acompanhado da 
Comissão de Senadores, 
retira-se o Sr.  
Anastasio Somoza. 
Palmas. 

O SR PRESIDENTE: – 
Está encerrada a  
sessão. 

Levanta-se a sessão às 
16 horas e 50 minutos. 

 



ESTADOS UNIDOS DO BRASIL 
 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
 

SEÇÃO II 
 
ANO VII – Nº 187 CAPITAL FEDERAL TÊRÇA-FEIRA 29 DE SETEMBRO DE 1953 
 

SENADO FEDERAL 
 

Relação das Comissões 
 

Diretora 
 

Presidente – Marcondes Filho. 
1º Secretário – Alfredo Neves 
2º Secretário – Vespasiano 

Martins. 
3º Secretário – Francisco 

Gallotti. 
4º Secretário – Ezechias da 

Rocha. 
1º Suplente – Costa Pereira. 
2º Suplente – Prisco dos 

Santos. 
Secretário – Júlio Barbosa 

Diretor Geral da Secretaria do 
Senado. 

 
Comissões Permanentes 

 
Finanças 

 
1 – Ivo d'Aquino – Presidente. 
2 – Ismar de Góis – Vice-

Presidente. 
3 – Alberto Pasqualini 
4 – Alvaro Adolfo. 
5 – Apolônio Sales. 
6 – Carlos Lindenberg. 
7 – Cesar Vergueiro. 
8 – Domingos Velasco. 
9 – Durval Cruz. 
10 – Ferreira de Souza (*) 
11 – Pinio Aleixo. 
12 – Plínio Pompeu. 
13 – Veloso Borges. 
14 – Vitorino Freire. 
15 – Walter Franco. 
(*) Substituído interinamente 

pelo Sr. Othon Mäder. 
Secretário – Evandro  

Vianna, Diretor de  
Orçamento. 

Reuniões às quartas e sextas-
feiras, às 16 horas. 
 

Constituição e Justiça 
 
Dario Cardoso – Presidente. 
Aloysio de Carvalho – Vice-

Presidente. 
Anísio Jobim. 
Attillio Vivacqua. 
Camilo Mércio. 
Ferreira de Souza (*). 
Flávio Guimarães. 
Gomes de Oliveira. 
Joaquim Pires. 
Olavo Oliveira (**) 
Waldemar Pedrosa. 
(*) Substituído pelo Sr. João 

ViIIasboas. 
(**)Substituído pelo Sr. Carlos 

Saboya. 
Secretário – Luiz Carlos Vieira 

da Fonseca. 
Auxiliar – Marília Pinto Amando. 
Reuniões às quintas-feiras às 

9,30 horas. 
 

Educação e Cultura 
 
1 – Flávio Guimarães – 

Presidente 
2 – Cícero de Vasconcelos – 

Vice-Presidente. 
3 – Arêa Leão. 
4 – Hamilton Nogueira. 
5 – Levindo Coelho. 
Secretario – João Alfredo 

Ravasco de Andrade 
Auxiliares – Carmen Lúcia de 

Holanda Cavalcanti 
Reuniões ás quartas-feiras, ás 

16 horas. 
 

Redação 
 

1 – Joaquim Pires – Presidente. 
2 – Aloysio de Carvalho – Vice-

Presidente. 
3 – Waldemar Pedrosa. 
4 – Velloso Borges. 
5 – Costa Pereira. 
Secretário – Glória Fernandina 

QuinteIa  
Auxiliares – Nathércia Sá  

Leitão e Dinorah Corrêa  
de Sá. 

Reuniões às quartas-feiras, ás 
16 horas. 

 
Relações Exteriores 

 
Mello Vianna – Presidente. 
Hamilton Nogueira – Vice-

Presidente. 
Bernardes Filho. 
Djair Brindeiro. 
Georgino Avelino. 
João Villasbôas (*). 
Novaes Filho. 
Lauro Portella – Secretário. 
Eurico Jacy Auler – Auxiliar. 
Dias de reuniões –  

segundas-feiras, ás 16  
horas. 

(*) Substituto do Sr. Ferreira de 
Souza (17-9-1953). 

 
Saúde Pública 

 
Levindo Coelho – Presidente. 
Alfredo Simch – Vice-

Presidente. 
Ferreira de Souza. 
Prisco Santos. 
Vivaldo Lima. 
Durval Cruz. 
Secretário – Aurea de Barros 

Rêgo. 
Reuniões às quintas-feiras, às 

16 horas. 
 

Transportes, Comunicações e 
Obras Públicas 

 
Euclydes Vieira – Presidente. 
Onofre Gomes – Vice-

Presidente. 

Alencastro Guimarães. 
Othon Mäder. 
Antônio Bayma. 
Secretário – Francisco Soares 

Arruda. 
Reuniões às quartas-feiras, às 

16 horas. 
 

Serviço Público Civil 
 
Prisco dos Santos – Presidente. 
Luiz Tinoco – Vice-Presidente. 
Vivaldo Lima. 
Mozart Lago. 
Costa Pereira. 
Secretario – Franklin Palmeira 
Reuniões, às quartas-feiras, às 

ilegível horas. 
 

Economia 
 
Pereira Pinto – Presidente. 
Landulpho Alves – Vice-

Presidente. 
Sá Tinoco. 
Assis Chateubriand. 
Júlio Leite 
Eucludes Vieira. 
Plínio Pompeu. 
Secretário – Aroldo Moreira. 
Reuniões às quintas-feiras. 
 

Segurança Nacional 
 
Pinto Aleixo – Presidente. 
Onofre Gomes – Vice-

Presidente. 
Magalhães Barata. 
Ismar de Góis. 
Roberto Glasser. 
Walter Franco. 
Mário Motta. 
Secretário – Ary Kerner Veiga 

de Castro. 
Reuniões às segundas-feiras. 
 

Legislação Social 
 

1 – Carlos Gomes de Oliveira – 
Presidente. 

2 – Luiz Tinoco – Vice-
Presidente. 

3 – Othon Mäder. 
4 – Ruy Carneiro. 
5 – Cícero de Vasconcelos. 
6 – Hamilton Nogueira. 
7 – Kerginaldo Cavalcanti. 
Secretário – Pedro de Carvalho 

Müller. 
1 – Carlos Gomes de Oliveira 

Presidente. 
2 – Luiz Tinoco – Vice-

Presidente 
3 – Othon Mäder. 
4 – Ruy Carneiro. 
5 – Cícero de Vasconcelos. 
6 – Hamilton Nogueira. 
7 – Kerginaldo Cavalcanti. 
Secretário – Pedro de Carvalho 

Müller. 

Auxiliar – Carmen Lúcia de 
Holanda Cavalcanti. 

Reuniões às segundas-feiras, 
às ilegível horas. 

 

Comissões Especiais 

 

Especial para emitir parecer 
sôbre o Projeto de Reforma 
Constitucional nº 2, de 1949 

Aloysio de Carvalho – 
Presidente. 

Dário Cardoso. 

Francisco Gallotti. 

Anísio Jobim. 

Camilo Mércio. 

Carlos Lindenberg. 

Antônio Bayma. 

Bernardes Filho. 

Marcondes Filho. 

Olavo Oliveira. 

Domingos Velasco. 

João Villasbôas. 

Secretário – Aurea de Barros 
Rêgo. 

Especial de Investigação sôbre 
as condições materiais das 
Instalações da Justiça do Distrito 
Federais e órgãos relacionados 

Mello Vianna – Presidente. 

Alencastro Guimarães – 
Relator. 

Attillio Vivacqua. 

João Villasbôas. 

Camilo Mércio. 

Secretário – Ivan Palmeira. 

Auxiliar – Elza G Schroeder. 
 



696 Terça-feira 29 Diário do Congresso Nacional (Seção II) Setembro de 1953 
 
Parlamentar de Inquérito sôbre o cimento 

 

Francisco Gallotti – Presidente. 

Ilegível – Vice-Presidente. 

Júlio Leite. 

Landulpho Alves. 

Mario Motta. 

 

Secretário – Lauro Portella. 

 

Especial de Reforma do Código de 
Processo Civil 

 

1 – João Villasbôas – Presidente. 

2 – Attillio Vivacqua – Vice-
Presidente. 

3 – Dario Cardoso – Relator. 

Secretário – José da Silva Lisboa. 

Auxiliar – Carmem Lúcia de Holanda 
Cavalcanti. 

Reuniões às sextas-feiras, às 16 
horas. 

 

Especial de Revisão do Código 
Comercial 

1 – Alexandre Marcondes Filho – 
Presidente. 

2 – ............................................. 

3 – Pereira de Souza – Relator. 

4 – Attillio Vivacqua. 

5 – Vitorino Freire. 

Secretário – João Alfredo Ravasco 
de Andrade. 

 

Especial para Estudo da concessão 
dos Direitos Civis à Mulher Brasileira 

Mozart Lago – Presidente. 

Alvaro Adolfo – Vice-Presidente. 

João Villasbôas. 

Gomes de Oliveira. 

Attilio Vivacqua. 

Domingos Velasco. 

Vitorino Freire. 

 

Especial de Inquérito sôbre os Jogos de 
Azar 

 

1 – Ismar de Góis – Presidente. 

2 – Prisco dos Santos – Vice-
Presidente. 

3 – Kerginaldo Cavalcanti – Relator 
Geral. 

4 – Vivaldo Lima. 

5 – Novaes Filho. 

 

Secretário – J. A.Ravasco de Andrade. 

EXPEDIENTE 
 

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL 
 

DIRETOR GERAL 
 

ALBERTO DE BRITO PEREIRA 
 

Chefe do Serviço de Publicações Chefe da Seção de Redação 
Murilo Ferreira Alves Helmut Hamacher 

 
DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

 
SEÇÃO II 

 
Impresso nas Oficinas do Departamento de Imprensa Nacional 

 
AVENIDA RODRIGUES ALVES 

 

à ceder ao Instituto Histórico e Geográfico 
Brasileiro o terreno em que foi edificado o 
Silogeu, e ilegível Ministério da Educação 
e Saúde, o crédito especial de Cr$ 
5.000.000,00 para auxiliar a construção 
da futura sede do mesmo Instituto. 

– Ao Sr. Joaquim Pires o Projeto de 
Lei do Senado ilegível que estende às 
viúvas dos militares os direitos 
assegurados as suas filhas e irmãs, nos 
têrmos do artigo nº 2 do Decreto nº 695 
de 1890 e de Decreto Legislativo n. 521, 
de 1 de julho de 1847, o Projeto de 
Decreto Legislativo nº 76, de 1953 que 
aprova o têrmo aditivo ao contrato 
celebrado entre o Ministério da Educação 
e Cultura e a The Institute of Inter-
American Affairs, e o Projeto de 
Resolução nº 20, de 1953, que concede 
aposentadoria a José Euvaldo Fontes de 
Peixoto, Diretor de Serviço, Padrão PL-2; 

– Ao Senhor Anisio Jobim o Projeto 
de Resolução nº 27, de 1953, que 
autoriza a ida de Senadores a 
Conferência da União Interparlamentar, 
providencia sôbre a ida do representante 
do Grupo Nacional do Senado Federal do 
Brasil no Conselho da União 
Interparlamentar a comparecer à reunião 
anual do aludido órgão e dá outras 
providências; 

– Ao Sr. Valdemar Pedrosa, o Projeto 
de lei da Câmara nº 139, de 1953, que 
modifica a ordem de sucessão hereditária 
legítima e dispõe sôbre as heranças 
vacantes e sua distribuição para formação 
do patrimônio das Universidades. 

O Sr. Presidente, a seguir, manda 
ler, no expediente, telegrama do 
Diretor da Faculdade de Direito da 
Universidade Católica do Distrito 
Federal, convidando os membros desta 
conferência a ser realizada, na data de 
hoje, às dez horas, naquele 
estabelecimento de ensino superior. 
Por fôrça da coincidência do horário 
com os das reuniões dêste órgão 
técnico, o Sr. Presidente esclarece que 
responderá agradecendo o convite. 

Ainda no expediente procede-se à 
leitura do vencido do Projeto de Lei do 
Senado nº 51, de 1952, que concede 
aos oficiais da Marinha Mercante do 
Brasil, vantagens por serviço de 
guerra, consignado pelo Sr. Joaquim 
Pires, por substituição do Sr. Ferreira 
de Souza, anteriormente designado, e 
assinado pela Comissão. 

Aprova-se diligência sôbre o 
Projeto de Lei do Senado nº 19, de 
1953, que modifica a denominação dos 
atuais cargos de Adjunto de Procurador 
da República, do Tesouro Nacional, e 
cujo relator, Sr. Aloysio de Carvalho, 
solicita informações ao Ministério da 
Fazenda. 

A respeito do Projeto de Lei da 
Câmara nº 254, de 1953, que fixa a 
composição da Reserva do Exército, a 
Comissão decide reexaminar a matéria, 
manifestando-se pela constitucionalidade 
da primeira das emendas apresentadas 
pelo Sr. Joaquim Pires. 

Passando-se ao exame da matéria 
constante da pauta organizada para a 
presente reunião, são lidos e aprovados 
os seguintes pareceres: 

– do Sr. Aloysio de Carvalho, pela 
rejeição do Projeto de Resolução nº 14, 
de 1953, que modifica os §§ 2º e 3º do 
artigo 101 do Regimento Interno; 

– do Sr. Atillio Vivacqua, pela 
constitucionalidade; do Projeto de 
Decreto nº 130, de 1952, que aprova o 
contrato celebrado entre.. Divisão de 
Caça e Pesca do Departamento 
Nacional da Produção Animal do 
Ministério da Agricultura e Adolfo Xerez 
de Oliveira Góes; do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 14, de 1953, que aprova o 
contrato celebrado entre a Casa da 
Moeda e a firma AEG Companhia Sul 
Americana de Eletricidade; e do Projeto de 
Decreto Legislativo nº 1, de 1953, que 
 

ASSINATURAS 
REPARTIÇÕES E PARTICULARES FUNCIONÁRIOS 

Capital e Interior Capital e Interior 
Semestre.............................. Cr$ 50,00 Semestre............................... Cr$ 39,00 
Ano....................................... Cr$ 96,00 Ano........................................ Cr$ 76,00 

Exterior   Exterior   
Ano....................................... Cr$ 136,00 Ano........................................ Cr$ 108,00 
    

 

 
As assinaturas dos órgãos oficiais começam e terminam em qualquer dia do 

exercício em que forem registradas. 
O registro de assinaturas á feito à vista do comprovante do recebimento. 
Os cheques e vales postais deverão ser emitidos em favor do tesoureiro do 

Departamento de Imprensa Nacional. 
Os suplementos às edições dos órgãos oficiais serão fornecidos aos assinantes 

sòmente mediante solicitação. 
O custo do número atrasado será acrescido de Cr$ 0,10 e, por exercício 

decorrido, cobrar-se-ão mais Cr $ 0,50. 
 
Comissão Especial para emitir 

parecer sôbre o Projeto de Reforma 
Constitucional número 1. de 1953 

 

Mello Vianna – Presidente. 

Joaquim Pires – Vice=Presidente. 

Attillio Vivacqua – Relator. 

Dário Cardoso. 

Aloysio de Carvalho. 

Anísio Jobim. 

Camilo Mércio. 

Luiz Tinoco. 

Waldemar Pedrosa. 

Carlos Saboya. 

Gomes de Oliveira. 

Ferreira de Souza. 

Mozart Lago. 

Hamilton Nogueira. 

Alencastro Guimarães. 

Secretário – Luiz Carlos Vieira da 

 

ATAS DAS COMISSÕES 

 

Comissão de Constituição e Justiça 

 

32.ª REUNIÃO, EM 24 DE SETEMBRO 
DE 1953 

 

Aos vinte e quatro dias do mês de 
setembro do ano de mil novecentos e 
cinqüenta e três, às dez horas, na  
sala Ruy Barbosa, reúne-se a Co-
imissão de Constituição e Justiça, sob 
 

a presidência sucesssiva dos Srs. 
AIoysio de Carvalho. Vice-Presidente 
e Dario Cardoso, Presidente, com a 
presença dos Srs. Atilio Vivacqua – 
Camilo Mércio – Waldemar Pedrosa 
Gomes de Oliveira – Joaquim Pires – 
Anisio Jobim – João Villasbôas e 
Carlos Saboya, deixando de 
comparecer, por motivo justificado, o 
Senhor Carlos Lindemberg. 

Lida e aprovada sem retificações 
a ata da reunião anterior, anuncia-se 
a seguinte distribuição: 

– Ao Sr. Aloysio de Carvalho e 
Projeto de Lei da Câmara nº 252, de 
1953. que dispõe sôbre a corrupção 
de menores; 

– Ao Sr, João Villasbôas o Projeto de 
Lei da Câmara nº 122, de 1953, que 
estende aos auditores da 1ª. Entrância e 
aos advogados da Justiça Militar o direito à 
gratificação adicional por tempo de serviço, 
previsto no Art. 13, § 2º da Lei nº 116, de 
13 de outubro de 1947; o Projeto de Lei da 
Câmara nº 198, de 1953, que regula o 
regime das emprêsas concessionárias do 
serviço público; o Projeto de Resolução nº 
1, de 1953, que define o que é a 
"indicação" a que se refere o Regimento 
Interno, Resolução nº 9. de 1952, do 
Senado Federal; e a Indicação n° 2 de 
1953, indica seja ouvida a Comissão de 
Constituição e Justiça sôbre a possibilidade 
do Senado alvitrar ao Poder Executivo a 
reestruturação da carreira de Enfermeiro do 
Serviço Público Federal; 

– Ao Sr. Camilo Mércio o Projeto 
de Decreto Legislativo nº 77, de 1953, 
que aprova o contrato celebrado entre 
o Ministério da Agricultura e João 
Wanderley da Costa Lima: 

– Ao Sr. Gomes de Oliveira o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 78, 
de 1953, que aprova o têrmo de 
renovação do contrato celebrado 
entre o Govêrno do Território Federal 
de Guaporé e Gandência Araújo; 

– Ao Sr. Attílio Vivacqua o  
Projeto de Lei da Câmara nº 65, de 
1953, que autoriza o Poder Executivo 
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aprova o contrato celebrado entre o 
Ministério da Aeronáutica e Oliveira 
Waldemar Martins; 

– Do Sr. Anisio Jobim, pela 
constitucionalidade do Projeto de Decreto 
Legislativo n.º 72, de 1953, que aprova o 
contrato celebrado entre a Diretoria 
Regional dos Correios e Telégrafos de 
Pernambuco e a firma Construtora J. 
Fereira  Marques; e do Projeto de Lei da 
Câmara nº 228, de 1953, que dispõe 
sôbre o transporte aéreo da 
correspondência postal no interior e 
exterior por emprêsas brasileiras e 
estrangeiras, e dá outras providências; 

– do Sr. Camilo Mércio, pela 
aprovação do Veto nº 6, de 1953, do Sr. 
Prefeito do Distrito Federal, opôsto 
parcialmente ao Projeto da Câmara dos 
Vereadores nº 945-B. de 1952, que 
dispõe sôbre a exploração dos serviços 
de transporte coletivo de passageiros por 
meio de auto-ônibus, micro-ônibus e auto-
lotações; vencidos os Srs. Aloysio de 
Carvalho, Attilio Vivacqua e Gomes de 
OIiveira quanto á negativa de sanção ao 
artigo 10; pela constitucionalidade de 
emenda oferecida ao Projeto de Lei da 
Câmara nº 148, de 1953, que retifica a Lei 
n.º 1.751, de 10 de dezembro de 1953, 
que estima a receita e fixa a despesa da 
União para o exercício financeiro de 1953, 
e dá outras providências; 

– do Sr. Joaquim Pires, pela 
constitucionalidade do Projeto de Decreto 
Legislativo n. º 76, de 1953, que aprova o 
têrmo aditivo ao contrato celebrado entre 
o Ministério da Educação e Cultura e a 
The Institute of Inter American Affairs. 

Adia-se a votação dos pareceres 
emitidos sôbre as seguintes proposições: 

– relator o Sr. Joaquim Pires, sôbre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 42, de 
1953, que aprova o contrato o têrmo 
aditivo celebrado entre o Departamento 
dos Correios e Telégrafos e a firma 
Ericson do Brasil Comércio e Indústria S. 
A. por haver solicitado e obtido vista o Sr. 
Attilio Vivacqua; 

– relator o Sr. Attilio Vivacqua, e a 
seu próprio requerimento, sôbre o Projeto 
de Lei do Senado nº 31. de 1952, que 
regula a ação para cobrança de 
honorários médicos, restabelecendo a 
regra do artigo 178, § 6º, IX, do Código 
Civil; 

– relator o Sr. Carlos Saboya, sôbre 
o Veto nº 8, de 1953, do Sr. Prefeito do 
Distrito Federal, opôsto parcialmente ao 
Projeto de Lei da Câmara dos 
Vereadores, que autoriza o Prefeito a 
conceder provisóriamente aumento do 
preço das passagens de 1ª classe dos 
serviços de bondes, com vista aberta ao 
Sr. João Villasbôas; 

– relator o Sr. Anisio Jobim e a seu 
próprio requerimento, sôbre o Projeto de 
Lei, da Câmara nº 286, de 1952, que 
revigora o inciso IX do § 5º do artigo 198 
do Decreto-lei nº 4.657, de 4 de setembro 
de 1942. 

Por fôrça do adiantado da hora, 
encerra-se a reunião, cuja ata, levrada 
por mim, Luiz Carlos Vieira da Fonseca, 
Secretário, será uma vez aprovada, 
assinada pelo Sr. Presidente. 
 

Comissão de Saúde Pública 
 
12.ª REUNIÃO, EM 24 DEZEMBRO DE 

1953 
 
Aos vinte e quatro dias do mês de 

setembro de mil novecentos e cinqüenta e 
três, às quinze horas, na sala de leitura 
do Senado Federal, sob a presidência do 
Sr. Levindo Coelho, presentes os 
Senhores Alfredo Simch; Vivaldo Lima e 
Durval Cruz, reúne-.se a Comissão de 
Saúde Pública. Deixa de comparecer, por 
motivo justificado, o Sr. Prisco Santos. 

E lida e, sem observações, aprovada 
a ata da reunião anterior. 

1º – Passando ao expediente, o  
Sr. Presidente dá conhecimento do 
convite enviado pela Comissão Dire- 
 

tora  da Câmara do Distrito Federal, para 
assistir à conferência que o Professor 
Mira Y Lopez fará, naquela Casa 
Legislativa, no dia 25 do corrente, sôbre 
"aspectos psicológicos do tráfego no Rio 
de Janeiro". 

2.º – Continuando, o Sr. Presidente 
acusa o recebimento de informações 
enviadas pelo Sr. Ministro da Saúde, 
referentes ao Projeto de Lei da Câmara 
n,º 189, de 1953, que estabelece normas 
gerais sôbre a defesa e proteção da 
saúde, Essas informações foram 
solicitadas pelo Sr. Alfredo Simch, relator 
do projeto. Tecendo considerações em 
tôrno do assunto, o Sr. Ministro, ao 
encaminhar ponderações, conclui por 
julgar conveniente um estudo mais 
aprimorado da matéria, a fim de que 
possa êle sugerir um substituto à aludida 
proposição. Em face do expôsto, declara 
o Sr. Presidente, ficará o projeto em 
poder da Comissão, até que lhe cheguem 
os informes referidos pelo Sr. Ministro. 

3º – Em seguida, o Sr: Alfredo 
Simch, relator do Projeto de Lei da 
Câmara nº 24, de 1953, que estabelece 
um plano de saneamento e 
aproveitamento econômico da Baixada 
Santista, no Estado de São Paulo, solicita 
seja ouvida, preliminarmente, o Ministério 
da Saúde sôbre a referida proposição. A 
Comissão aprova o pedido do relator. 

Finalmente, o Sr. Presidente distribuí 
ao Sr. Prisco Santos o Projeto de Lei da 
Câmara nº 21, de 1953, que oficializa o 1º 
Congresso Mundial e o V Congresso 
Brasileiro de Homeopatia. 

Nada havendo mais que tratar 
encerra-se a reunião, lavrando eu, Aurea 
de Barros Rêgo, Secretário, a presente 
ata, que, depois de aprovada, será 
assinada pelo Sr. Presidente. 

 
Comissão de Transportes, 

Comunicações e Obras Públicas 
 
11.ª REUNIÃO, EM 24 DE SETEMBRO DE 

1953 
 

Ás 16,20 horas, reúne-se, na sala de 
leitura do Senado Federal, a comissão de 
Transportes, Comunicações e Obras 
Publicas, sob a presidência do Senhor 
Senador Euclydes Vieira, presentes os 
Senhores Senadores Onofre Gomes, 
Othon Mäder e Antônio Bayma, deixando 
de comparecer, com causa justificada, o 
Sr, Senador Alencastro Guimarães. 

E' lida e aprovada, sem alterações a 
ata da reunião anterior. 

No expediente, o Sr. Presidente dá 
conhecimento à Comissão do Requerimento 
do Sr. Senador Mozart Lago, em que solicita 
sejam convidados a comparecer a este 
órgão técnico o Senhor Presidente do 
Conselho Nacional de Energia Elétrica e o 
Sr. Superintendente da Companhia Carris, 
Luz e Fôrça do Rio de Janeiro Ltda., a fim de 
prestarem informações e esclarecimentos 
relativos à crise atual de.energia elétrica: às 
providências que os referidos Conselhos e 
Superintendência têm solicitado dos poderes 
competentes para conjurar a citada crise de 
energia elétrica: bem como sôbre quaisquer 
assuntos ligados aos referidos itens e sôbre 
os quais os membros desta Comissão ou 
qualquer Senador presente à mesma hajam 
por bem solicitar. 

Comissão, por sugestão do Senhor 
Senador Onofre Gomes, resolve adiar a 
apreciação do Requerimento para a 
próxima reunião, a fim de sôbre o resumo 
ser ouvido o Sr. Senador Alencastro 
Guimarães. 

Ainda no expediente, o Sr. Presidente 
faz distribuição das seguintes matérias: 

Ao Sr Senador Antônio Bayma, o 
Projeto de Lei do Senado número 42,  
de 1952, que dispõe sôbre a construção, 
na Capital Federal, do Palácio da 
Justiça: 

Ao Sr Senador Alencastro Guimarães, 
o Projeto de Lei da Câmara número  
35, de 1953, que autoriza s construção  
de uma ponte internacional sô- 
 

bre o rio Apa, na cidade de Bela Vista, 
Estado de Mato Grosso; e ao Sr. Senador 
Othon Mäder o Projeto de Lei da Câmara 
nº 348, de 1949, que altera o art. 114, do 
Decreto-lei nº 483, de ilegível junho de 
1938, o qual, pelo Projeto, passa a ter a 
seguinte redação. "Nas apólices de 
seguro de vida ou de seguro de 
acidentes, os interessados não poderão 
excluir os riscos ilegível antes do 
transporte do segurado, nas linhas 
regulares de navegação aérea ou em 
aviões civis de propriedade privada, 
sujeitos 

Vamos também, à inspeção  
previa do Departamento de Aeronáutica 
Civil. 

Eni prosseguimento, a Comissão 
aprova o parecer favorável emitido pelo 
Senhor Senador Onofre Gomes ao 
Projeto de Decreto Legislativo número 
3º. de 1953, que aprova o acôrdo sôbre 
Transportes Aéreos Regulares entre o 
Brasil e a Bolívia concluído em La Paz, 
em 2 de junho de 1951. 

Com a palavra o Sr. Senador 
Othon Mader apresenta parecer 
favorável ilegível   aprova ao projeto  
de Decreto Legislativo nº 124, de 1952, 
que aprova o Têrmo aditivo do contrato 
celebrado entre o Ministério da Viação 
e Obras Públicas e a Sociedade 
Anônima Rádio Tupy tendo o Senhor 
Senador Antônio Bayma votado pela 
conclusão. 

Em virtude de terem sido 
encaminhados à Comissão as 
informações solicitadas ao Ministério 
da Fazenda a respeito do Projeto de 
Lei da Câmara nº 43, de 1953, que 
isenta de registro prévio , pelo 
Tribunal de Contas, as despesas 
relativas às obras públicas em 
andamento , o Sr. Senador  
Othon Mäder, Relator da matéria e 
autor do pedido de informações, 
comunica que apresentará, no devido 
tempo, parecer definitivo sôbre o 
Projeto. 

Nada mais havendo que tratar, 
encerra-se a reunião, da qual, eu, 
Francisco Soares Arruda, Secretário, 
lavro a presente ata, que , uma vez  
aprovada, será assinada pelo Senhor 
Presidente. 

 
132ª SESSÃO EM 29 DE SETEMBRO 

DE 1953 
 

Oradores inscritos para o Expediente 
 
1º Sen. Mozart Lago 
2º Sen. Gomes de Oliveira. 
3º Sen. Victorino Freire. 
4º Sen.. Luiz Tinoco. 
5º Sen. Hamilton Nogueira. 
6º Sen. Pereira Pinto (Expediente e 

1º após O. do Diz). 
 

ATA DA 131ª SESSÃO EM 28 DE 
SETEMBRO DE 1953 

 
PRESIDÊNCIA DOS SRS. 

MARCONDES FILHO, CAFÉ FILHO E 
ALFREDO NEVES 

 
As 14.30 horas comparecem os 

Senhores Senadores: 
 
Anísio Jobim. 
Alvaro Adolpho. 
Antônio Bayma. 
Victorino Freire. 
Mathias Olympio. 
Joaquim Pires. 
Onofre Gomes. 
Plinio Pompeu. 
Kerginaldo Cavalcanti. 
Novaes Filho. 
Djair Brindeiro. 

Ezechias da Rocha. 

Cícero de Vasconcelos. 

Júlio Leite. 

Durval Cruz. 

Aloysio de Carvalho. 

Pinto Aleixo. 

Luiz Tinoco. 

Alfredo Neves. 

Pereira Pinto. 

Hamilton Nogueira. 

Mozart Lago. 

Mello Vianna. 

Levindo Coelho. 

Marcondes Filho. 

Domingos Velasco. 

Costa Pereira. 

Mário Motta. 

Mário Motta. 

João Vilasbôas. 

Vespasiano Martins. 

Ivo d'Aquino. 

Francisco Gallotti 

Alberto Pasquallini 

Camilo Mércio.(35). 

 
O SR. PRESIDENTE: Acham-se 

presentes 35 Srs, Senadores, Havendo 
número legal, está aberto a sessão. Vai-
se proceder a leitura da ata. 

O SR 2º SECRETÁRIO: Procede a 
leitura da ata da sessão anterior, que, 
posta em discussão é sem debate 
aprovada. 

O SR. 1º SECRETÁRIO: 
Lê o seguinte: 
 

EXPEDIENTE 
 

Ofícios 
– Três da Câmara dos Deputados 

comunicando a aprovação das emendas 
aos Projetos de Leis da Câmara, número 
220, 235 e 265-52 que foram enviados à 
sanção. 

Leis da mesma Casa, nos seguintes 
têrmos: 

Rio de Janeiro em 24 de setembro 
de 1953. 

Senhor Secretário: 
De acôrdo com a solicitação emitida 

no oficio n, CJ-F-14, de 10 de setembro 
corrente, do Sr. Presidente da Comissão 
de Constituição e Justiça do Senado 
Federal,  tenho a honra de enviar a Vossa 
Excelência cópia autenticada do 
autógrafo do projeto número 302-B, de 
1948. da Câmara dos Deputados, que 
concede imunidade nos vereadores 
municipais. 

Aproveito o ensejo para renovar 
Vossa Excelência os protestos da minha 
distinta consideração – Ruy AImeida. 1º 
Secretário. 

A Comissão de Constituição e 
Justiça. 

Rio e Janeiro, em 22 de setembro 
de 1953. 

Senhor Secretário: 
Tenho a honra de enviar a Vossa 

Excelência, a fim de que se digne 
submetê-lo à consideração do Senado 
Federal, o Projeto de Lei nº 2.298-B de 
1952, da Câmara dos Deputados que cria 
no Exército o Quadro de Auxiliadores de 
Administração. 

Aproveito o anseio para renovar a 
Vossa Excelência os protesios da minha 
distinta consideração – Ruy Almeida, 1 . 
Secretário. 
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA N.º 263 – 1953 
 

Cria, no Exército, o  Quadro de Auxiliadores de Administração. 
 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 
 

Art. 1.º É criado, no Exército, o Quadro Axiliar de Administração (Q.A.A.).  
Art. 2.º O Q.A.A. é constituído Inicialmente dos 2.º e 1.º Tenentes da Reserva a 1.º 

(ilegível),(R.1)  integrantes do atual .Q.A.O . sem os cursos das Escolas de Formação dos 
Oficiais do Exercito ou do C.P.O.R. 

Parágrafo único. Os oficiais pertencentes ao Q.A.A. destinam-se ao exercito de 
funções burocráticas exclusivamente em Repartições e Estabelecimento Militares. 

Art. 3.º O efetivo do Q.A.A. é:  
 

2.º Tenentes ......................................................................................................... 787 
1.º  Tenentes ........................................................................................................ 390 
Capitais .................................................................................................................... 110 

 
§ I. Pal atendeu às inclusões dos Capitães convocados e permanência assegurada de 

acordo com os Decretos-leis n.os 8.159. de 3 de novembro de 1940 e ilegível de 17 de 
dezembro de 1945, fica dotado o Q.A.A. (em extinção) de 20 vagas de Capitão. 

§ 2.º As despesas correspondentes a essa dotação correrão por conta do crédito 
orçamentário previsto. 

Art. 4.º É vedado ao oficial do Q.A.A. a matrícula em escolas de formação de oficiais 
de armas ou dos Serviços de Intendência e Veterinária podendo ser matriculado em cursos 
de especialidade ou aperfeiçoamento referente à sua atividade profissional. 

§ 1.° Os oficiais do Q.A.A. (ou do Q.A.O.– em extinção) diplomado; em medicina 
farmácia, odontologia e veterinária, por escola oficiai ou reconhecida, poderão ingressar 
nos  cursos de formação de oficiais da Escola de Saúde do Exército, no pôsto que tiverem 
e independente do limite da idade, desde que satisfaçam ás mais condições. 

§ 2.º O oficial quando aprovado em um dos cursos de que trata o § 1.º será transferido 
para o quandro de sua especialidade no Serviço de Saude no posto que tiver, ficando 
agregado até que lhe toque a vez de promoção no no Quadro. 

Art. 5.º Os oficiais do Q. A. A. têm os mesmos deveres, direitos regalias e 
prerrogativas, vencimentos e vantagens do mais oficiais do Exercito, ressalvadas as 
restrições expressas na presente Lei. 

§ 2º O Oficial quando aprovado em um dos cursos de que trata o § 1º será transferido 
para o quadro de sua especialidade no serviço de saúde no posto que tiver. Ficando 
agregado até que lhe toque a vez de promoção no novo Quadro. 

Art 5º Os Oficiais do Q. A. A. têm os mesmos deveres, direitos, regaliais e 
prerrogativas, vencimentos e vantagens dos mais oficiais do Exército, ressalvadas as 
restrições expressas na presente Lei. 

Art, 6º A idade limite para permanência em serviço ativo dos oficiais do Q.A.A. será; 
 

Capitão ............................................................................................................... 56 anos 
1.º Tenentes...................................................................................................... 54 anos 
2.º Tenentes...................................................................................................... 52 anos 

 
quando serão transferido tais a reserva  renumerada ex-oficio. 

Art. 7º O ingresso no Quadro resulta da promoção do Subtenente ou do posto de 2 
Tenentes. 

§ 1º São condições para ingresso 
a) ter no mínimo 10 (dez) anos de praça e 2 (dois) na graduação para o Sub-tenente 

ou 10 (dez) anos de praça e diploma de curso superior para o Sub-tenente ou 1º Sargento; 
b) possuir o certificado de curso ginasial e o curso de Comandante de Pelotão ou 

Seção ou outro que seja julgado equivalente para êsse fim; 
c) capacidade física comprovada em inspeção de saúde; 
d) bôa contuda; 
e) juizo favorável do comandante ou chefe na forma que fõr regulamentada; 
f) parecer favorável da Comissão de Promoções do Q.A.A. 
§ 2.º O critério de seleção para ingresso será único e computável em pontos- na 

forma em que vier a ser regulamentada. 
§ 3º São respeitados os direitos da promoção para o Q.A.A. dos Subtenentes e 

Sargentos que, na data da publicação da presente Lei, estejam no quadro de acesso para 
o Q.AO. 

§ 4.º Para promoção a Capitão, êstes militares deverão satisfazer as exigências da 
letra b de § 1º do art. 8º da presente Lei. 

Art. 8º São condições a satisfazer para promoção: 
a) capacidade física, comprovada em inspeção de saúde, para fins de acesso; 
b) juizo, favorável do chefe da Repartição ou Estabelecimento, de próprio punho sôbre 

capacidade profissional demonstrada, espírito militar, dedicação ao serviço, idoneidade 
moral: 

c)ter o interstício mínimo, no pôsto: 
 

2º Tenente ......................................................................................................... 5 anos 
1º Tenente........................................................................................................... 3 anos 

 
d) parecer favorável da Comissão de Promoção do Q.A.A. 
§ 1º Para promoção a Capitão é indispensável que o candidato além de satisfazer as 

condição exigidas neste artigo, tenha sido aprovado no Curso de Aplicação a ser criado de 
acõrdo com as instruções a serem baixadas peio Ministro da Guerra. 

§ 2.º A matrícula no curso a que se refere o parágrafo anterior, é compulsória e 
obedece ao principio de rigorosa antiguidade entre os 1º Tenentes do Quadro, ressalvados 
os casos de impossibilidade, provenientes de enfermidade do oficial, de pessoa de sua 
família, comprovada em inspeção médica militar, ou ter o mesmo requerido a quem de 
direito, o adiamento da matricula por 2 (dois) anos. 

§ 3º Ressalvados os casos de exceção previstos no parágrafo anterior, o oficial que 
deixar de efetuar a matrícula no Curso, a ela perderá o direito, em caráter definitivo. 

Art. 9º Fica dispensado do requisito da alínea "c" do § 1º do art 7º c da alinea a do art. 
8º, a praça ou o oficial em tratamento de saúde per motivo: 

a) de moléstia contraída ou ferimento recebido em campanha ou na manutenção da 
ordem pública, ou ainda, moléstia dêles provenientes; 

b) desastre ou acidente.no serviço .ou na Instrução ou moléstia deles decorrentes. 
Art. 10. A seleção para as promoções iniciais para o acesso  

aos postos do Quadro será feita e apresentada ao Ministro da Guerra sob  
 

 

a forma de .proposta, cabendo êsse trabalho a uma comissão permanente 
– Comissão de Promoções do Quadro Auxiliar de Administração – assim 
constituida: 

I – Secretário Geral do Ministério da Guerra – Presidente; 
Il – Um oficial superior de cada uma das Diretorias do Pessoal, de 

Saúde, de Veterinários, de Recrutamento e de Transmissões;  
III .– Um Majo. secretário um Capitão combatente sub-secretário e um 

capitão ao Q.A.A. todos 3 (três) sem voto. 
Parágrafo único. Os oficiais superiores, membros da  

Comissão de Promoções do Quadro Auxiliar de Administração, serão 
indicados pelos respectivos diretores e nomeados  ilegível Ministro da 
Guerra. 

Art. 11. O critério para promoção do Subtenente e do 1° Sargento 
amparados pelo art. 7°. E 3°, ao posto de 2° Tenente será o de ilegível 
maior número de pontos no quadro de acesso, na forma em que vier a ser 
regulamentada. 

Art. 12. A promoção de 2° e 1° tenente será feita sempre pelo 
principio de antiguidade e compete ao oficial que, tendo atingido o número 
um no quadro, satisfazer inteiramente os requisitos estipulados no art. 8.  

Art 13. A promoção ao pósto de Capitão será feita pelo princ ipio de 
antiguidade, dentre os 1° Tenentes possuidores do Curso de Aplicação a 
que se refere o § 1° do art, 8°. 

Art. 14. As promoções no Quadro Auxiliar de Administração serão 
feitas nas mesmas datas fixadas para os mais oficiais do Exército. 

Art. 15. O oficial do Quadro Auxiliar de Administração sujeito a 
processo no foro civil ou militar, ou submetido a Conselho de Justificação, 
não podera ser promovido até a decisão final. Absolvido na última 
instância ou declarado sem culpa pelo Conselho, será promovido em 
ressarcimento de preterição independente de vaga e data. 

Art. 16. As promoções só poderão recair nos Oficiais e  
Sub-tenentes ou 1° Sargentos pertencentes a quadros em que não existe 
Sub-tenentes, incluídos nos quadros de acesso, organizados 
semestralmente. 

§ 1° Só poderão ser incluídos nos quadros de acesso os Oficiais e 
Sub-tenentes ou 1° Sargentos pertencentes a quadros em que não existe 
Sub-tenentes, que satisfizerem para promoção os requisitos exigidos nesta 
Lei. 

Art. 17. O número de Oficiais e Sub-tenentes, ou 1os Sargentos 
pertencentes a quadros em que não existe Sub-tenentes, a incluir nos 
quadros de acesso será fixado pelo Ministro da Guerra, que levará em 
conta as vagas existentes e prováveis. 

Art. 18. Concorrem ao quadro de acesso os Sub-tenentes e 1os 
Sargentos pertencentes a quadros em que não existe Sub-tenentes, 
segundo suas antiguidades na graduação, independente de Arma ou 
Serviço. 

Art. 19. No quadro de acesso para promoção a 2° Tenente os Sub-
tenentes e 1os Sargentos pertencentes a quadros em que não existe Sub-
tenentes serão colocados em grupo segundo o grau de mérito decorrente 
dos pontos computados. 

Art. 20. No quadro de acesso para promoção a 1° Tenente, os oficiais 
serão colocados segundo a ordem de antiguidade. 

Art. 21. No quadro de acesso para promoção a Capitão só poderão ser 
incluídos os oficiais aprovados no Curso a que se refere o § 1° do art. 8. 

Art. 22. A antiguidade do Oficial do Quadro Auxiliar de Administração 
(Q.A.A.) será contada da data do ato que o incluir no referido Quadro, com 
exceção do Oficial do Q.A.O. para êle transferido, que conservará a 
antiguidade já adquirida, anteriormente, no quadro de origem (Q.A.O.). 

Art. 23. Não poderá ingressar no quadro de acesso e nem ser 
promovido o militar que, pela Comissão de Promoções do Quadro Auxiliar 
de Administração, foi julgado “inapto” para prosseguir na carreira militar.  

Parágrafo único Cabe ao militar Julgado "inapto" recorrer dêsse 
julgamento á própria Comissão de Promoções do Quadro Auxiliar de 
Administração. 

Art. 24. Se o julgamento de inaptidão fôr proferido duas vêzes 
consecutivas, o militar por êle atingido será reformado com as vantagens 
previstas em lei. 

Art. 25. O julgamento final proferido pela Comissão de Promoções do 
Quadro Auxiliar de Administração deve ser justificado, inserto em ata, e, 
por cópia, remetido ao Ministro da Guerra. 

Art. 26. O Militar incluído no quadro de acesso só será excluído caso 
não seja promovido, quando ocorrer uma das seguintes circunstâncias.  

a) morte; 
b) transferência para reserva; 
c) reforma; 
d) incapacidade física definitiva; 
e) incapacidade moral; 
f) condenação em virtude de sentença passada em julgado, – por 

crime que afete a sua idoneidade moral. 
§ 1° As exclusões pelos motivos das alíneas a, b, c e d serão feitas 

pela Comissão de Promoções do Quadro Auxiliar de Administração,  
após a publicação do falecimento, do decreto de transferência para a 
reserva ou reforma e do recebimento da comunicação de incapacidade 
física. 

§ 2.° As exclusões pelos motivos das alíneas e e f serão declaradas 
pelo Ministro da Guerra, em "Boletim do Exército".  

Art. 27. Não concorrerá à promoção, embora tenha satisfeito as 
exigências da presente Lei, o militar que se encontrar em: 

1) licença para tratamento de interêsse particular; 
2) serviço estranho ao Ministério da Guerra, exceto as que se 

encontram amparados por dispositivo Constitucional ou Estatutário;  
3) cumprimento de sentença; 
4) deserção; 
5) extravio; 
6) achar-se "sub-judice"; 
Art. 28. Aplica-se aos Oficiais do Q.A.A. o disposto na Lei número 

1.388, de 30 de janeiro de 1951.  
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DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 
 

Art. 29. Na constituição inicial do Quadro serão aproveitados os Oficiais do atual 
Quadro Auxiliar de Oficiais, os quais serão incluídos no Quadro Auxiliar de 
Administração – Q.A.A. – na situação em que se encontrarem na data da presente Lei. 

Art. 30. Deverão também ser incluídos no Q.A.A., quando fôr o caso Capitães e 
Oficiais subalternos da ativa, sem os cursos das Escolas de Formação de Oficiais do 
Exército, não compreendidos no art. 29 da presente Lei os quais não serão 
computados no efetivo previsto para o Quadro, salvo se efetuarem matricula e forem 
aprovados no Curso de Aplicação, dentro do número de vagas para êles determinadas 
nas instruções a serem baixadas pelo Ministro da Guerra. 

Art. 31. Os Oficiais da Reserva de 1.ª Classe (R/1) do atual Q.A.O. são na data da 
presente Lei excluídos das armas e serviços e incluídos no Q.A.A. a partir da 
publicação desta Lei. 

Art. 32. Os oficiais de que tratam os artigos anteriores, das disposições 
transitórias desta Lei, serão colocados em escala única de acordo com os postos e 
respectivas antiguidades. 

Parágrafo único. Para os Oficiais sem os cursos de escola de preparação de 
Oficiais do Exercito, será observado o principio da proporcionalidade de para efeito de 
aplicação deste artigo. 

Art. 33. Fica em extinção o Quadro Auxiliar de Oficiais. 
§ 1° O efetivo dêste Quadro fica diminuído em número correspondente de Oficiais 

que forem transferidos para o Q.A.A., excetuando-se as inclusões resultantes da 
aplicação do § 4° dêste artigo. 

§ 2° As vagar ocorridas neste Quadro (Q.A.O. em extinção) com a promoção de 
2° Tenente a 1° Tenente serão consideradas extintas. O mesmo se dará para com as 
vagas de 1° Tenente para Capitão quando não mais existir 2os Tenentes. 

§ 3° Os Oficiais do Q. A. O; (em extinção) possuidores de Curso de Formação 
dos C.P.O.R. permanecerão no Q.A.O. (em extinção) e terão sua promoção ao posto 
imediato regulada pela Lei n° 1.252, de 2 de dezembro de 1950, observando-se: 

a) será mantida a antiguidade pela ordem de colocação constante do almanaque 
para efeito da aplicação desta Lei; 

b) quando ocorrer a promoção de Oficial mais moderno pela colocação no 
almanaque, porém com mais tempo de serviço, éste passará a agregado, sem contar 
antiguidade no novo posto até que venha alcançar a sua colocação correspondente no 
Quadro. 

§ 4° Os Oficiais R/7 convocados, amparados pelos Decretos-leis números 8.159, 
de 3 de novembro de 1945 e 8.381, de 17 de dezembro de 1945, serão excluídos das 
reservas a que pertencem e incluídos no Q.A.O. (em extinção), aplicando-se-lhes o 
disposto no § 3.° dêste artigo. 

Art. 34. As promoções iniciais ao posto de Capitão (Q.A.A.) serão feitas em três 
fase sucessivas intercaladas de 4 (quatro) meses a partir do oitavo mês após a 
publicação desta Lei. 

Parágrafo único. As cotas das promoções a que se refere este artigo serão de 
40%, 30% e 30% (quarenta por cento, trinta por cento e trinta por cento) do efetivo 
fixado. 

Art. 35. O disposto no art. 6° entrará em vigor imediatamente após terem sido 
realizadas as promoções iniciais ao posto de Capitão (Q.A.A.) na forma prevista no art. 
34. 

Art. 36. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

As Comissões de Constituição e Justiça, de Segurança Nacional e de Finanças. 
 

Projeto de Lei da Câmara nº 267, de 1953 
 

Autoriza o Poder Executivo a abrir pelo 
Ministério da Viação e Obras Públicas, 
crédito especial de Cr$ 2.395.116,00, 
destinado a restituir a diversas ferrovias a 
diferença verificada entre a dotação 
constante do Orçamento Geral da União 
para 1951 e a arrecadação efetiva no 
mesmo exercício das duas taxas 
adicionais de 10 ilegível sôbre as tarifas. 

O Congresso Nacional decreta: 
E' o Poder Executivo autorizado a 

abrir, pelo Ministério da Viação e Obras 
Públicas, o crédito especial de Cr$ 
2.395.116,00 (dois milhões trezentos e 
noventa e cinco mil, cento e dezesseis 
cruzeiros), destinado a restituir às 
ferrovias abaixo discriminadas a diferença 
verificada entre a dotação constante do 
Orçamento Geral da União para 1951 e a 
arrecadação efetiva no exercício de 1951 
das duas taxas adicionais de 10 % (dez 
por cento) sôbre as tarifas, de que trata o 
Decreto-lei nº 7.632, de 12 de junho de 
1945, e destinadas, uma à execução de 
melhoramentos essenciais e outra à 
renovação de bens físicos: 

 
 Cr$ 
  
Estrada de Ferro Madeira-
Mamoré............................. 108.895,50 
Estrada de Ferro 
Bragança........................... 40.008,20 
Estrada de Ferro São 
Luis-Teresina.................... 102.774,60 
Estrada de Ferro Central 
do Piauí............................. 38,633,60 
Rêde de Viação 
Cearense........................... 

472.21230 

Estrada de Ferro Sampaio 
Corrêia............................... 

 
98.835,10 

Viação Férrea Federal 
Leste Brasileiro.................. 

 
739.070,00 

Estrada de Ferro Dona 
Teresa Cristina.................. 284.854 60 
Estrada de Ferro Bahia e 
Minas................................. 168.530,70 
Estrada de Ferro Goiás 341.290,70 
Total................................... 2.395.116,00 
 

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

 
A Comissão de Finanças 

 
Rio de Janeiro, em 17 de setembro 

de 1953. 
SENHOR SECRETÁRIO: Tenho a 

honra de enviar a Vossa Excelência, a fim 
de que se digne submetê-lo à 
consideração do Senado Federal, o 
Projeto de Lei número...3.472-A, de 1953, 
da Câmara dos Deputadas, que aprova a 
Convenção Internacional para 
Salvaguarda da Vida Humana no Mar, 
concluída em Londres, a 10 de junho de 
1948. 

Aproveito o ensejo para renovar a 
Vossa Excelência os portestos de minha 
dinstinta consideração. – Ruy Almeida, 1º 
Secretário. 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 82, de 

1953 
 

Aprova a Convenção Internacional 
para Salvaguarda da Vida Humana no 
Mar, concluída em Londres a 10 de junho 
de 1948. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º É aprovada a Convenção 

Internacional para a Salvaguarda  
da Vida Humana no Mar, concluída 
 

em Londres, a 10 de junho de 1942 
por ocasião da Conferência 
Internacioal para a Salvaguarda de 
Vida Humano no Mar, o ilegível ad 
referendum pelo Brasil. 

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

As Comissões de Constituição e 
justiça e de Relações Exteriores. 

 

Rio de janeiro, em 14 de 
setembro de 1953. 

SENHOR SECRETÁRIO: Tenho a 
honra de enviar a Vossa Excelência, a 
fim de que se digne submetê-lo à 
consideração do Senado Federal, o 
Projeto de Lei número 2.738-B, de 
1952, da Câmara dos Deputados, que 
aprova o contrato celebrado entre o 
Govêrno Federal e Miguel Gomes de 
Souza e sua mulher Francisca Pereira 
de Souza, José Bezerra Lima e sua 
mulher Idália Bezerra e Alcebiades 
Bezerra de Souza e sua mulher 
Aldeides Bezerra Rolim. 

Aproveito o ensejo para renovar a 
Vossa Excelência os protestos da 
minha distinta consideração. – Ruy 
Almeida, 1º Secretário. 

 

Projeto de Decreto Legislativo nº 83, 
de 1953 

 

Aprova o contrato celebrado entre o 
Govêrno Federal e Miguel Gomes de 
Souza e sua mulher Francisca Pereira de 
Souza, José Bezerra Lima e sua muIher 
OdáIia Bezerra e Alcebiades Bezerra de 
Souza e sua mulher Aldeides Bezerra 
Rolim. 

 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1º aprovado o contrato 
celebrado, em 31 de dezembro de 
1951, entre o Govêrno Federal, por 
intermédo da Divisão de Águas do 
Ministério da Agricultura, e Miguel 
Gomes de Souza e sua mulher 
Francisca Pereira de Souza, José 
Bezerra Lima e sua mulher Idália 
Bezerra e Alcebiades Bezerra de 
Souza e sua mulher Aldeides Bezerra 
Rolim, para fins de irrigação agrícola 
em duas propriedades denominadas 
"Penha", no Município de Iguatu, 
Estado do Ceará. 

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

Às Comissões de Constituição e 
Justiça e de Finanças. 

 
Rio de Janeiro, 24 de setembro 

de 1953. 

SENHOR SECRETÁRIO: Tenho a 
honra de enviar a vossa Excelência, a 
fim de que se digno submetê-lo à 
consideração do Senado Federal, o 
Projeta de Lei número 3.180-A, de 
1953 (Anexo nº 20) da Câmara dos 
Deputados, que estima . a Receita e 
fixa a Despesa da União para o 
exercício financeiro de 1954. 

Aproveita o ensejo para renovar a 
Vossa Excelência os protestos a 
minha distinta consideração. – Ruy 
Almeida 1º Secretário.  

Rio de Janeiro, em 14 de setembro 
de 1953. 

SENHOR SECRETÁRIO: – Tenho 
a honra de enviar a Vossa Excelência, 
para que se digne submetê-lo à 
consideração do Senado Federal, o 
Projeto de Lei n° 2.830-B, de 1953,  
da Câmara dos Deputados que  
abre no Ministério das Relações 
Exteriores o crédito especial de  
Cr$ 10.000.000,00, para ocorrer às 
despesas com a preparação e 
execução do I° Festival de Cinema do 
Brasil. 

Aproveito o ensejo para renovar a 
Vossa Excelência os protestos da minha 
distinta consideração. – Ruy Almeida, 1° 
Secretário. 

 
Projeto de Lei da Câmara n° 266, de 

1953. 
 
Abre ao Ministério das Relações 

Exteriores o crédito especial de... Cr$ 
10.000.000,00, para ocorrer às 
despesas com a preparação e 
execução do 1 Festival de Cinema do 
Brasil. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° É aberto ao Ministério  

das Relações Exteriores o crédito 
especial de Cr$ 10.000.000,00 (dez 
milhões de cruzeiros), para ocorrer às 
 

despesas com a preparação e execução 
do I Festival de Cinema do Brasil. 

Art. 2° Esta lei entrará em vigor 
na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. 

 
À Comissão de Finanças. 

 
Rio de Janeiro, 21 de setembro de 

1953. 
 
SENHOR SECRETÁRIO: Tenho a 

honra de enviar a Vossa Excelência, a 
fim de que se digne submetê-lo á 
consideração do Senado Federal, o 
Projeto de Lei número...3.324-B, de 
1953, da Câmara dos Deputados, que 
autoirza o Poder Executivo a abrir, 
pelo Ministério da Viação e Obras 
Públicas, o crédito especial de Cr$ 
2.395.116,00 (dois milhões, trezentos 
e noventa e cinco mil, cento e 
dezesseis cruzeiros), destinado a 
restituir a diversas ferrovias a 
diferença verificada entre a dotação 
constante do Orçamento Geral da 
União para 1951 e a arrecadação 
efetiva no mesmo exercício das duas 
taxas adicionais de 10 % (dez por 
cento) sôbre as tarifas. 

Aproveito o ensêjo para renovar a 
Vossa Excelência os protestes da minha 
distinta consideração. 
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
 

Nº 227, de 1953 
 

Estima a Receita e fixa a Despesa da União para o Exercício financeiro de 195$ 
 

ANEXO Nº 20 
 

MINISTÉRIO DA GUERRA 
 

(Resumo par Verbas) 
 

  Fixas Variável Total 
 VERBAS Cr$ Cr$ Cr$ 
1 – Pessoal....................................................................................... 1.398.763.200 986.265.00 2.385.028.200 
2 – Material.......................................................................................  631.950.00 631.950.000 
3 – Serviços e encargos...................................................................  1.730.252.400 1.730.252.400 
4 – Obras Equipamentos e Aquisição de Imóveis............................ _____________     165.000.000     165.000.000 
 Total............................................................................................    1.398.763.200  3.513.467.400  4.912.230.600 
 

(Resumo por Consignações) 
 

VERBA 1 – PESSOAL 
 

  Fixas Variável Total 
  Cr$ Cr$ Cr$ 
 CONSIGNAÇÕES    
1 – Pessoal Permanente.................................................................. 1.382.000.000 – 1.382.000.000 
2 – Pessoal Extranumerário............................................................. – 240.700.000 240.700.000 
3 – Vantagem................................................................................... 16.423.200 506.850.000 523.273.200 
4 – Indenizações.............................................................................. – 68.215.000 68.215.000 
6 – Diversos.....................................................................................            340.000  170.500.000     170.840.000 
 Total da Verba 1.........................................................................  1.398.763.200  986.265.000  2.385.028.200 
 
 

VERBA 2 – MATERIAL 
 

1 – Material Permanente.................................................................. – 124.700.000 124.700.000 
2 – Material de consumo..................................................................                       –  507.250.000  507.250.000 
 Total da Verba 2.........................................................................                       –  631.950.000  631.950.000 

 
VERBA 3 – SERVIÇOS E ENCARGO 

 
1 – Serviços de Terceiros................................................................ – 18.402.400 118.402.400 
2 – Auxilios e Subvenções............................................................... – 3.440.000 3.440.000 
3 – Serviços em Regime Especial de Financiamento...................... – 25.390.000 25.390.000 
6 – Assistência e Previdência Sociais.............................................. – 107.120.000 107.120.000 
7 – Inativos....................................................................................... – 600.000.000 600.000.000 
8 – Pensionistas............................................................................... – 60.000.000 60.000.000 
11– Diversos.....................................................................................                        –     815.900.000     815.900.000 
 Total da Verba 3.........................................................................                        –  1.730.252.400  1.730.252.400 

 
VERBA 4 – OBRAS, EQUIPAMENTOS E AQUISIÇÃO DE IMÓVEL 

 
1 – Estudos e Projetos....................................................................... – 3.000.000 3.000.000 
2 – Obras........................................................................................... – 126.000.000 126.000.000 
3 – Equipamentos.............................................................................. – 14.000.000 14.000.000 
4 – Desapropriação e Aquisição de Imóveis...................................... – 7.000.000 7.000.000 
8 – Diversos.......................................................................................                        –     15.000.000      15.000.000 
 Total da Verba 4..........................................................................                        –   165.000.000    165.000.000 
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MINISTÉRIO DA GUERRA 
 

(Discriminação da Despesa) 
 

VERBA 1 – PESSOAL 
 

CONSIGNAÇÃO 1 –Pessoal Permanente 
 

     Dotação 
(Em Cruzeiros) 

     Fixa 
Cr$ 

Variável 
Cr$ 

01 – Vencimentos do Pessoal Civil   
  17 – Diretoria de Intendência........................................................... 72.000.000  
02 – Vencimentos do Pessoal Militar   
  17 – Diretoria de Intendência........................................................... 1.310.000.000  
    Total da Consignação 1................................................ 1.382.000.000  

 
CONSIGNAÇÃO 2 – Pessoal Extranumerário 

 
01 – Salários de Mensalistas   
  17 – Diretoria de Intendência...........................................................  240.000.000 
02 – Salários de contratados   
  17 – Diretoria de Intendência...........................................................         700.000 
    Total da Consignação 2................................................  240.700.000 

 
CONSIGNAÇÃO – Vantagens 

 
01 – Funções Gratificadas   
 17 – Diretoria de Intendência...................................................................... 61.200  
02 – Auxílio para diferença de caixa   
 17 – Diretoria de Intendência...................................................................... 24.000  
04 – Gratificações para o pessoal militar   
 17 – Diretoria de Intendência......................................................................  505.000.000 
07 – Gratificações por serviço extraordinário   
 17 – Diretoria de Intendência......................................................................  1.000.000 
09 – Gratificações por representação   
 17 – Diretoria de Intendência...................................................................... 24.000  
10 – Gratificações de representação por gabinete   
 17 – Diretoria de Intendência......................................................................  800.000 
11 – Gratificações adicionais por tempo de serviço   
 17 – Diretoria de Intendência...................................................................... 15.000.000  
12 – Gratificações de magistério   
 17 – Diretoria de Intendência..................................................................... 1.314.000  
13 – Auxílio doença    
 17 – Diretoria de Intendência......................................................................  50.000 
     16.423.200 506.850.000 
    Total da Consignação 3................................................ 523.273.200 
       
01 – Ajuda de custo para o pessoal civil   
 17 – Diretoria de Intendência......................................................................  80.000 
02 – Ajuda de custo para o pessoal militar   
 17 – Diretoria de Intendência......................................................................  32.000.000 
03 – Diárias para o pessoal civil   
 17 – Diretoria de Intendência......................................................................  135.000 
04 – Diárias para o pessoal militar   
 17 – Diretoria de Intendência......................................................................  36.000.000 
    Total da Consignação 4................................................   68.215.000 

 
CONSIGNAÇÃO 6 – Diversos 

 
01 – Substituições   
 17 – Diretoria de Intendência......................................................................  30.000.000 
02 – Diferença de Vencimentos   
 17 – Diretoria de Intendência.....................................................................  100.000 
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MINISTÉRIO DA GUERRA 
 

(Discriminação da Despesa) 
 

(Verba 1 – Pessoal – Consignação 6 – Diversos – Conclusão) 
 

   Dotação 
(Em Cruzeiros) 

   Fixa 
Cr$ 

Variável 
Cr$ 

03 – Pessoal em disponibilidade   
  17 – Diretoria de Intendência................................................................................ 340.000  
04 – Outras despesas   
 1 – Abono de emergência para o pessoal permanente    
  17 – Diretoria de Intendência....................................................... 26.000.000   
 2 – Abono de emergência para o pessoal extranumerário    
  17 – Diretoria de Intendência....................................................... 114.400.000  140.400.000 
      340.000 170.500.000 
    Total da Consignação....................................................................... 170.840.000 
      1.398.763.200 986.265.000 
    Total da Verba 1............................................................................... 2.385.028.200 

 
VERBA 2 – MATERIAL 

 
    Dotação 

(Em Cruzeiros) 
    Variável 

Cr$ 
 

Consignação 1 – Material Permanente 
 
01 – Animais destinados a trabalho, produção, criação e a outros fins  
  17 – Diretoria de Intendência........................................................................................................ 4.000.000 
03 – Livros: documentos, revistas e outras publicações especializadas, destinadas a bibliotecas ou 

coleções 
 

  17 – Diretoria de Intendência........................................................................................................ 900.000 
04 – Máquinas, motores e aparelhos  
  17 – Diretoria de Intendência........................................................................................................ 34.000.000 
05 – Ferramentas e utensílios  
  17 – Diretoria de Intendência........................................................................................................ 4.000.000 
06 – Material elétrico, de telefonia, de telegrafia, de televisão, de refrigeração; material fotográfico e o 

cinematógrafo 
 

  17 – Diretoria de Intendência........................................................................................................ 3.000.000 
07 – Materiais e acessórios para instalações e segurança dos serviços de transporte, de comunicação, de 

canalização e de sinalização: material para extinção de incêndio 
 

  17 – Diretoria de Intendência........................................................................................................ 1.800.000 
08 – Material de acampamento e de campanha; armas para serviços de policiamento  
  17 – Diretoria de Intendência........................................................................................................ 15.000.000 
09 – Material de ensino e educação: material artístico; ilegível e bandeiras; instrumentos de música  
  17 – Diretoria de Intendência........................................................................................................ 1.700.000 
10 – Material de transmissão e engenharia militar  
  17 – Diretoria de Intendência........................................................................................................ 26.000.000 
11 – Mobiliário de escritório, de biblioteca, de ensino e doméstico em geral; máquinas, aparelhos e 

utensílios de escritório, biblioteca, e ensino; artigos de adôrno doméstico 
 

  17 – Diretoria de Intendência........................................................................................................ 4.000.000 
12 – Mobiliário de especial, máquinas, aparelhos e utensílios de laboratório, gabinete científico ou técnico  
  17 – Diretoria de Intendência........................................................................................................ 2.000.000 
13 – Aparelhos de copa, cozinha, refeitório, dormitório e enfermaria  
  17 – Diretoria de Intendência........................................................................................................ 2.500.000 
14 – Objetos históricos e obras de arte; espécimes e outras peças destinadas a coleções de qualquer natureza  
  17 – Diretoria de Intendência........................................................................................................ 100.000 
15 – Automóveis de passageiros  
  17 – Diretoria de Intendência........................................................................................................ 500.000 
16 – Camionetas de passageiros; ônibus, ambulância; jeeps  
  17 – Diretoria de Intendência........................................................................................................ 8.000.000 
17 – Autocaminhões, autobombas; camionetas de carga; auto-socorro  
  17 – Diretoria de Intendência........................................................................................................ 8.000.000 
19 – Tratores; conjuntos mecânicos para rodovias  
  17 – Diretoria de Intendência........................................................................................................ 5.000.000 
21 – Embarcações e material flutuante: dragas e material de dragagem  
  17 – Diretoria de Intendência........................................................................................................ 1.000.000 
22 – Viaturas de pequeno porte  
  17 – Diretoria de Intendência........................................................................................................         200.000 
   Total da Consignação 1........................................................................................................  124.700.000 
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MINISTÉRIO DA GUERRA 
 

(Discriminação da Despesa)  
 

(Verba 2 – Material – Consignação 2 – Material de consumo) 
 

    Dotação 
(Em Cruzeiros) 

    Variável 
Cr$ 

 
Consignação 2 – Material de Consumo 

 
02 – 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 
 

  17 – Diretoria de Intendência.......................................................................................................... 13.000.000 
03 – Material de limpeza e conservação de veículos, máquinas, aparelhos e instalações; artigos de iluminação  

  17 – Diretoria de Intendência.......................................................................................................... 5.000.000 
04 – Combustíveis e lubrificantes  

  17 – Diretoria de Intendência.......................................................................................................... 42.000.000 
05 – Sobressalentes e acessórios de máquinas, de viaturas e de aparelhos  

  17 – Diretoria de Intendência.......................................................................................................... 12.000.000 
06 – Arreamento, material de ferragem e de contenção de animais; material de coudelaria ou de uso 

zootécnico 
 

  17 – Diretoria de Intendência.......................................................................................................... 10.000.000 
07 – Forragem e outros alimentos para animais  

  17 – Diretoria de Intendência.......................................................................................................... 74.000.000 
08 – Gêneros de alimentação e de dieta; alimentos preparados; animais para corte;gêlo; artigos para fumantes  

  17 – Diretoria de Intendência.......................................................................................................... 1.000.000 
09 – Material de consumo e conservação para serviços de acampamento e campanha; munições para 

serviços de policiamento 
 

  17 – Diretoria de Intendência.......................................................................................................... 250.000 
10 – Matérias primas e produtos manufaturados ou semifaturados destinados a qualquer transformação  

  17 – Diretoria de Intendência.......................................................................................................... 107.000.000 
11 – Produtos químicos, biológicos, farmacêuticos e odontológicos; adubos em geral e corretivos; 

inseticidas e fungicidas; artigos cirúrgicos e outros de uso nos laboratórios em geral 
 

  17 – Diretoria de Intendência.......................................................................................................... 15.500.000 
13 – Vestuários, uniformes e equipamentos; artigos e peças acessórios; roupa de cama, mesa e banho; 

tecidos e artefatos 
 

  17 – Diretoria de Intendência.......................................................................................................... 220.000.000 
14 – Artigos para limpeza e desinfecção  

  17 – Diretoria de Intendência.......................................................................................................... 3.500.000 
15 – Material para acondicionamento e embalagem  
  17 – Diretoria de Intendência..........................................................................................................        4.000.000 
   Total da Consignação 2..........................................................................................................    507.250.000 
   Total da Verba 2.....................................................................................................................    631.950.000 

 
VERBA 3 – SERVIÇOS E ENCARGOS 

 
Consignação 1 – Serviços de Terceiros 

 
01 – Acondicionamento e embalagem; armazenagem, carretos, estivas e capatazias; transporte de 

encomendas, cargas e animais; alojamento e alimentação dêstes e de seus tratadores em viagem; 
seguros de transportes  

  17 – Diretoria de Intendência.......................................................................................................... 26.000.000 
02 – Assinatura de órgãos oficiais  

  17 – Diretoria de Intendência.......................................................................................................... 120.000 
03 – Assinatura de recortes de publicações periódicas.  

  17 – Diretoria de Intendência.......................................................................................................... 6.000.000 
04 – Iluminação, fôrça motriz e gás  

  17 – Diretoria de Intendência.......................................................................................................... 11.000.000 
05 – Ligeiros reparos, adaptações, consertos e conservação de bens e móveis  

  17 – Diretoria de Intendência.......................................................................................................... 9.000.000 
06 – Passagens, transporte de pessoal e de suas bagagens  

  17 – Diretoria de Intendência.......................................................................................................... 22.000.000 
07 – Publicações, serviços de impressão de encadernação, de clicheria e de colaboração  

  17 – Diretoria de Intendência.......................................................................................................... 3.000.000 
08 – Recuperação de material  

  17 – Diretoria de Intendência.......................................................................................................... 5.000.000 
09 – Serviços de asseio e higiene; lavagem e engomagem de roupas; taxas de água, esgôto e lixo  

  17 – Diretoria de Intendência.......................................................................................................... 3.000.000 
10 – Serviços clínicos e de hospitalização  

  17 – Diretoria de Intendência.......................................................................................................... 1.220.000 
11 – Serviços contratuais  

  17 – Diretoria de Intendência.......................................................................................................... 35.056.402 
14 – Telefone, telefonemas, telegramas, radiogramas, porte postal e assinatura de caixas postais  
  17 – Diretoria de Intendência..........................................................................................................        3.000.000 
   Total da Consignação 1..........................................................................................................    118.402.400 
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MINISTÉRIO DA GUERRA 
 

(Discriminação da Despesa) 
 

(Verba 3 – Serviços e Encargos – Consignação 2 – Auxílios e Subvenções) 
 

      Dotação 
(Em Cruzeiros) 

      Variável 
Cr$ 

 
CONSIGNAÇÃO 2 – Auxílios e Subvenções 

 
01 – Auxílios (Aplicação na forma da Lei nº 1.493/51)  

  17 – Diretoria de Intendência  
    1) Fundação Osório (Decreto-lei nº 8.917, de 26.1.46)........................... 1.440.000 

03 – Subvenções extraordinárias   
  17 – Diretoria de Intendência  
    1) A Comissão de construção do monumento ao expedicionário em 

Pôrto Alegre, no Rio Grande do Sul....................................................    2.000.000 
   Total da Consignação 2................................................................................................    3.440.000 

 
CONSIGNAÇÃO 3 – Serviços em Regime Especial de Financiamento 

 
03 – Diligências; Investigações; Serviços de caráter secreto ou reservado  

  17 – Diretoria de Intendência................................................................................................ 700.000 
07 – Excursões de estudos de professôres e alunos de estabelecimentos de ensino oficial e de cursos 

avulsos 
 

  17 – Diretoria de Intendência................................................................................................ 470.000 
23 – Representação, propaganda, comissões e despesas no exterior  

  17 – Diretoria de Intendência................................................................................................ 13.600.000 
26 – Execução da lei do serviço militar e incremento da instrução militar  

  17 – Diretoria de Intendência................................................................................................ 4.220.000 
27 – Manobras militares  

  17 – Diretoria de Intendência................................................................................................ 4.500.000 
28 – Instalações de novas unidades, repartições e estabelecimentos militares  

  17 – Diretoria de Intendência................................................................................................    2.500.000 
   Total da Consignação 3................................................................................................  25.390.000 

 
CONSIGNAÇÃO 6 – Assistência e Previdência Sociais 

 
01 – Acidentes de trabalho  

  17 – Diretoria de Intendência................................................................................................ 120.000 
05 – Salário-família  

  17 – Diretoria de Intendência................................................................................................ 63.000.000 
06 – Abono militar de família  

  17 – Diretoria de Intendência................................................................................................    44.000.000 
   Total da Consignação 6  107.120.000 

 
CONSIGNAÇÃO 7 – Inativos 

 
02 – Aposentados, jubilados, reformados, inválidos, auxiliados e pessoal de reserva  

  17 – Diretoria de Intendência................................................................................................  600.000.000 
   Total da Consignação 7................................................................................................  600.000.000 

 
CONSIGNAÇÃO 8 – Pensionistas 

 
01 – Abono provisório e novas pensões  

  17 – Diretoria de Intendência................................................................................................ 20.000.000 
03 – Saldos e pensões vitalícias  

  17 – Diretoria de Intendência................................................................................................ 30.000.000 
04 – Abono de emergência  

  17 – Diretoria de Intendência................................................................................................   10.000.000 
   Total da Consignação 8................................................................................................   60.000.000 

 
CONSIGNAÇÃO 11 – Diversos 

 
01 – Aluguel ou arrendamento de imóveis; foros; seguros de bens móveis e imóveis  

  17 – Diretoria de Intendência................................................................................................ 3.500.000 
03 – Despesas miúdas de pronto pagamento  

  17 – Diretoria de Intendênci.................................................................................................. 800.000 
06 – Prêmios, diplomas, condecorações e medalhas  

  17 – Diretoria de Intendência................................................................................................ 900.000 
07 – Recepções, hospedagens e homenagens  

  17 – Diretoria de Intendência................................................................................................ 800.000 
14 – Ajuda para fardamento de militares  

  17 – Diretoria de Intendência................................................................................................ 7.000.000 
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MINISTÉRIO DA GUERRA 
 

(Discriminação da Despesa) 
 

(Verba 3 – Serviços e Encargos – Consignação 2 – Auxílios e Subvenções) 
 

    Dotação 
(Em Cruzeiros) 

    Variável 
Cr$ 

15 – Auxílio para funeral de militares  
  17 – Diretoria de Intendência................................................................... 1.400.000 
16 – Etapa para alimentação de militares  
  17 – Diretoria de Intendência................................................................... 800.000.000 
18 – Outras despesas  
  17 – Diretoria de Intendência...................................................................        1.500.000 
   Total da Consignação 11.................................................................    815.900.000 
   Total da Verba 3.............................................................................. 1.730.252.400 

 
VERBA 4 – OBRAS, EQUIPAMENTOS E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 

 
CONSIGNAÇÃO 1 – Estudos e Projetos 

 
01 – Início  
  17 – Diretoria de Intendência................................................................... 1.000.000 
02 – Prosseguimento e conclusão  
  17 – Diretoria de Intendência...................................................................   2.000.000 
   Total da Consignação 1...................................................................   3.000.000 

 
CONSIGNAÇÃO 2 – Obras 

 
01 – Início e sua fiscalização  
  17 – Diretoria de Intendência................................................................... 46.000.000 
05 – Prosseguimentos e conclusão e sua fiscalização  
  17 – Diretoria de Intendência...................................................................   80.000.000 
   Total da Consignação 2................................................................... 126.000.000 

 
CONSIGNAÇÃO 3 – Equipamentos 

 
01 – Início da aquisição e instalação e sua fiscalização  
  17 – Diretoria de Intendência................................................................... 2.000.000 
02 – Prosseguimento e conclusão da aquisição e instalação e sua fiscalização  
  17 – Diretoria de Intendência...................................................................  12.000.000 
   Total da Consignação 3...................................................................  14.000.000 

 
CONSIGNAÇÃO 4 – Desapropriação e Aquisição de imóveis 

 
01 – Início  
  17 – Diretoria de Intendência...................................................................   3.000.000 
03 – Prosseguimento e conclusão  
  17 – Diretoria de Intendência...................................................................   4.000.000 
   Total da Consignação 4...................................................................   7.000.000 

 
CONSIGNAÇÃO 8 – Diversos 

 
01 – Ligeiros reparos, adaptações, consertos e conservação de imóveis  
  17 – Diretoria de Intendência...................................................................  15.000.000 
   Total da Consignação 8...................................................................  15.000.000 
   Total da Verba 4.............................................................................. 165.000.000 
  Á Comissão de Finanças.  
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Rio de Janeiro, em 24 de setembro de 1953. 
 
SENHOR SECRETÁRIO: – Tenho a honra de enviar 

a Vossa Excelência, a fim de que se digne submetê-lo à 
consideração do Senado Federal, o Projeto d Lei nº 
3.180-A. 

de 1953 (Anexo nº 23), da Câmara dos Deputados, que 
estima a Receita e fixa a Despesa da União para o 
exercício financeiro de 1954. 

Aproveito o ensejo para renovar a Vossa Excelência 
os protestos da minha distinta consideração. – Ruy 
Almeida, 1º Secretario. 

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

 
Nº 227, de 1953 

 
Estima a Receita e fixa a Despesa da União para o Exercício financeiro de 1954 

 
ANEXO Nº 26 

 
PODER JUDICIÁRIO 

 
(Resumo por Verbas) 

 
  Fixa Variável Total 
 VERBAS 

 
Cr$ Cr$ Cr$ 

1 – Pessoa............................................................... 219.448.062 58.793.280 278.241.342 
2 –  Material.............................................................. – 14.209.100 14.209.100 
3 –  Serviços............................................................. – 77.740.995 77.740.995 
4 –  Obras, Equipamentos e Aquisição de Imóveis..                    –        4.870.000        4.870.000 

 Total...................................................................    219.448.062    155.613.375    375.061.437 
 

VERBA 1 – PESSOAL 
 
 

(Resumo por Consignações) 
 

  Fixa Variável Total 
 CONSIGNAÇÕES 

 
Cr$ Cr$ Cr$ 

1 –  Pessoal Permanente......................................... 179.008.230 – 179.008.230 
2 –  Pessoal Extranumerário.................................... – 5.172.020 5.172.020 
3 –  Vantagens......................................................... 37.604.152 29.416.520 67.020.672 
4 –  Indenizações..................................................... – 1.091.400 1.091.400 
6 –  Diversos.............................................................        2.835.680      23.113.340      25.949.020 

 Total da Verba 1................................................    219.448.062      58.793.280    278.241.342 
 

VERBA 2 – A.MATERIAL 
 

1 –  Material Permanente......................................... – 5.592.700 5.592.700 
2 –  Material de Consumo........................................                  –        8.616.400        8.616.400 

 Total da Verba 2................................................                  –      14.209.100      14.209.100 
 

VERBA 3 – SERVIÇOS E ENCARGOS 
 

1 – Serviços de Terceiros........................................ – 6.085.235 6.085.235 
3 – Serviços em Regime Especial de Financiamento – 30.070.000 30.070.000 
6 – Assistência e Previdência Sociais..................... – 8.502.400 8.502.400 

11 – Diversos.............................................................                   –      33.083.360      33.083.360 
 Total da Verba 3................................................                  –      77.740.995      77.740.995 

 
VERBA 4 – OBRAS, EQUIPAMENTOS E.AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 

 
2 –  Obras................................................................. – 2.500.000 2.500.000 
3 –  Diversos.............................................................                    –        2.370.000        2.370.000 

 Total da Verba 4................................................                   –        4.870.000        4.870.000 
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PODER JUDICIÁRIO 
 

(Discriminarão da Despesa) 
 

VERBA 1 – Pessoal 
 

       Dotação 
(em cruzeiros) 

       Fixa 
Cr$ 

Variável 
Cr$ 

 
CONSIGNAÇÃO 1 – Pessoal Permanente 

 
01 – Vencimentos do pessoal civil   
 01 – Supremo Tribunal Federal.................................................................... 11.508.240   
 02 – Tribunal Federal de Recursos.............................................................. 7.925.400   
 03 – Justiça Militar    
  01 – Superior Tribunal Militar........................................ 7.046.400    
  02 – Auditorias..............................................................     8.711.040 15.757.440   
 04 – Justiça Eleitoral    
  01 – Tribunal Superior Eleitoral.................................... 5.095.920    
  02 – Tribunais Regionais Eleitorais..............................   33.388.320 38.484.240   
 05 – Justiça do Trabalho    
  01 – Tribunal Superior do Trabalho.............................. 11.851.440    
  02 – Tribunais Regionais do Trabalho e juntas de  

 

    
   Conciliação e Julgamento     
   01 – 1ª Região ................................................... 11.936.107    
   02 – 2ª Região ................................................... 8.446.843    
   03 – 3ª Região ................................................... 2.891.880    
   04 – 4ª Região ................................................... 3.748.560    
   05 – 5ª Região ................................................... 2.626.560    
   06 – 6ª Região ................................................... 2.950.200    
   07 – 7ª Região ................................................... 2.229.000    
   08 – 8ª Região ...................................................     1.923.280 48.603.870   
 06 – Justiça do Distrito Federal    
  01 – Tribunal de Justiça     
   1) Cargos da Justiça do Distrito Federal e da 

Justiça do Territórios.................................. 
  

  56.729.040 
 

   179.008.230 
 

    Total de Consignação 1 ............................      179.008.230  
 

CONSIGNAÇÃO 2 – Pessoal Extranumerário 
 

01– Salários de Mensalistas     
 02 – Tribunal de Recursos........................................................................... 574.680   
 03 – Justiça Militar    
  01 – Superior Tribunal Militar........................................ 794.000    
  02 – Auditorias..............................................................        631.560 1.425.560   
 04 – Justiça Eleitoral    
  01 – Tribunal Superior Eleitoral.................................... 277.160    
  02 – Tribunais Regionais Eleitorais..............................        584.580 811.740   
 06 – Justiça do Distrito Federal    
  01 – Tribunal de Justiça................................................ 761.040    
  03 – Juízo de Menores ................................................ 648.600    
  04 – Juízo Privativo de Acidentes do Trabalho............. 104.160    
  07 – Juri dos Crimes Contra a Economia Popular........       846.240     2.360.040      5.172.020 
    Total da Consignação 2...................................................       5.172.020 

 
CONSIGNAÇÃO 3  – Vantagens 

 
01 – Funções gratificadas     

 02 – Tribunal Federal de Recursos ............................................................. 30.000   
 03 – Justiça Militar     
  01 – Superior Tribunal Militar ....................................... 30.000    
  02 – Auditorias .............................................................           4.800 34.800   
 04 – Justiça Eleitoral     
 01 – Tribunal Superior Eleitoral.............................................. 135.600    
 02 – Tribunais Regionais Eleitorais........................................        890.400 1.026.000   
 05 – Justiça do Trabalho    
  01 – Tribunal Superior do Trabalho.............................. 97.200    
  02 – Tribunais Regionais do Trabalho e Juntas de 
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PODER JUDICIÁRIO 
 

(Discriminação da Despesa) 
 

(Verba 1 – Pessoal — Consignação 3 – Vantagens – Continuação) 
 

       DOTAÇÃO 
(em cruzeiros) 

       Fixa 
Cr$ 

Variável 
Cr$ 

         
   Conciliação e julgamento     
   01 – 1ª Região .......................................................... 42.000    
   02 – 2ª Região .......................................................... 15.600    
   03 – 3ª Região .......................................................... 12.600    
   04 – 4ª Região .......................................................... 12.600    
   05 – 5ª Região .......................................................... 12.600    
   06 – 6ª Região .......................................................... 12.600    
   07 – 7ª Região .......................................................... 4.800    
   08 – 8ª Região ..........................................................       4.800 214.800   
 36 – Justiça do Distrito Federal     
  01 – Tribunal da justiça..............................................................................      175.200 1.480.800  
03 – Gratificações de Natureza eleitoral     

 1 – A membros dos Tribunais     
  01 – Tribunal Superior Eleitoral........................................... 450.000    
  02 – Tribunais Regionais Eleitorais ....................................     6.384.000 6.834.000   
 2 – A servidores requisitados     
  01 – Tribunal Superior Eleitoral .......................................... 32.000    
  02 – Tribunais Regionais Eleitorais ....................................     2.169.200 2.201.200   
 3 – A Juizes Escrivães e Preparadores     
  02 – Tribunais Regionais Eleitorais ........................................................... 18.495.600   
 4 – De representação a Presidentes de Tribunais     
  01 – Tribunal Superior Eleitoral........................................... 18.000    
  02 – Tribunais Regionais Eleitorais.....................................        126.000         144.000  27.674.800 
06 – Gratificações por trabalho com risco de vida ou da saúde     

 06 – Justiça do Distrito Federal     
  01 – Tribunal da Justiça .......................................................................................................................... 51.126 

07 – Gratificações por serviço extraordinário     
 02 – Tribunal Federal de Recursos...................................................................... 30.000   
 03 – Justiça Militar     
  01 – Superior Tribunal Militar..................................................................... 10.000   
 04 – Justiça Eleitoral     
  01 – Tribunal Superior Eleitoral........................................... 60.000    
  02 – Tribunais Regionais Eleitorais.....................................        795.000 855.000   
 05 – Justiça do Trabalho     
  01 – Tribunal Superior do Trabalho..................................... 10.000    
  02 – Tribunais Regionais do Trabalho e Juntas de 

Conciliação e Julgamento 
    

   1 – 1ª Região .......................................................... 20.000    
   3 – 3ª Região .......................................................... 10.000    
   5 – 5ª Região .......................................................... 30.000    
   8 – 8ª Região ..........................................................          30.000 100.000   
 06 – Justiça do Distrito Federal     
  03 – Juizo de Menores......................................................... 25.000    
  05 – Tribunal do Juri............................................................          30.000           55.000  1.050.000 
09 – Gratificações de representação     

         
 01 – Supremo Tribunal Federal............................................................................ 24.000   
 02 – Tribunal Federal de Recursos...................................................................... 18.000   
 03 – Justiça Militar    
  01 – Superior Tribunal Militar..................................................................... 24.000   
 05 – Justiça do Trabalho     
  01 – Tribunal Superior do Trabalho..................................... 30.000    
  02 – Tribunais Regionais do Trabalho e Juntas de      
   Conciliação e Julgamento     
   1 – 1ª Região........................................................... 2.757.888    
   2 – 2ª Região........................................................... 2.621.696    
   3 – 3ª Região........................................................... 851.117    
   4 – 4ª Região........................................................... 1.361.888    
   5 – 5ª Região........................................................... 680.947    
   6 – 6ª Região........................................................... 851.184    
   7 – 7ª Região........................................................... 510.708    
   8 – 8ª Região...........................................................        340.592 10.006.020   
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PODER JUDICIÁRIO 
 

(Discriminação da  Despesa) 
 

(Verba – Pessoal – Consignação 3 – Vantagens – Continuação) 
 

       DOTAÇÃO 
(em cruzeiros) 

       Fixa 
Cr$ 

Variável 
Cr$ 

 06 – Justiça do Distrito Federal     
  01 – Tribunal de Justiça.................................................       24.000 10.096.020  
10 – Gratificações de representação de gabinete     

 01 – Supremo Tribunal Federal............................................... 50.000   
 02 – Tribunal Federal de Recursos......................................... 12.000   
 03 – Justiça Militar    
  01 – Superior Tribunal Militar......................................... 25.000   
 04 – Justiça Eleitoral     
  01 – Tribunal Superior Eleitoral......................................       33.600  320.600 
11 – Gratificações adicionais por tempo de serviço     

 01 – Supremo Tribunal Federal............................................... 2.510.804   
 02 – Tribunal Federal de Recursos......................................... 3.545.390   
 03 – Justiça Militar    
  01 – Superior Tribunal Militar...................... 1.799.770    
  02 – Auditorias............................................      664.282 2.464.052   
 04 – Justiça Eleitoral     
  01 – Tribunal Superior Eleitoral................... 950.000    
  02 – Tribunais Regionais Eleitorais.............   2.016.280 2.966.280   
 05 – Justiça do Trabalho     
  01 – Tribunal Superior do Trabalho............. 2.650,000    
  02 – Tribunais Regionais do Trabalho e 

Juntas de Conciliação e Julgamento 
    

   01 – 1ª Região.................................... 156.666    
   02 – 2ª Região.................................... 759.403    
   03 – 3ª Região.................................... 152.856    
   04 – 4ª Região.................................... 260.148    
   05 – 5ª Região.................................... 133.931    
   06 – 6ª Região.................................... 127.680    
   07 – 7ª Região.................................... 173.324    
   08 – 8ª Região....................................      126.798 4.540.806   
 06 – Justiça do Distrito Federal     
  01 – Tribunal de Justiça..............................  12.000.000 26.027.332  
83 – Auxílio doença     
 01 – Supremo Tribunal Federal............................  20.000   
 02 – Tribunal Federal de Recursos......................  20.000   
 03 – Justiça Militar     
  01 – Superior Tribunal Militar......................  20.000   
 04 – Justiça Eleitoral     
  01– Tribunal Superior Eleitoral................... 20.000    
  02 – Tribunais Regionais Eleitorais.............      290.000 310.000   
 05 – Justiça do Trabalho     
  01 – Tribunal Superior do Trabalho............. 20.000    
  02 – Tribunais Regionais do Trabalho e 

Junta de Conciliações e Julgamento 
    

   01 – 1ª Região.................................... 10.000    
   02 – 2ª Região.................................... 10.000    
   03 – 3ª Região.................................... 10.000    
   04 – 4ª Região.................................... 10.000    
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PUDER JUDICIÁRIO 
 

(Discriminação da Despesa) 
 

(Verba 1 – Pessoal – Consignação 3 – Vantagens – Conclusão) 
 

       DOTAÇÃO 
(em cruzeiros) 

       Fixa 
Cr$ 

Variável 
Cr$ 

   05 – 5ª Região.................................... 10. 000    
   06 – 6ª Região.................................... 10.000    
   07 – 7ª Região.................................... 30.000    
   08 – 8ª Região....................................        10.000 100.000   
 06 – Justiça do Distrito Federal     
  01 – Tribunal de Justiça.................................................     50.000 __________       520.000 
         37.604.152  29.416.520 
    Total da Consignação 3................................................. 67.020.672 
 

CONSIGNAÇÕES 4 – Indenizações 
 

01 – Ajuda de custo para pessoal civil     
 03 –  Justiça Militar     
  01 – Superior Tribunal Militar...................... 30.000    
  02 –  Auditorias............................................        35.000 65.000   
 04 – Justiça Eleitoral     
  01 – Tribunal Superior Eleitoral................... 15.000    
  02 –  Tribunais  Regionais Eleitorais............      152.400 167.400   
 05 – Justiça do Trabalho     
  01 – Tribunal Superior do Trabalho............ 40.000    
  02 – Tribunais Regionais do Trabalho e 

Juntas de Conciliações e Julgamento. 
    

   02 – 2ª Região.................................... 10.000    
   03 – 3ª Região.................................... 15.000    
   04 – 4ª Região.................................... 12.000    
   05 –  5ª Região.................................... 10.000    
   06 –  6ª Região.................................... 10.000    
   07 –  7ª Região.................................... 10.000    
   08 – 8ª Região....................................        20.000 127.000   
 06 –  Justiça do Distrito Federal      
  01 – Tribunal de justiça       150.000  509.400 
03 – Diárias para o pessoal civil     
 03 – Justiça Militar     
  01 – Superior Tribunal Militar...................... 20.000    
  02 – Auditorias............................................        20.000 40.000   
 04 – Justiça Eleitoral     
  01 – Tribunal Superior Eleitoral................... 20.000    
  02 –  Tribunais Regionais Eleitorais.............      341.000 361.000   
 05 – Justiça do Trabalho     
  01 – Tribunal Superior do Trabalho............ 25.000    
  02 – Tribunais regionais do Trabalho e 

Juntas de Conciliações e Julgamento 
    

   01 – 1ª Região.................................... 15.000    
   02 – 2ª Região.................................... 10.000    
   03 – 3ª Região.................................... 6.000    
   04 – 4ª Região.................................... 15.000    
   05 – 5ª Região.................................... 30.000    
   06 – 6ª Região.................................... 10.000    
   07 – 7ª Região.................................... 10.000    
   08 – 8ª Região....................................        10.000 131.000   
 06 – Justiça do Distrito Federal     
  01 – Tribunal de Justiça.................................................        50.000       582.000 
   Total da Consignações 4...............................................................................   1.091.400 
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PODER JUDICIÁRIO 
(Discriminação da Despesa) 

(Verba 1 – Pessoal – Consignação 6 – Diversos – Conclusão) 
 

  DOTAÇÃO 
(em cruzeiros) 

  Fixa 
Cr$ 

Variável 
Cr$ 

CONSIGNAÇÃO 6 – Diversos 
01 – Substituições    
 01 – Supremo Tribunal Federal........................................................................................................................ 72.000   
 02 – Tribunal Federal de Recursos.................................................................................................................. 384.000   

    
 03 – Justiça Militar     
 01 – Superior Tribunal Militar............................................................................................... 50.000    
 02 – Auditorias..................................................................................................................... 3.070.000 3.120.000   

     
 04 – Justiça Eleitoral     
 01 – Tribunal Superior-Eleitoral............................................................................................ 132.000    
 02 – Tribunais Regionais Eleitorais......................................................................................    625.000 757.000   

     
 05 – Justiça do Trabalho     
 01 – Tribunal Superior do Trabalho....................................................................................... 700.000    
 02 – Tribunais Regionais do Trabalho e Juntas de Conciliação e Julgamento     
 01 – 1ª Região............................................................................................................... 400.000    
 02 – 2ª Região............................................................................................................... 400.000    
 03 – 3ª Região............................................................................................................... 390.000    
 04 – 4ª Região............................................................................................................... 396.440    
 05 – 5ª Região............................................................................................................... 386.640    
 06 – 6ª Região............................................................................................................... 300.000    
 07 – 7ª Região............................................................................................................... 250.000    
 08 – 8ª Região...............................................................................................................    250.000 3.472.980   
    
 06 – Justiça do Distrito Federal    
 01 – Tribunal de Justiça............................................................................................................................     150.000  7.955.980 
    
02 – Diferença de vencimentos    
 06 – Justiça do Distrito Federal    
 01 – Tribunal de Justiça........................................................................................................................................................................ 30.000 
03 – Pessoal em disponibilidade    
 04 – Justiça Eleitoral    
 02 – Tribunais Regionais Eleitorais.......................................................................................................... 108.000   
 05 – Justiça do Trabalho    
 02 – Tribunais Regionais do Trabalho e Juntas de Conciliação e Julgamento    
 07 – 7ª Região.................................................................................................................................. 127.680   
 06 – Justiça do Distrito Federal    
 01 – Tribunal de Justiça............................................................................................................................   2.600.000 2.835.680  
04 – Outras despesas    
 1 – Abono de emergência para o pessoal permanente    
 01 – Supremo Tribunal Federal..................................................................................................... 1.326.840    
 02 – Tribunal Federal de Recursos............................................................................................... 841.560    
 03 – Justiça Militar     
 01 – Superior Tribunal Militar............................................................................. 658.080     
 02 – Auditorias................................................................................................... 1.600.560 2.258.640    
    
 05 – Justiça do Trabalho    
 01 – Tribunal Superior do Trabalho................................................................... 1.940.200     
 02 – Tribunais Regionais do Trabalho e Juntas de Conciliação e Julgamento    
 01 – 1ª Região........................................................................................... 2.085.240     
 02 – 2ª Região........................................................................................... 2.089.080     
 03 – 3ª Região........................................................................................... 139.200     
 04 – 4ª Região........................................................................................... 859.200     
 05 – 5ª Região........................................................................................... 588.000     
 06 – 6ª Região........................................................................................... 692.400     
 07 – 7ª Região........................................................................................... 496.400     
 08 – 8ª Região...........................................................................................    416.400 9.306.520 13.733.560   
 2 – Abono de emergência para o pessoal extranumerário     
 02 – Tribunal Federal de Recursos............................................................................................... 298.800    
 03 – Justiça Militar    
 01 – Superior Tribunal Militar............................................................................. 418.200     
 02 – Auditorias...................................................................................................    331.440    749.640 1.048.440   
 3 – Abono de emergência para o pessoal substituto    
 03 – Justiça Militar    
 02 – Auditorias...........................................................................................................................................     345.360  15.127.360 
      2.835.680 23.113.340 

 Total da Consignação 6 ......................................................................................................................... 25.949.020 
  219.448.062 58.793.280 
 Total da Verba 1......................................................................................................................................... 278.241.342 
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PODER JUDICIÁRIO 
 

(Discriminação da Despesa) 
 

(Verba 2 – Material – Consignação 1 – Material Permanente) 
 

VERBA 2 – MATERIAL 
 

   DOTAÇÃO 
(em cruzeiros) 

   Variável 
Cr$ 

CONSIGNAÇÃO 1 – Material Permanente 
 

03 – Livros, documentos; revistas e outras publicações especializadas destinadas à biblioteca ou 
coleções. 

  

 01 – Supremo Tribunal Federal................................................................................................. 25,000  
 02 – Tribunal Federal de Recursos........................................................................................... 40.000  
 03 – Justiça Militar    
 01 – Superior Tribunal Militar...................................................................... 20.000   
 02 – Auditorias............................................................................................       64.000 84.000  
 04 – Justiça Eleitoral    
 01 – Tribunal Superior Eleitoral.................................................................. 50.000   
 02 – Tribunais Regionais Eleitorais............................................................     115.000 166.000  
 05 – Justiça do Trabalho    
 01 – Tribunal Superior do Trabalho............................................................ 30.000   
 02 – Tribunais Regionais do Trabalho e Juntas de Conciliação e Julgamento   
 01 – 1ª Região.................................................................................... 26.000   
 02 – 2ª Região.................................................................................... 16.000   
 03 – 3ª Região.................................................................................... 12.000   
 04 – 4ª Região.................................................................................... 20.000   
 05 – 5ª Região.................................................................................... 30.000   
 06 – 6ª Região.................................................................................... 15.000   
 07 – 7ª Região.................................................................................... 18.000   
 08 – 8ª Região....................................................................................        2.000 169.000  
 06 – Justiça do Distrito Federal    
 01 – Tribunal de Justiça............................................................................. 50.000   
 02 – Justiça dos Territórios........................................................................ 44.000   
 03 – Juízo de Menores............................................................................... 5.000   
 04 – Juízo Privativo de Acidentes do Trabalho..........................................        3.000     102.000 586.000 
04 – Máquinas, motores e aparelhos 
 01 – Supremo Tribunal Federal................................................................................................. 10.000  
 02 – Tribunal Federal de Recursos........................................................................................... 15.000  
 03 – Justiça Militar    
 01 – Tribunal Superior Militar............................................................................................. 50.000  
 04 – Justiça Eleitoral    
 01 – Supremo Tribunal Federal.................................................................. 25.000   
 02 – Tribunais Regionais Eleitorais............................................................       32.000       57.000 132.000 
05 – Ferramentas e utensílios 
 01 – Supremo Tribunal Federal................................................................................................. 10.000  
 02 – Tribunal Federal de Recursos........................................................................................... 3.000  
 04 – Justiça Eleitoral    
 01 – Tribunal Superior Eleitoral.................................................................. 5.000   
 02 – Tribunais Regionais Eleitorais............................................................       21.000       26.000 39.000 
06 – Material elétrico, de telefonia, de telegrafia, de televisão, de rádio-comunicação, de refrigeração; material 
fotográfico e cinematográfico. 

 

 02 – Tribunal Federal de Recursos........................................................................................... 20.000  
 04 – Justiça Eleitoral    
 01 – Tribunal Superior Eleitoral.................................................................. 20.000   
 02 – Tribunais Regionais Eleitorais............................................................       35.000 55.000  
 05 – Justiça do Trabalho    
 01 – Tribunal Superior do Trabalho...................................................................................       280.000 355.000 
07 – Materiais e acessórios para instalações e segurança dos serviços de transporte, de comunicação, de 
ilegível, e de sinalização; material para extinção de incêndio. 

 

 04 – Justiça Eleitoral    
 01 – Tribunal Superior Eleitoral.................................................................................................................. 20.000 
09 – Material de ensino e educação; material artístico; insígnias e bandeiras, instrumentos de música  
 01 – Supremo Tribunal Federal................................................................................................. 15.000  
 02 – Tribunal Federal de Recursos........................................................................................... 5.000  
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PODER JUDICIÁRIO 
 

(Discriminação da Despesa) 
 

(Verba 2 – Material – Consignação 1 – Material permanente – Conclusão ) 
 

   DOTAÇÃO 
(em cruzeiros) 

   Variável 
Cr$ 

 
 03 – Justiça Militar   
 01 – Superior Tribunal Militar.............................................................................................................. 3.000  
 04 – Justiça Eleitoral    
 02 – Tribunais Regionais Eleitorais..................................................................................................... 8.000  
 05 – Justiça do Trabalho    
 02 – Tribunais Regionais do Trabalho e Juntas de Conciliação e Julgamento    
 02 – 2ª Região................................................................................................. 1.000   
 04 – 4ª Região.................................................................................................     5.500 6.500  
 06 – Justiça do Distrito Federal    
 01 – Tribunal de Justiça do Distrito Federal........................................................................................     2.000 39.500 
11 – Mobiliário de escritório, de biblioteca, de ensino e doméstico em geral; máquinas, aparelhos e utensílios de escritório, 
biblioteca e ensino; artigos de adorno domésticos.  

 

 01 – Supremo Tribunal Federal................................................................................................................... 100.000  
 02 – Tribunal Federal de Recursos.............................................................................................................. 80.000  
 03 – Justiça Militar    
 01 – Superior Tribunal Militar.................................................................................... 300.000   
 02 – Auditorias..........................................................................................................     252.000 557.000  
 04 – Justiça Eleitoral   
 01 – Tribunal Superior Eleitoral................................................................................ 100.000   
 02 – Tribunais Regionais Eleitorais..........................................................................    1.050.000 1.150.000  
 05 – Justiça do Trabalho   
 01 – Tribunal Superior do Trabalho........................................................................ 210.800   
 02 – Tribunais Regionais do Trabalho e Juntas de Conciliação e Julgamento.    
 01 – 1ª Região................................................................................................. 300.000   
 02 – 2ª Região................................................................................................. 163.000   
 03 – 3ª Região................................................................................................. 83.000   
 04 – 4ª Região................................................................................................. 130.000   
 05 – 5ª Região................................................................................................. 150.000   
 06 – 6ª Região................................................................................................. 85.000   
 07 – 7ª Região................................................................................................. 58.000   
 08 – 8ª Região.................................................................................................      70.000 1.269.000  
 06 – Justiça do Distrito federal   
 01 – Tribunal de Justiça............................................................................................ 400.000   
 02 – Justiça dos Territórios....................................................................................... 160.000   
 03 – Juízo de Menores............................................................................................. 20.000   
 04 – Juízo Privativo de Acidentes do Trabalho......................................................... 14.000   
 05 – Corregedoria.....................................................................................................      80.000     674.000 3.830.000 
12 – Mobiliário especial, máquinas, aparelhos e utensílios de laboratório, gabinete cientifico ou técnico.  
 02 – Tribunal Federal de Recursos............................................................................................................. 300.000  
 06 – Justiça do Distrito Federal    
 04 – Juízo Privativo de Acidentes do Trabalho....................................................................................      50.000 350.000 
13 – Aparelhos e utensílios de copa, cozinha, refeitório e enfermaria.    
 01 – Supremo Tribunal Federal.................................................................................................................... 10.000  
 02 – Tribunal Federal de Recursos.............................................................................................................. 15.000  
 04 – Justiça Eleitoral    
 01 – Tribunal Superior Eleitoral................................................................................. 10.000   
 02 – Tribunais Regionais Eleitorais...........................................................................       21.200 31.200  
 06 – Justiça do Distrito Federal    
 01 – Tribunal de justiça.......................................................................................................................       25.000 ilegível 
15 – Automóveis de passageiros  
 06 – Justiça do Distrito Federal   
 05 – Corregedorias......................................................................................................................................................... 100.000 
16 – Camionetas de passageiros; ônibus, ambulâncias; e <jeeps>. 
 04 – Justiça Eleitoral  
 01 – Tribunal Superior Eleitoral.......................................................................................................................................     60.000 

 Total de Consignação 1 ..........................................................................................................................................  5.592.700 
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PODER JUDICIÁRIO 
 

(Discriminação da Despesa) 
 

(Verba 2 – Material – Consignação 2 – Material de Consumo) 
 
   DOTAÇÃO 

(em cruzeiro) 
   Variável 

Cr$ 
CONSIGNAÇÃO 2 – Material de Consumo 

 
02 – 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. 

 

 01 – Supremo Tribunal Federal............................................................................................. 180.000  
 02 – Tribunal Federal de Recursos....................................................................................... 180.000  
 03 – Justiça Militar   
 01 – Superior Tribunal Militar ............................................................... 200.000   
 02 – Auditoria .......................................................................................    301.000 501.000  
 04 – Justiça Eleitoral    
 01 – Tribunal Superior Eleitoral ............................................................ 100.000   
 02 – Tribunais Regionais Eleitorais ...................................................... 2.315.000 2.415.000  
 05 – Justiça do Trabalho   
 01 – Tribunal Superior do Trabalho ..................................................... 200.000   
 02 – Tribunais Regionais do Trabalho e Juntas de Conciliação e Julgamento   
 01 – 1ª Região ............................................................................. 299.000   
 02 – 2ª Região ............................................................................. 194.000   
 03 – 3ª Região ............................................................................. 89.000   
 04 – 4ª Região ............................................................................. 115.000   
 05 – 5ª Região ............................................................................. 140.000   
 06 – 6ª Região ............................................................................. 92.000   
 07 – 7ª Região ............................................................................. 58.000   
 08 – 8ª Região .............................................................................      57.000 ilegível  
 06 – Justiça do Distrito Federal    
 01 – Tribunal de Justiça ....................................................................... 300.000   
 02 – Justiça dos Territórios .................................................................. 140.000   
 03 – Juízo de Menores ......................................................................... 35.000   
 05 – Corregedoria ................................................................................      30.000    505.000 5.025.000 
03 – Material de limpeza e conservação de veículos, máquinas, aparelhos e instalações; artigos de iluminação.  
 01 – Supremo Tribunal Federal ............................................................................................. 43.000  
 02 – Tribunal Federal de Recursos ....................................................................................... 25.000  
 03 – Justiça Militar   
 01 – Superior Tribunal Militar ............................................................... 35.000   
 02 – Auditoria .......................................................................................      32.000 67.000  
 04 – Justiça Eleitoral   
 01 – Tribunal Superior Eleitoral ............................................................ 7.000   
 02 – Tribunais Regionais Eleitorais ......................................................      92.200 99.200  
 05 – Justiça do Trabalho   
 02 – Tribunais Regionais do Trabalho e Juntas de Conciliação e Julgamento    
 01 – 1ª Região ............................................................................. 3.300   
 02 – 2ª Região ............................................................................. 6.500   
 03 – 3ª Região ............................................................................. 1.000   
 04 – 4ª Região ............................................................................. 3.000   
 05 – 5ª Região ............................................................................. 3.900   
 07 – 7ª Região ............................................................................. 5.100   
 08 – 8ª Região .............................................................................        1.000 23.800  
 06 – Justiça do Distrito Federal   
 01 – Tribunal de Justiça ....................................................................... 100.000   
 03 – Juízo de Menores ......................................................................... 5.000   
 05 – Corregedoria.................................................................................      20.000    125.000 383.000 
04 – Combustíveis e Lubrificantes  
 01 – Supremo Tribunal Federal ............................................................................................. 24.000  
 02 – Tribunal Federal de Recursos ....................................................................................... 50.000  
 03 – Justiça Militar   
 01 – Superior Tribunal Militar ............................................................... 20.000   
 02 – Auditoria .......................................................................................      10.500 30.500  
 04 – Justiça Eleitoral   
 01 – Tribunal Superior Eleitoral ............................................................ 78.000   
 02 – Tribunais Regionais Eleitorais ...................................................... 121.800 199.800  
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PODER JUDICIÁRIO 
 

(Discriminação da Despesa) 
 

(Verba 2 – Material – Consignação 2 – Material de Consumo – Continuação) 
 

   DOTAÇÃO 
(em cruzeiro) 

   Variável 
Cr$ 

 
 05 – Justiça do Trabalho   
 01 – Tribunal Superior do Trabalho ................................................ 20.000   
 02 – Tribunais Regionais do Trabalho e Juntas de Conciliação e 

Julgamento  
   

 01 – 1ª Região .......................................................................     15.000 35.000  
 06 – Justiça do Distrito Federal   
 01 – Tribunal de Justiça .................................................................. 80.000   
 03 – Juízo de Menores .................................................................... 20.000   
 05 – Corregedoria ............................................................................     15.000   115.000 454.300 
05 – Sobressalentes e acessórios de máquinas, de viaturas e de aparelhos    
 01 – Supremo Tribunal Federal ....................................................................................... 25.000  
 02 – Tribunal Federal de Recursos ................................................................................. 25.000  
 03 – Justiça Militar    
 01 – Superior Tribunal Militar .......................................................... 10.000   
 02 – Auditorias ................................................................................     17.000 27.000  
 04 – Justiça Eleitoral    
 01 – Tribunal Superior Eleitoral ....................................................... 50.000   
 02 – Tribunais Regionais Eleitorais .................................................     76.000 126.000  
 05 – Justiça do Trabalho    
 01 – Tribunal Superior do Trabalho ................................................. 15.000   
 02 – Tribunais Regionais do Trabalho e Juntas de Conciliação e Julgamento   
 01 – 1ª Região .......................................................................     15.000 30.000  
 06 – Justiça do Distrito Federal    
 01 – Tribunal de Justiça ..................................................................     50.000 283.000 
10 – Matérias primas e produtos manufaturados ou semi-manufaturados destinados a qualquer 
transformação 

 

 02 – Tribunal Federal de Recursos ......................................................................... 10.000  
 03 – Justiça Militar   
 01 – Superior Tribunal Militar ................................................................................... 85.000  
 04 – Justiça Eleitoral    
 02 – Tribunais Regionais Eleitorais .......................................................................... 75.000  
 06 – Justiça do Distrito Federal   
 04 – Juízo Privativo de Acidentes do Trabalho ........................................................     70.000 240.000 
11 – Produtos químicos, biológicos, farmacêuticos e odontológicos; adubos em geral e corretivos; inseticidas e 
fungicidas; artigos cirúrgicos e outros de uso nos laboratórios em geral 
 01 – Supremo Tribunal Federal ....................................................................................... 5.000  
 02 – Tribunal Federal de Recursos ................................................................................. 5.000  
 03 – Justiça Militar     
 01 – Superior Tribunal Militar .................................................................................. 1.200  
 06 – Justiça do Distrito Federal    
 04 – Juízo Privativo de Acidentes do Trabalho ........................................................     19.200 30.400 
13 – Vestuário, uniformes e equipamentos; artigo e peças acessórias; roupa de cama, mesa e banhos; 
tecidos e artefatos. 

 

 01 – Supremo Tribunal Federal ........................................................................................ 125.000  
 02 – Tribunal Federal de Recursos .................................................................................. 65.000  
 03 – Justiça Militar   
 01 – Superior Tribunal Militar ........................................................... 90.000   
 02 – Auditorias .................................................................................     56.500 136.500  
 04 – Justiça Eleitoral   
 01 – Tribunal Superior Eleitoral ....................................................... 75.000   
 02 – Tribunais Regionais Eleitorais .................................................   375.300 150.200  
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PODER JUDICIÁRIO 
 

(Discriminação da Despesa) 
 

(Verba 2 – Material – Consignação 2 – Material de Consumo – Conclusão) 
 

 DOTAÇÃO 
(em cruzeiro) 

Variável 
Cr$ 

 5 – Justiça do Trabalho    
  01 – Tribunal Superior do Trabalho.......................................... 86.800   
  02 – Tribunais Regionais do Trabalho e Juntas de 

Conciliação e Julgamento 
   

   01 – 1ª Região................................................................ 61.000   
   02 – 2ª Região................................................................ 41.000   
   03 – 3ª Região................................................................ 13.500   
   04 – 4ª Região................................................................ 27.100   
   05 – 5ª Região................................................................ 18.000   
   06 – 6ª Região................................................................ 24.500   
   07 – 7ª Região................................................................ 17.300   
   08 – 8ª Região................................................................ 22.000 311.200  
 06 – Justiça do Distrito Federal    
  01 – Tribunal de Justiça........................................................... 200.000   
  03 – Juízo de Menores............................................................. 12.000   
  04 – Juízo Privativo de Acidente do Trabalho.......................... 5.000 217.000 1.304.900 
14 – Artigos para limpeza e desinfecção    
 01 – Supremo Tribunal Federal............................................................................ 50.000  
 02 – Tribunal Federal de Recursos...................................................................... 30.000  
 03 – Justiça Militar    
  01 – Superior Tribunal Militar................................................... 45.000   
  02 – Auditorias.......................................................................... 61.000 96.000  
 04 – Justiça Eleitoral    
  01 – Tribunal Superior Eleitoral................................................ 20.000   
  02 – Tribunais Regionais Eleitorais.......................................... 208.500 228.500  
 05 – Justiça do Trabalho    
  01 – Tribunal Superior do Trabalho.......................................... 12.000   
  02 – Tribunais Regionais do Trabalho e Juntas de 

Conciliação e Julgamento 
   

   01 – 1º Região................................................................ Ilegível   
   02 – 2º Região................................................................ Ilegível   
   03 – 3º Região................................................................ 45.000   
   04 – 4º Região................................................................ 32.000   
   05 – 5º Região. .............................................................. 43.500   
   06 – 6º Região................................................................ 8.000   
   07 – 7º Região................................................................ 10.000   
   08 – 8º Região................................................................ 2.300 188.300  
 06 – Justiça do Distrito Federal    
  01 – Tribunal de Justiça........................................................... 120.000   
  02 – Justiça dos Territórios...................................................... 42.000   
  03 – Juízo de Menores............................................................. 9.000 171.000 763.800 
15 – Material para acondicionamento e embalagens    
 04 – Justiça Eleitoral    
  02 – Tribunais Regionais Eleitorais.............................................................................. 132.000 
   Total da Consignação 2....................................................................................... 8.616.400 
   Total da Verbas 2. ............................................................................................... 14.209.100 

 
VERBA 3 – SERVIÇO E ENCARGOS 

 
Consignação 1– Serviço de Terceiros 

 
01 – Acondicionamento e embalagem: armazenagem, carretas, estivas e capatarias transporte de encomendas 

cargas e animais; alojamento e alimentação dêstes e de seus tratadores em viagem; seguros de 
transporte. 

 03 – Justiça Militar    
  01 – Superior Tribunal Militar..................................................................... 10.000  
 04 – Justiça Eleitoral    
  01– Tribunal Superior Eleitoral................................................ 150.000   
  01 – Tribunais Regionais Eleitorais.......................................... 191.000 344.000  
 05 – Justiça de Trabalho    
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PODER JUDICIÁRIO 
 

(Discriminação da Despesa) 
 

(Verba 3 – Serviços e Encargos – Consignação 1 – Serviços de Terceiros – Continuação) 
 

     DOTAÇÃO 
(em cruzeiro) 

     Variável 
Cr$ 

  02 – Tribunais Regionais do Trabalho e Junta de Conciliação 
e Julgamento 

   

   02 – 2ª Região................................................................. 2.900   
   03 – 3ª Região................................................................. 2.300   
   04 – 4ª Região................................................................. 6.100   
   05 – 5ª Região................................................................. 600   
   06 – 6ª Região................................................................. 5.700   
   07 – 7ª Região................................................................. 2.100   
   08 – 8ª Região................................................................. 3.300 11.000 377.000 

02 – Assinatura de órgãos oficiais    
 01 – Supremo Tribunal Federal........................................................................... 7.500  
 02 – Tribunal Federal de Recursos...................................................................... 5.280  
 03 – Justiça Militar   
  01 – Superior Tribunal Militar..................................................... 5.124   
  02 – Auditórias........................................................................... 4.128 9.252  
 04 – Justiça Eleitoral    
  01 – Tribunal Superior Eleitoral................................................. 5.760   
  02 –  Tribunais Regionais Eleitorais........................................... 25.200 30.960  
 05 –  Justiça do Trabalho    
  01 – Tribunal Superior do Trabalho........................................... 7.200   
  02 – Tribunais Regionais do Trabalho e Juntas de Conciliação 

e Julgamento 
   

   01 – 1ª Região................................................................. 4.608   
   02 – 2ª Região................................................................. 4.699   
   03 – 3ª Região................................................................. 1.536   
   04 – 4ª Região................................................................. 2.784   
   05 – 5ª Região................................................................. 1.728   
   06 – 6ª Região................................................................. 2.016   
   07 – 7ª Região................................................................. 1.248   
   08 – 8ª Região................................................................. 960 26.779  
 06 – Justiça do Distrito Federal    
  01 – Tribunal de Justiça............................................................. 35.000   
  02 – Justiça dos Territórios........................................................ 2.688   
  03 – Juízo de Menores.............................................................. 384   
  04 – Juízo Privativo de Acidentes do Trabalho.......................... 192 38.264 118.035 

03 – Assinatura de recortes de publicações periódicas    
 02 – Tribunal Federal de Recursos...................................................................... 4.400  
 04 – Justiça Eleitoral    
  01 – Tribunal Superior Eleitoral................................................. 9.600   
  02 – Tribunais Regionais Eleitorais........................................... 8.000 17.600  
 05 – Justiça do Trabalho    
  01 – Tribunal Superior do Trabalho........................................... 4.000   
  02 – Tribunais regionais do Trabalho e Juntas de Conciliação 

e Julgamento 
   

   01 – 1ª Região................................................................. 4.000 8.000  
 06 – Justiça do Distrito Federal    
  01 – Tribunal de Justiça............................................................. 5.000   
  03 – Juízo de Menores.............................................................. 2.400 7.400 37.400 

04 – Iluminação, fôrça matriz e gás    
 01 – Superior Tribunal Federal............................................................................ 50.000  
 02 – Tribunal Federal de Recursos...................................................................... 80.000  
 03 – Justiça Militar    
  01 – Superior Tribunal Militar..................................................... 20.000   
  02 – Auditorias........................................................................... 33.900 53.900  

 04 – Justiça Eleitoral    
  01 – Tribunal Superior Eleitoral................................................. 35.000   
  02 – Tribunais Regionais Eleitorais........................................... 129.700 164.700  

 



718 Têrça –feira 29 Diário do Congresso Nacional (Seção II) Setembro de 1953 
 

PODER JUDICIÁRIO  
 

(Discriminação da Despesa) 
 

(Verba 3 – Serviços e Encargos – Consignação 1 – Serviços de Terceiros – Continuação) 
 

 DOTAÇÃO 
(em cruzeiro) 

Variável 
Cr$ 

 05 – Justiça do trabalho    
  02 – Tribunais Regionais do Trabalho e Junta de Conciliação e 

Julgamento 
 

   01 – 1ª Região........................................................................... 22.500   
   02 – 2ª Região........................................................................... 33.800   
   03 – 3ª Região........................................................................... 5.500   
   04 – 4ª Região........................................................................... 16.500   
   05 – 5ª Região........................................................................... 4.000   
   06 – 6ª Região........................................................................... 4.800   
   07 –  7ª Região........................................................................... 6.300   
   08 – 8ª Região........................................................................... 7.200 100.600  
 06 – Justiça do Distrito Federal    
  01 – Tribunal de Justiça........................................................................................ 250.000 709.200 

05 – Ligeiros reparos, adaptações, consertos e conservação de bens móveis 
 01 – Supremo Tribunal Federal........................................................................................ 60.000  
 02 – Tribunal Federal de Recursos.................................................................................. 40.000  
 03 – Justiça Militar    
  01 – Superior Tribunal Militar............................................................... 60.000   
  02 – Auditorias..................................................................................... 68.000 128.000  
 04 – Justiça Eleitoral    
  01 – Tribunal Superior Eleitoral............................................................ 100.000   
  02 – Tribunais Regionais Eleitorais ..................................................... 314.000 414.000  
 05 – Justiça do Trabalho    
  01 – Tribunal Superior do Trabalho..................................................... 50.000   
  02 – Tribunais Regionais do Trabalho e Juntas de Conciliação e 

Julgamento 
   

   01 – 1ª Região........................................................................... 26.400   
   02 – 2ª Região........................................................................... 34.000   
   03 – 3ª Região........................................................................... 12.100   
   04 – 4ª Região........................................................................... 24.000   
   05 – 5ª Região........................................................................... 17.000   
   06 – 6ª Região........................................................................... 9.500   
   07 –  7ª Região........................................................................... 6.500   
   08 – 8ª Região........................................................................... 9.000 188.506  
 06 – Justiça do Distrito Federal    
  01 – Tribunal de Justiça....................................................................... 180.000   
  02 – Justiça dos Territórios.................................................................. 22.000   
  03 – Juízo de Menores......................................................................... 5.000   
  04 – Juízo Privativo de Acidentes do Trabalho.................................... 6.000   
  05 – Corregedoria................................................................................ 40.000 253.000 1.083.500 

06 – Passagens, transporte de pessoal e de suas bagagens    
 03 – Justiça Militar    
  01 – Superior Tribunal Militar............................................................... 20.000   
  02 – Auditorias..................................................................................... 47.700 67.700  
 04 – Justiça Eleitoral.    
  01 – Tribunal Superior Eleitoral............................................................ 15.000   
  02 – Tribunais Regionais Eleitorais...................................................... 200.500 215.50

0 
 

 05 – Justiça do Trabalho    
  01 – Tribunal Superior do Trabalho...................................................... 20.000   
  02 – Tribunais Regionais do Trabalho e Juntas de Conciliação e 

Julgamento 
   

   01 – 1ª Região........................................................................... 14.800   
   02 – 2ª Região........................................................................... 14.800   
   03 – 3ª Região........................................................................... 11.700   
   04 – 4ª Região........................................................................... 25.400   
   05 – 5ª Região........................................................................... 10.000   
   06 – 6ª Região........................................................................... 18.000   
   07 – 7ª Região........................................................................... 13.000   
   08 – 8ª Região........................................................................... 11.700 139.400  
 06 – Justiça do Distrito Federal    
  01 – Tribunal de Justiça.................................................................... 58.000   
  02 – Justiça dos Territórios............................................................... 14.000   
  03 – Juízo de Menores..................................................................... 6.000 78.000 500.600 
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PUDER JUDICIÁRIO 
 

(Discriminação da Despesa) 
 

(Verba 3 – Serviços e ilegível – Consignação 1 – Serviços de Terceiro – Continuação) 
 

     DOTAÇÃO 
(em cruzeiros) 

     Variável 
Cr$ 

07 – Publicações, serviços de impressão, de encadernação, de clicheria e de 
colaboração 

   

 01 – Supremo Tribunal Federal................................................................................. 35.000  
 02 – Tribunal Federal de Recursos........................................................................... 20.000  
 03 – Justiça Militar    
  01 – Superior Tribunal Militar........................................................ 50.000   
  02 – Auditorias.............................................................................. 47.000 97.000  
 04 – Justiça Eleitoral    
  01 – Tribunal Superior Eleitoral..................................................... 220.000   
  02 – Tribunais Regionais Eleitorais............................................... 714.000 934.000  
 05 – Justiça do Trabalho    
  01 – Tribunal Superior do Trabalho.............................................. 110.000   
  02 – Tribunais Regionais do Trabalho e Juntas de Conciliação e 

Julgamento 
   

   1 – 1ª Região.................................................................... 34.500   
   2 – 2ª Região.................................................................... 64.500   
   3 –  3ª Região.................................................................... 45.000   
   4 – 4ª Região.................................................................... 59.000   
   5 – 5ª Região.................................................................... 65.000   
   6 – 6ª Região.................................................................... 25.500   
   7 – 7ª Região.................................................................... 24.000   
   8 – 8ª Região.................................................................... 23.500 451.000  
 06 – Justiça do Distrito Federal    
  01– Tribunal de Justiça.................................................................................. 50.000 1.587.000 

09 – Serviço de asseio e higiene; lavagem e engomagem de roupas; taxas de 
água, esgoto e lixo 

   

 01 – Supremo Tribunal Federal................................................................................. 10.000  
 02 – Tribunal Federal de Recursos........................................................................... 10.000  
 03 – Justiça Militar    
  01 – Supremo Tribunal Militar....................................................... 4.000   
  02 – Auditorias.............................................................................. 26.500 30.500  
 04 – Justiça Eleitoral    
  01 – Tribunal Superior Eleitoral .................................................... 15.000   
  02 – Tribunais Regionais Eleitorais............................................... 114.600 129.600  
 05– Justiça do Trabalho    
  01 – Tribunal Superior do Trabalho............................................... 6.000   
  02 – Tribunais Regionais do Trabalho e Juntas de Conciliação e 

Julgamento 
   

   1 – 1ª Região.................................................................... 85.200   
2 – 2ª Região.................................................................... 36.700   
3 –  3ª Região.................................................................... 17.500   
4 – 4ª Região.................................................................... 8.000   
5 – 5ª Região.................................................................... 16.000   
6 – 6ª Região.................................................................... 23.000   
7 – 7ª Região.................................................................... 11.000   
8 – 8ª Região.................................................................... 9.500 212.900  

 06 – Justiça do Distrito Federal    
  01 – Tribunal de Justiça................................................................ 250.000   
  03 – Juízo de Menores.................................................................. 5.000 255.000 648.000 

11 – Serviços contratuais    
 04 – Justiça Eleitoral    
  01 – Tribunal Superior Eleitoral..................................................... 12.000   
  02 – Tribunais Regionais Eleitorais............................................... 402.000 414.000  
 05 – Justiça do Trabalho    
  02 – Tribunais Regionais do Trabalho e Juntas de Conciliação e 

Julgamento........................................................................... 
   

  01 – 1ª Região................................................................................................ 6.000 420.000 
14 – Telefone, telefonemas, telegramas, radiogramas, porte postal e 

assinatura de caixas postais 
   

 01 – Supremo Tribunal Federal................................................................................. 20.000  
 02 – Tribunal Federal de Recursos........................................................................... 30.000  
 03 – Justiça Militar    
  01 – Supremo Tribunal Militar....................................................... 17.000   
  02 – Auditorias.............................................................................. 37.200 54.200  
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PODER JUDICIÁRIO 
 

(Discriminação da Despesa) 
 

(Verba 3 – Seções e Encargos – Consignação 1 –Serviços de Terceiros – Conclusão)' 
 

      DOTAÇÃO 
(em cruzeiros) 

      Variável 
Cr$ 

 01 – Justiça Eleitoral    
  01 – Tribunal Superior Eleitoral........................................... 15.000   
  02 –  Tribunais Regionais Eleitorais..................................... 153.500 168.500  
 05 –  Justiça do Trabalho    
  01 –  Tribunal Superior do Trabalho..................................... 20.000   
  02 –  Tribunais Regionais do Trabalho e Juntas de 

Conciliação e Julgamento 
   

   01 – 1ª Região........................................................... 32.100   
   02 – 2ª Região........................................................... 42.500   
   03 – 3ª Região........................................................... 15.000   
   04 – 4ª Região........................................................... 29.400   
   05 – 5ª Região........................................................... 15.000   
   06 – 6ª Região........................................................... 10.300   
   07 – 7ª Região........................................................... 10.000   
   08 – 8ª Região........................................................... 11.500 155.800  
 06 – Justiça do Distrito Federal    
  01 –  Tribunal de Justiça....................................................... 120.000   
  02 – Justiça dos Territórios.................................................. 14.000   
  03 – Juízo de Menores........................................................ 12.000 146.000 604.500 
   Total da Consignação 1...................................................................................... 6.085.235 

 
CONSIGNAÇÃO 3 – Serviços em Regime Especial de Financiamento 

 
02 – Despesas Gerais com eleições    
 04 –  Justiça Eleitoral    
  01 – Tribunal Superior Eleitoral.................................................................................... 30.000.000 
03 – Diligências: investigação; serviços de caráter secreto ou 

reservado 
   

 05 – Justiça do Trabalho    
  01 –  Tribunal Superior do Trabalho......................................................... 20.000  
 06 – Justiça do Distrito Federal    
  03 – Juízo de Menores............................................................................ 50.000 70.000 
   Total da Consignação 3 ...................................................................................... 30.070.000 

 
CONSIGNAÇÃO 6 – Assistência e Previdência Sociais 

 
05 – Salário Família    
  01 – Supremo Tribunal Federal............................................................... 310.000  
  02 – Tribunal Federal de Recursos.......................................................... 300.000  
  03 –Serviço Militar    
   01 – Superior Tribunal Militar..................................... 273.600   
   02 – Auditorias........................................................... 864.000 1.137.600  
 04 – Justiça Eleitoral    
  01 –  Tribunal Superior Eleitoral........................................... 198.000   
  02 – Tribunais Regionais Eleitorais..................................... 3.150.000 3.348.000  
 05 –  Justiça do Trabalho    
  01 –  Tribunal Superior do Trabalho..................................... 350.000   
  02 – Tribunais Regionais do Trabalho e Juntas de 

Conciliação e Julgamento 
   

   01 – 1ª Região........................................................... 450.000   
   02–  2ª Região........................................................... 204.800   
   03 – 3ª Região........................................................... 97.200   
   04 – 4ª Região........................................................... 343.800   
   05 – 5ª Região........................................................... 275.400   
   06 – 6ª Região........................................................... 176.400   
   07 – 7ª Região........................................................... 167.000   
   08 – 8ª Região........................................................... 68.400 2.133.000  
 06 –  Justiça do Distrito Federal    
  01 – Tribunal de Justiça........................................................................... 1.273.205 8.502.400 
   Total da Consignação 6....................................................................................... 8.502.400 
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PODER JUDICIÁRIO 
 

(Discriminação da Despesa) 
 

(Verba 3 – Serviços e Encargos – Consignação II – Diversos) 
 

     DOTAÇÃO 
(em cruzeiros) 

     Variável 
Cr$ 

      
CONSIGNAÇÃO 11 – Diversos 

 
01 – Aluguel ou arrendamento de imóveis; foros; seguros de bens móveis e imóveis    

 03 – Justiça Militar    
  02 – Auditorias......................................................................................................................... 421.200  
 04 – Justiça Eleitoral    
  01 – Tribunal Superior Eleitoral.......................................................................... 25.000   
  02 – Tribunais Regionais Eleitorais....................................................................    1.743.000 1.768.000  

 
 05 – Justiça do Trabalho    
  01 – Tribunal Superior do Trabalho.................................................................... 20.000   
  02 – Tribunais Regionais do Trabalho e Juntas de Conciliação e Julgamento    
   01 – 1ª Região......................................................................................... 823.260   
   02 – 2ª Região......................................................................................... 1.101.000   
   03 – 3ª Região......................................................................................... 156.000   
   04 – 4ª Região......................................................................................... 346.600   
   05 – 5ª Região.......................................................................................... 346.600   
   06 – 6ª Região.......................................................................................... 370.600   
   07 – 7ª Região......................................................................................... 236.400   
   08 – 8ª Região.........................................................................................      156.000 3.516.460  

 
 06 – Justiça do Distrito Federal    
  01 – Tribunal de Justiça..................................................................................... 1.537.200   
  02 – Justiça dos Territórios................................................................................       36.000    1.573.200 7.278.860 

 
03 – 

 
Despesas miúdas de pronto pagamento 

  
 

 01 – Supremo Tribunal Federal......................................................................................................... 40.000  
 02 – Tribunal Federal de Recursos................................................................................................... 45.000  
 03 – Justiça Militar    
  01 – Superior Tribunal Militar............................................................................. 20.000   
  02 – Auditorias...................................................................................................        40.000 60.000  

 
 04 – Justiça Eleitoral    
  01 – Tribunal Superior Eleitoral.......................................................................... 50.000   
  02 – Tribunais Regionais Eleitorais....................................................................      220.000 270.000  

 
 05 – Justiça do Trabalho    
  01 – Tribunal Superior do Trabalho.................................................................... 20.000   
  02 – Tribunais Regionais do Trabalho e juntas de Conciliação e Julgamento    
   01 – 1ª Região.......................................................................................... 17.800   
   02 – 2ª Região.......................................................................................... 18.900   
   03 – 3ª Região.......................................................................................... 5.000   
   04 – 4ª Região.......................................................................................... 9.000   
   05 – 5ª Região.......................................................................................... 12.000   
   06 – 6ª Região.......................................................................................... 8.000   
   07 – 7ª Região.......................................................................................... 3.800   
   08 – 8ª Região..........................................................................................         4.000 98.500  

 
 06 – Justiça do Distrito Federal    
  01 – Tribunal de Justiça...................................................................................... 40.000   
  02 – Justiça dos Territórios................................................................................. 7.000   
  03 – Juízo de Menores....................................................................................... 5.000   
  05 – Tribunal do Júri........................................................................................... 80.000   
  06 – Corregedoria...............................................................................................         8.000      140.000 654.500 
       

07 – Recepções, hospedagens e homenagens    
       
 01 – Supremo Tribunal Federal......................................................................................................... 15.000  
 02 – Tribunal Federal de Recursos................................................................................................... 10.000  
 03 – Justiça Militar    
  01 –  Superior Tribunal Militar................................................................................................... 30.000  
 04 – Justiça Eleitoral    
  01 – Tribunal Superior Eleitoral............................................................................................... 30.000  
 05 – Justiça do Trabalho    
  01 – Tribunal Superior do Trabalho.........................................................................................        25.000 110.000 

 
11 – Sentenças Judiciárias   

 02 – Tribunal Federal de Recursos................................................................................................... 20.000.000  
 05 – Justiça do Trabalho   
  01 – Tribunal Superior do Trabalho......................................................................................... 5.000.000 25.000.000 
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PODER JUDICIÁRIO 
 

(Discriminação da Despesa) 
 

(Verba 3 – Serviços e Encargos – Consignação 6 – Diversos – Conclusão) 
 
 

     DOTAÇÃO 
(em 

cruzeiros) 
     Variável 

Cr$ 
      

15 – Auxílio para funeral de militares    
 03 – Justiça Militar    
  01 – Superior Tribunal Militar............................................................................         40.000 
   Total da Consignação 11.........................................................................  33.083.360 
   Total da Verba 3...................................................................................... 77.740.995 

 
 

VERBA 4 – OBRAS, EQUIPAMENTOS E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 
 

CONSIGNAÇÃO 2 – Obras 
01 – Início e ilegível fiscalização    

 03 – Justiça Militar    
  01 – Superior Tribunal Militar............................................................................    2.500.000 
   Total da Consignação 2............................................................................ 2.500.000 
        

CONSIGNAÇÃO 3 – Diversos 
 

01 – Ligeiros reparos, adaptações, consertos e conservação de bens 
imóveis  

 
 

 01 – Supremo Tribunal Federal............................................................... 800.000  
 02 – Tribunal Federal de Recursos......................................................... 50.000  
 03 – Justiça Militar    
  01 – Superior Tribunal Militar.......................................... 80.000   
  02 – Auditorias................................................................     40.000 120.000  
       
 04 – Justiça Eleitoral    
  01 – Tribunal Superior Eleitoral...................................... 300.000   
  02 – Tribunais Regionais Eleitorais................................   750.000 1.050.000  

 
 06 – Justiça do Distrito Federal    
  01 – Tribunal de Justiça..................................................................    350.000    2.370.000 
   Total da Consignação 8............................................................................    2.370.000 
   Total da Verba 4........................................................................................    4.870.000 
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PODER JUDICIÁRIO 
 
 
 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 
 
 

RESUMO 
 
 

VERBA 1 – PESSOAL 
 

  
CONSIGNAÇÕES 

Total 
Cr$ 

 
1 – Pessoal Permanente.............................................................................................. 11.508.240 
3 – Vantagens.............................................................................................................. 2.604.804 
6 – Diversos.................................................................................................................       1.398.840 

 Total da Verba 1.....................................................................................................     15.511.884 
   

 
VERBA 2 – MATERIAL 

   
1 – Material Permanente.............................................................................................. 170.000 
2 – Material de Consumo.............................................................................................          452.000 

 Total da Verba 2....................................................................................................          622.000 
   

 
VERBA 3 – SERVIÇOS E ENCARGOS 

   
1 – Serviços de Terceiros............................................................................................. 192.500 
6 – Assistência e Previdência Sociais.......................................................................... 310.000 

11 – Diversos..................................................................................................................            55.000 
 Total da Verba 3.....................................................................................................          557.500 
   

 
VERBA 4 – OBRAS, EQUIPAMENTOS E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 

   
3 – Diversos..................................................................................................................          800.000 

 Total da Verba 4.....................................................................................................          800.000 
 Total Geral..............................................................................................................     17.491.384 
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PODER JUDICIÁRIO 
 
 
 

TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS 
 
 

RESUMO 
 
 

VERBA 1 – PESSOAL 
 

  
CONSIGNAÇÕES 

Total 
Cr$ 

 
1 – Pessoal Permanente.............................................................................................. 7.925.400 
2 – Pessoal Extranumerário......................................................................................... 574.680 
3 – Vantagens.............................................................................................................. 1.655.390 
6 – Diversos.................................................................................................................       1.524.360 

 Total da Verba 1.....................................................................................................     11.679.830 
   

 
VERBA 2 – MATERIAL 

   
1 – Material Permanente.............................................................................................. 478.000 
2 – Material de Consumo.............................................................................................          390.000 

 Total da Verba 2.....................................................................................................          868.000 
   

 
VERBA 3 – SERVIÇOS E ENCARGOS 

   
1 – Serviços de Terceiros............................................................................................. 189.680 
6 – Assistência e Previdência Sociais.......................................................................... 300.600 

11 – Diversos..................................................................................................................     20.056.000 
 Total da Verba 3.....................................................................................................     20.546.280 
   

 
VERBA 4 – OBRAS, EQUIPAMENTOS E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 

   
8 – Diversos..................................................................................................................            50.000 

 Total da Verba 4.....................................................................................................            50.000 
 Total Geral..............................................................................................................     33.144.110 
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PODER JUDICIÁRIO 
 
 
 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL 
 
 

RESUMO 
 
 

VERBA 1 – PESSOAL 
 

  
CONSIGNAÇÕES 

Total 
Cr$ 

 
1 – Pessoal Permanente.............................................................................................. 56.729.040 
2 – Pessoal Extranumerário......................................................................................... 761.040 
3 – Vantagens.............................................................................................................. 12.300.320 
4 – Indenizações.......................................................................................................... 200.000 
6 – Diversos..................................................................................................................       2.780.000 

 Total da Verba 1.....................................................................................................     72.770.400 
   

 
VERBA 2 – MATERIAL 

   
1 – Material Permanente.............................................................................................. 477.000 
2 – Material de Consumo.............................................................................................          850.000 

 Total da Verba 2.....................................................................................................       1.327.000 
   

 
VERBA 3 – SERVIÇOS E ENCARGOS 

   
1 – Serviços de Terceiros............................................................................................. 948.000 
6 – Assistência e Previdência Sociais.......................................................................... 1.273.200 

11 – Diversos..................................................................................................................       1.577.200 
 Total da Verba 3.....................................................................................................       3.798.400 
   

 
VERBA 4 – OBRAS, EQUIPAMENTOS E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 

   
8 – Diversos..................................................................................................................          350.000 

 Total da Verba 4.....................................................................................................          350.000 
 Total Geral..............................................................................................................     78.245.800 
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PODER JUDICIÁRIO 
 
 
 

JUSTIÇA DOS TERRITÓRIOS 
 
 

RESUMO 
 
 

VERBA 2 – MATERIAL 
 

  
CONSIGNAÇÕES 

Total 
Cr$ 

 
1 – Material Permanente.............................................................................................. 204.000 
2 – Material de Consumo.............................................................................................          182.000 

 Total da Verba 2..........................................................................................          386.000 
   

 
VERBA 3 – SERVIÇOS E ENCARGOS 

   
1 – Serviços de Terceiros............................................................................................. 52.688 

11 – Diversos..................................................................................................................            43.000 
 Total da Verba 3..........................................................................................            95.688 
 Total Geral...................................................................................................          481.688 
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PODER JUDICIÁRIO 
 
 
 

JUÍZO DE MENORES 
 
 

RESUMO 
 
 

VERBA 1 – PESSOAL 
 

 CONSIGNAÇÕES Total 
  Cr$ 

2 – Pessoal Extranumerário......................................................................................... 648.600 
3 – Vantagens..............................................................................................................            25.000 

 Total da Verba 1.........................................................................................          673.600 
   

 
VERBA 2 – MATERIAL 

   
1 – Material Permanente.............................................................................................. 25.000 
2 – Material de Consumo.............................................................................................            81.000 

 Total da Verba 2..........................................................................................          106.000 
  
 

 

VERBA 3 – SERVIÇOS E ENCARGOS 
   

1 – Serviços de Terceiros............................................................................................. 30.784 
3 – Serviços em Regime Especial de Financiamento.................................................. 50.000 

11 – Diversos.................................................................................................................              5.000 
 Total da Verba 3.........................................................................................            85.784 
 Total Geral..................................................................................................          865.384 
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JUÍZO PRIVATIVO DE ACIDENTES DO TRABALHO 
 
 

RESUMO 
 

 
VERBA 1 – PESSOAL 

 
 CONSIGNAÇÕES Total 
  Cr$ 

2 – Pessoal Extranumerário.........................................................................................          104.160 
 Total da Verba 1.........................................................................................          104.160 
  
 

 

VERBA 2 – MATERIAL 
   

1 – Material Permanente.............................................................................................. 67.000 
2 – Material de Consumo.............................................................................................            94.200 

 Total da Verba 2..........................................................................................          161.200 
  
 

 

VERBA 3 – SERVIÇOS E ENCARGOS 
   

1 – Serviços de Terceiros............................................................................................. 6.192 
 Total da Verba 3..........................................................................................              6.192 
 Total Geral..................................................................................................          271.552 
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PODER JUDICIÁRIO 
 
 
 

CORREGEDORIA 
 
 

RESUMO 
 

 
VERBA 2 – MATERIAL 

  
CONSIGNAÇÕES Total 

  Cr$ 
1 – Material Permanente.............................................................................................. 180.000 
2 – Material de Consumo.............................................................................................            65.000 

 Total da Verba 2.........................................................................................          245.000 
  
 

 

VERBA 3 – SERVIÇOS E ENCARGOS 
   

1 – Serviços de Terceiros............................................................................................. 40.000 
11 – Diversos.................................................................................................................              8.000 

 Total da Verba 3..........................................................................................            48.000 
 Total Geral..................................................................................................          293.000 
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PODER JUDICIÁRIO 
 
 
 

TRIBUNAL DO JURI 
 
 

RESUMO 
 
 

VERBA 1 – PESSOAL 
 

 CONSIGNAÇÕES  
Total 

  Cr$ 
3 – Vantagens..............................................................................................................            30.000 

 Total da Verba 1.........................................................................................            30.000 
  
 

 

VERBA 3 – SERVIÇOS E ENCARGOS 
   

11 – Diversos..................................................................................................................            80.000 
 Total da Verba 3.........................................................................................            80.000 
 Total Geral..................................................................................................          110.000 
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JURI DOS CRIMES CONTRA A ECONOMIA POPULAR 
 

RESUMO 
 

 CONSIGNAÇÕES  Total 
Cr$ 

1 –  Pessoal Extranumerário...................................................................................... 
 

     846.240 

  Total da Verba 1................................................................................. 
 

     846.240 

  Total Geral.............................................................................................. 
 

     846.240 
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DE ACIDENTES DO TRABALHO – TRIBUNAL DO JÚRI – JÚRI DOS CRIMES CONTRA A ECONOMIA POPULAR 

 
VERBA 1 – PESSOAL 
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E
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Têrça-feira 29 

D
iário do C

ongresso N
acional (S

eção II) 

REPARTIÇÕES 

Consignação 1 
Pessoa 

Permanente 

Consignação 2 
Pessoa 

Extranumerário 
CONSIGNAÇÃO 3 – VANTAGENS 

01 – Vencimentos 
de pessoa civil 

01 – Salários de 
mensalistas 

01 – 
Funções 

gratificadas 

06 – Gratificação 
por trabalho com 
risco de vida ou 

saúde 

07 – 
Gratificação por 

serviço 
extraordinário 

09 – 
Gratificação de 
representação 

10 – 
Gratificação de 
representação 
de Gabinete 

11 – 
Gratificação 
adicional por 

ilegível 

Cr$ Cr$ Cr$ Cr$ Cr$ Cr$ Cr$ Cr$ 
01 –  Supremo Tribunal Federal.......................... 11.508.210 – – – – 24.000 50.000 2.510.804 
02 –  Tribunal Federal de Recursos.................... 7.925.400 574.680 30.000 – 30.000 18.000 12.000 1.545.390 
06 –  Justiça do Distrito Federal         
 01 –  Tribunal de Justiça do Distrito 

Federal............................................. 56.729.040 761.040 175.200 51.120 – 24.000 – 12.000.000 
 03 –  Juízo de Menores............................. – 648.600 – – 25.000 – – – 
 04 –  Juízo Privativo de Acidentes do 

Trabalho........................................... – 104.160 – – – – – – 
 05 –  Tribunal do Júri................................ – – – – 30.000 – – – 
 07 –  Júri dos Crimes Contra a Economia 

Popular............................................. – 846.240 – – – – – – 
  Total................................................. 76.162.680 2.934.720 205.200 51.120 85.000 66.000 62.000 16.056.194 
 

S
etem

bro de 1953 

 



SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS – TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL – 
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VERBA 1 – PESSOAL 
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Têrça-feira 29 
D

iário do C
ongresso N

acional (S
eção II) 

REPARTIÇÕES 

Consignação 3 – 
Vantagens 
(conclusão) 

Consignação 4 – 
Incentivações CONSIGNAÇÃO 6 – DIVERSOS 

13 – Auxílio 
doença 

01 – Ajuda de 
custo para o 
pessoal civil 

03 – Diárias 
para o 

pessoal civil 

01 – 
Substituições 

02 – 
Diferença de 
vencimentos 

03 – Pessoal 
em 

disponibilidade 

04 – Outras despesas 
1 – Abono de emergência 

a) Pessoal 
Permanente 

b) Pessoal 
Extranumerário 

Cr$ Cr$ Cr$ Cr$ Cr$ Cr$ Cr$ Cr$ 
01 –  Supremo Tribunal Federal......................... 20.000 – – 72.000 – – 1.326.840 – 
02 –  Tribunal Federal de Recursos................... 20.000 – – 384.000 – – 841.560 298.800 
06 –  Justiça do Distrito Federal         
 01 –  Tribunal de Justiça do Distrito 

Federal............................................. 50.000 150.000 50.000 150.000 30.000 2.600.000 – – 
 03 –  Juízo de Menores............................. – – – – – – – – 
 04 –  Juízo Privativo de Acidentes do 

Trabalho........................................... – – – – – – – – 
 05 –  Tribunal do Júri................................ – – – – – – – – 
  Total................................................. 90.000 150.000 50.000 606.000 30.000 2.600.000 2.168.400 298.800 
 

S
etem

bro de 1953 
733 
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VERBA 2 – MATERIAL 
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D
iário do C

ongresso N
acional (S

eção II) 

REPARTIÇÕES 

CONSIGNAÇÃO 1 – MATERIAL PERMANENTE 

03 – Livros; 
documentos; 
revistas, etc. 

01 – Máquinas, 
motores e 
aparelhos 

05 – Ferramentas 
e utensílios 

06 – Material 
elétrico, de 

telefonia etc. 

09 – Material 
de ensino e 

educação etc. 

11 – Mobiliário 
de escritório, 
de biblioteca, 

etc 

12 – Mobiliário 
especial de 

máquinas, etc. 

13 – Aparelhos 
e utensílio de 
copa, cozinha, 

etc. 

15 – 
Automóveis de 

passageiros 

Cr$ Cr$ Cr$ Cr$ Cr$ Cr$ Cr$ Cr$ Cr$ 
01 –  Supremo Tribunal Federal.......... 25.000 10.000 10.000 – 15.000 100.000 – 10.000 – 
02 –  Tribunal Federal de Recursos.... 40.000 15.000 3.000 20.000 5.000 80.000 300.000 15.000 – 
 01 –  Tribunal de Justiça do 

Distrito Federal.................. 50.000 – – – 2.000 400.000 – 25.000 – 
 02 – Justiça dos Territórios...... 44.000 – – – – 160.000 – – – 
 03 – Juízo de Menores............... 5.000 – – – – 20.000 – – – 
 04 –  Juízo Privativo de 

Acidentes do Trabalho...... 3.000 – – – – 14.000 50.000 – – 
 06 – Corregedoria..................... – – – – – 80.000 – – 100.000 
  Total.................................. 167.000 25.000 13.000 20.000 22.000 854.000 350.000 50.000 100.000 
 

S
etem

bro de 1953 

 
 



SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS – TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL – 
JUIZO DE MENORES – JUIZO PRIVATIVO DE ACIDENTES DO TRABALHO – JUSTIÇA DOS TERRITÓRIOS – CORREGEDORIA 

 
VERBA 2 – MATERIAL 

P
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Têrça-feira 29 
D

iário do C
ongresso N

acional (S
eção II) 

REPARTIÇÕES 

 
CONSIGNAÇÃO 02 – MATERIAL DE CONSUMO 

 
02 – Artigos de 

expediente, 
desenho, ensino e 

educação, etc. 

03 – Material de 
limpesa e 

conservação de 
veiculos, etc. 

04 – Combustíveis 
e lubrificantes 

05 – Sobres 
salentes e 

acessórios de 
máquinas, etc. 

10 – Matérias 
primas e produtos 
manufaturados, 

etc. 

11 – Produtos 
químicos, 

biológicos, etc. 

13 – Vestuários, 
uniformes e 

equipamentos, 
etc. 

14 – Artigos 
para limpesa e 

desinfecção 
 

Cr$ Cr$ Cr$ Cr$ Cr$ Cr$ Cr$ Cr$ 
01 – Supremo Tribunal Federal........ 180.000 43.000 24.000 25.000 – 5.000 125.000 50.000 
02 – Tribunal Federal de Recursos.. 180.000 25.000 50.000 25.000 10.000 5.000 65.000 30.000 
06 – Justiça do Distrito Federal........         
 01 – Tribunal de Justiça do 

Distrito Federal.............. 300.000 100.000 80.000 50.000 – – 200.000 120.000 
 02 – Justiça dos Territórios... 140.000 – – – – – – 42.000 
 03 – Juizo de Menores.......... 35.000 5.000 20.000 – – – 12.000 9.000 
 04 – Juizo Privativo de 

Acidentes do Trabalho.. 
 

– 
 

– 
 

– 
 

– 
 

70.000 
 

19.200 
 

5.000 
 

– 
 06 – Corregedoria.................. 30.000 20.000 15.000 – – – – – 

  Total............................... 865.000 193.00 189.000 100.000 80.000 29.200 407.000 251.000 S
etem

bro de1953 
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VERBA 3 – SERVIÇOS E ENCARGOS 
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 ilegível 
D

iário do C
ongresso N

acional (S
eção II) 

REPARTIÇÕES 

 
CONSIGNAÇÃO I – SERVIÇO DE TERCEIROS 

 

 
 
 

02 – Assinaturas 
de órgãos 

oficiais 
 

 
 

Cr$ 

03 – Assinaturas 
de recortes de 

outras 
publicações 
periódicas 

 
Cr$ 

04 – Iluminação, 
fôrça , motriz e 

gás 
 
 
 

Cr$ 

05 – Ligeiros 
reparos, 

adaptações, 
etc. 

 
 

Cr$ 

06 – Passagens, 
transporte de 
pessoas, etc. 

 
 
 

Cr$ 

07 – Publicações, 
serviços de 

impressão, etc. 
 
 
 

Cr$ 

09 – Serviços 
de assèio e 
higiene, etc. 

 
 
 

Cr$ 

14 – Ilegível 
telefonemas, 

etc. 
 
 
 

Cr$ 

P
O

D
E

R
 JU

D
IC

IÁ
R

IO
 

01 –  Supremo Tribunal Federal.......... 7.500 – 60.000 60.000 – 35.000 10.000 20.000 

02 –  Tribunal Federal de Recursos..... 5.280 4.400 80.00 40.000 – 20.000 10.000 30.000 

06 –  Justiça do Distrito Federal..........         

 01 –  Tribunal de Justiça............. 35.000 5.000 25.000 180.000 58.000 50.000 250.000 125.000 

 02 –  Justiça dos Territórios........ 2.688 – – 22.000 14.000 – – 14.000 

 03 –  Juízo de Menores.............. 384 2.400 – 5.000 6.000 – 5.000 12.000 

 04 –  Juízo Privativo de 
Acidentes de Trabalho....... 

 
192 – – 

 
6.000 – – – – 

S
etem

bro de 1953 

 05 –  Tribunal de Júri.................. – – – – – – – – 

 06 –  Corregedoria...................... – – – 40.000 – – – – 

  Total .................................. 51.044 11.800 390.000 353.000 78.000 105.000 275.000 196.000 

           

 



SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS – TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO  
FEDERAL – JUSTIÇA DOS TERRITÓRIOS – JUÍZO DE MENORES –JUÍZO PRIVATIVO DE ACIDENTES  

NO TRABALHO – TRIBUNAL DO JÚRI – CORREGEDORIA 
 

VERBA 3 – SERVIÇOS E ENCARGOS – VERBA 4 – OBRAS, EQUIPAMENTOS E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 

P
O

D
E

R
 JU

D
IC

IÁ
R
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Têrça-feira 29 
D

iário do C
ongresso N

acional (S
eção II) 

REPARTIÇÕES 

 
Consignação 3 – 

Serviços em 
regime especial 

de financiamento 
 

 
Consignação 6 – 

Assistência e 
Previdência 

Sociais 
 

 
CONSIGNAÇÃO II – DIVERSOS 

 

 
Consignação 8 – 

Diversos 
 

03 – Diligências, 
investigações, etc. 
 

 
 

Cr$ 

05 – Salário 
Família 

 
 
 

Cr$ 

01 – Aluguel ou 
arrendamento 

de imóveis, etc. 
 
 

Cr$ 

03 – Despesas 
miúdas de 

pronto 
pagamento 

 
Cr$ 

07 – Recepções, 
hospedagens e 
homenagens 

 
 

Cr$ 

11 – Sentenças 
Judiciárias 

 
 
 

Cr$ 

01 – Ligeiros reparos, 
adaptações, etc. 

 
 
 

Cr$ 
 

01 –  Supremo Tribunal Federal........... – 310.000 – 40.000 15.000 – 80.000 

02 – Tribunal Federal de Recursos..... – 
 

300.500 – 
 

46.000 10.000 
 

20.000.000 
 

50.000 
06 –  Justiça do Distrito Federal...........        
 01 –  Tribunal de Justiça.............. – 1.273.200 1.537.200 40.000 – – 350.000 
 02 – Justiça dos Territórios......... – – 36.000 2.000 – – – 
 03 –  Juízo de Menores................ 50.000 – – 5.000 – – – 
 04 –  Juízo Privativo de 

Acidentes de Trabalho........ – – – 
 

– – – – 

 05 – Tribunal de Júri.................... – – – 80.000 – – – S
etem

bro 1953  

 06 –  Corregedoria....................... – – – 8.000 – – – 
   

Total ................................... 
 

50.000 
 

1.883.800 
 

1.573.200 
 

226.000 
 

25.000 
 

20.000.000 
 

1.200.000 
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JUSTIÇA DOS TERRITÓRIOS 
 
 
 

REPARTIÇÕES 

VERBA 2 – MATERIAL 
 

VERBA 3 – SERVIÇOS E ENCARGOS 

 
Consignação 1 – Material 

Permanente 
 

Consignação 2 – Material 
de Consumo Consignação I – Serviços de Terceiros Consignação II – Diversos 

 
03 – Livros, 
documentos, 

etc. 
 
 
 

Cr$ 

 
11 – Mobiliário 
de escritório, 

etc. 
 
 
 

Cr$ 

 
02 – Artigos 

de expediente, 
etc. 

 
 
 

Cr$ 

 
14 – Artigos 

para 
limpeza e 

desinfecção 
 
 

Cr$ 

 
02 – Assinatura 

de órgãos 
oficiais 

 
 
 

Cr$ 

 
05 – Ligeiros 

reparos, 
adaptações, 

etc. 
 
 

Cr$ 

 
06 – Passagens, 

transporte de 
pessoal, etc. 

 
 
 

Cr$ 

 
14 – Telefone, 
telefonemas, 
telegramas, 

etc. 
 
 

Cr$ 

 
01 – Aluguel ou 
arrecadamento 
de imóveis, etc. 

 
 
 

Cr$ 
 

 
03 – Despesas 

miúdas de 
pronto 

pagamento. 
 
 

Cr$ 
 

06 – Justiça do Distrito Federal.           
 02 – Justiça dos Territórios           
  01 – Território do Acre           
   01 – Juízo de Direito de Brasília...... 3.000 10.000 10.000 3.000 192 – 1.000 1.000 3.600 500 
   02 – Juízo de Direito de Cruzeiro do 

Sul............................................ 
 

3.000 
 

10.000 
 

10.000 
 

3.000 
 

192 
 

2.000 
 

1.000 
 

1.000 
 

3.600 
 

500 
   03 – Juízo de Direito de Feijó.......... 3.000 10.000 10.000 3.000 192 – 1.000 1.000 3.600 500 
   04 – Juízo de Direito de Rio Branco 3.000 10.000 10.000 3.000 192 2.000 1.000 1.000 3.600 500 
   05 – Juízo de Direito de Sena 

Madureira................................. 
 

3.000 
 

10.000 
 

10.000 
 

3.000 
 

192 
 

2.000 
 

1.000 
 

1.000 
 

9.600 
 

500 
   06 – Juízo de Direito de Tarauacá... 3.000 10.000 10.000 3.000 192 2.000 1.000 1.000 3.600 500 
   07 – Juízo de Direito de Xapuri........ 3.000 10.000 10.000 3.000 192 2.000 1.000 1.000 3.600 500 
  02 – Território do Amapá           
   01 – Juízo de Direito do Amapá....... 3.000 10.000 10.000 3.000 192 2.000 1.000 1.000 – 500 
   02 – Juízo de Direito de Macapá..... 3.000 10.000 10.000 3.000 192 2.000 1.000 1.000 – 500 
   03 – Juízo de Direito de Mazagão... 3.000 10.000 10.000 3.000 192 2.000 1.000 1.000 – 500 
   04 – Juízo de Direito de Oiapoque... 3.000 10.000 10.000 3.000 192 – 1.000 1.000 – 500 
  03 – Território do Guaporé           
   01 – Juízo de Direito de Guajará 

Mirim........................................ 
3.000 10.000 10.000 3.000 192 2.000 1.000 1.000 2.400 500 

   02 – Juízo de Direito de Pôrto 
Velho........................................ 

5.000 30.000 10.000 3.000 192 2.000 1.000 1.000 – 500 

  04 – Território do Rio Branco           
   01 – Juízo de Direito de Boa Vista... 3.000 10.000 10.000 3.000 192 2.000 1.000 1.000 2.400 500 
      

Total.............................. 
 

44.000 
 

160.000 
 

140.000 
 

42.000 
 

2.688 
 

22.000 
 

14.000 
 

14.000 
 

36.000 
 

7.000 
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PODER JUDICIÁRIO 
 
 
 

JUSTIÇA MILITAR 
 
 

RESUMO  
 
 

VERBA 1 PESSOAL 
 

  CONSIGNAÇÕES Total 
   Cr$ 

1 – Pessoal Permanente.............................................................................................. 15.757.440 
2 – Pessoal Extranumerário......................................................................................... 1.425.560 
3 – Vantagens.............................................................................................................. 2.577.852 
4 – Indenizações.......................................................................................................... 105.000 
6 – Diversos.................................................................................................................. 6.473.640 

  Total da Verba 1.......................................................................................... 26.339.492 
 

VERBA 2 – MATERIAL 
 

1 – Material Permanente............................................................................................... 694.000 
2 – Material de Consumo.............................................................................................. 944.200 

  Total da Verba 2.......................................................................................... 1.638.200 
 

VERBA 3 - SERVIÇOS E ENCARGOS 
 

1 – Serviços de Terceiros............................................................................................. 450.552 
6 – Assistência e Previdência Sociais........................................................................... 1.137.600 

11 – Diversos.................................................................................................................. 551.200 
  Total da Verba 3.......................................................................................... 2.139.352 

 
VERBA 4 – OBRAS, EQUIPAMENTOS E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 

 
2 – Obras...................................................................................................................... 2.500.000 
8 – Diversos.................................................................................................................. 120.000 

  Total da Verba 4.......................................................................................... 2.620.00 
  Total Geral...................................................................................................  32.737.044 

 



 
JUSTIÇA MILITAR 

 
VERBA 1 – PESSOAL 

 

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR E AUDITORIAS 

 
CONSIGNAÇÃO 1 

PESSOAL 
PERMANENTE 

 
CONSIGNAÇÃO 2 
PESSOAL EXTRA-

NUMERÁRIO 
CONSIGNAÇÃO 3 – VANTAGENS 

 
01 – Vencimentos 

do pessoal civil 
 
 

Cr$ 

 
01 – Salários de 

mensalistas 
 
 

Cr$ 

 
01 – 

Funções 
gratificadas 

 
Cr$ 

 
07 – Gratificação 
por serviço extra-

ordinário 
 

Cr$ 

 
09 – Gratificação 
de representação 

 
 

Cr$ 

 
10 – Gratificação 
de representação 

de gabinete 
 

Cr$ 

 
11 – Gratificação 

adicional por 
tempo de serviço 

 
Cr$ 

03 – Justiça Militar 

7.046.400 794.000 30.000 10.000 24.000 25.000 1.799.770  01 – Superior Tribunal Militar....................................................... 

   Total do Superior Tribunal Militar....................................... 7.046.400 794.000 30.000 10.000 24.000 26.000 1.799.770 
           
 02 – Auditorias        
           
  01 – Auditoria de Correição.............................................. 556.320 14.400 – – – – 91.980 
  02 – 1ª Auditoria da Aeronáutica........................................ 482.280 30.320 – – – – 60.240 
  03 – 2ª Auditoria da Aeronáutica........................................ 555.240 107.520 – – – – 60.240 
  04 – 1ª Auditoria de Guerra da 1ª R M............................... 569.160 20.640 – – – – 89.362 
  05 – 2ª Auditoria de Guerra da 1ª R M............................... 569.160 38.520 – – – – 60.240 
  06 – 3ª Auditoria de Guerra da 1ª R M............................... 569.160 38.520 – – – – 60.240 
  07 – 1ª Auditoria de Guerra da 2ª R M............................... 355.200 15.720 – – – – 29.412 
  08 – 2ª Auditoria de Guerra da 2ª R M............................... 355.200 15.720 – – – – – 
  09 – 1ª Auditoria de Guerra da 3ª R M............................... 391.080 15.720 – – – – – 
  10 – 2ª Auditoria de Guerra da 3ª R M............................... 355.200 36.250 – – – – 10.836 
  11 – 3ª Auditoria de Guerra da 3ª R M............................... 355.200 15.720 – – – – 9.288 
  12 – Auditoria de Guerra da 4ª R M................................... 355.200 15.720 – – – – – 
  13 – Auditoria de Guerra da 5ª R M................................... 355.200 15.720 – – – – 30.960 
  14 – Auditoria de Guerra da 6ª R M................................... 355.200 34.680 – – – – 4.644 
  15 – Auditoria de Guerra da 7ª R M................................... 391.080 15.720 – – – – – 
  16 – Auditoria de Guerra da 8ª R M................................... 355.200 15.720 – – – – – 
  17 – Auditoria de Guerra da 9ª R M................................... 355.200 15.720 – – – – 15.480 
  18 – 1ª Auditoria da Marinha.............................................. 482.280 34.560 4.800 – – – 74.604 
  19 – 2ª Auditoria da Marinha.............................................. 482.280 34.560 – – – – 66.756 
  20 – Auditoria da Policia Militar e do Corpo de Bombeiros 

do Distrito Federal...................................................... 
 

466.200 
 

– 
 

– 
 

– 
 

– 
 

– 
 

– 
  Total de Auditorias...................................................... 8.711.040 631.560 4.800 – – – 664.282 

Total Geral.................................................................. 15.757.440 1.425.560 34.800 10.000 24.000 25.000 2.464.062 
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JUSTIÇA MILITAR 

 
VERBA 1 – PESSOAL 

 

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR 
E 

AUDITORIAS 

CONSIG. 3 – 
VANTAGENS 
(Conclusão) 

CONSIGNAÇÃO 4 – 
INDENIZAÇÕES CONSIGNAÇÃO 6 – DIVERSOS 

13 – Auxilio 
doença 

01 – Ajuda de 
custo para o 
pessoal civil 

03 – Diárias para o 
pessoal civil 

01 – Substituições 04 – Outras despesas 
1 – Abono de emergência 

a) ao pessoal 
permanente 

b) ao pessoal 
extranumerário 

c) ao pessoal 
substituto 

Cr$ Cr$ Cr$ Cr$ Cr$ Cr$ Cr$ 

03 – Justiça Militar 
20.000 30.000 20.000 50.000 658.080 418.200 –  01 – Superior Militar.............................................................. 

  Total do Superior Militar................................................ 20.000 30.000 20.000 50.000 658.080 418.200 – 
           
 02 – Auditorias......................................................................        
  01 – Auditoria de Correição......................................... – 35.000 20.00 30.000 83.040 9.600 6.620 
  02 – 1ª Auditoria da Aeronáutica................................. – – – 160.000 82.080 68.400 17.040 
  03 – 2ª Auditoria da Aeronáutica................................. – – – 160.000 93.120 56.400 22.560 
  04 – 1ª Auditoria de Guerra da 1ª R.M........................ – – – 160.000 106.080 10.500 17.040 
  05 – 2ª Auditoria de Guerra da 1ª R.M........................ – – – 160.000 106.080 12.000 17.040 
  06 – 3ª Auditoria de Guerra da 1ª R.M........................ – – – 160.000 106.080 22.080 17.040 
  07 – 1ª Auditoria de Guerra da 2ª R.M........................ – – – 160.000 70.800 10.080 18.000 
  08 – 2ª Auditoria de Guerra da 2ª R.M........................ – – – 160.000 70.800 10.080 18.000 
  09 – 1ª Auditoria de Guerra da 3ª Guerra da 3ª R.M... – – – 160.000 82.800 10.080 18.000 
  10 – 2ª Auditoria de Guerra da 3ª R.M........................ – – – 160.000 70.800 10.080 18.000 
  11 – 3ª Auditoria de Guerra da 3ª R.M........................ – – – 160.000 70.800 10.080 18.000 
  12 – Auditoria de Guerra da 4ª R.M............................. – – – 160.000 70.800 10.080 18.000 
  13 – Auditoria de Guerra da 5ª R.M............................. – – – 160.000 70.800 10.080 18.000 
  14 – Auditoria de Guerra da 6ª R.M............................. – – – 160.000 70.800 10.080 18.000 
  15 – Auditoria de Guerra da 7ª R.M............................. – – – 160.000 82.800 10.080 18.000 
  16 – Auditoria de Guerra da 8ª R.M............................. – – – 160.000 70.800 10.080 18.000 
  17 – Auditoria de Guerra da 9ª R.M............................. – – – 160.000 70.800 10.080 18.000 
  18 – 1ª Auditoria da Marinha....................................... – – – 160.000 82.080 20.640 17.040 
  19 – 2ª Auditoria da Marinha....................................... – – – 160.000 82.080 20.640 17.040 
  20 – Auditoria da Polícia Militar e do Corpo de 

Bombeiros do Distrito Federal............................. – – – 160.000 57.120 – 17.040 

   Total das Auditorias............................................. – 35.000 20.000 3.070.000 1.600.560 331.440 345.360 

 
  

Total Geral........................................................... 20.000 65.000 40.000 3.120.000 2.258.640 749.640 345.360 
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742 Têrça-feira 29 Diário do Congresso Nacional (Seção II) Setembro de 1953 
 

PODER JUDICIÁRIO 
 

JUSTIÇA MILITAR 
 

VERDA 2 – MATERIAL 
 

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR 
E AUDITORIAS 

CONSIGNAÇÃO 1 – MATERIAL PERMANENTE 

03 – Livros, 
documentos, revistas, 

etc. 

04 – Máquinas, 
motores e aparelhos 

09 – Material de 
ensino, educação, 

etc. 

11 – Mobiliário de 
escritório, de 

biblioteca, etc. 

Cr$ Cr$ Cr$ Cr$ 

03 – JUSTIÇA MILITAR     

 01 – Superior Militar............................................... 20.000 50.000 3.000 300.000 

 Total do Superior Militar........................................... 20.000 50.000 3.000 300.000 

 02 – Auditorias     

 01 – Auditoria de Correição........................... 3.000 – – 10.000 

 02 – 1ª Auditoria de Aeronáutica................... 2.000 – – – 

 03 – 2ª Auditoria de Aeronáutica................... 2.000 – – – 

 04 – 1ª Auditoria de Guerra da 1ª R.M.......... 3.000 – – 23.000 

 05 – 2ª Auditoria de Guerra da 1ª R.M.......... 3.000 – – 13.000 

 06 – 3ª Auditoria de Guerra da 1ª R.M.......... 3.000 – – 13.000 

 07 – 1ª Auditoria de Guerra da 2ª R.M.......... 3.000 – – 13.000 

 08 – 2ª Auditoria de Guerra da 2ª R.M.......... 3.000 – – 13.000 

 09 – 1ª Auditoria de guerra da 3ª R.M........... 5.000 – – 20.000 

 10 – 2ª Auditoria de Guerra da 3ª R.M.......... 3.000 – – 20.000 

 11 – 3ª Auditoria de Guerra da 3ª R.M.......... 3.000 – – 20.000 

 12 – Auditoria de Guerra da 4ª R.M............... 3.000 – – 15.000 

 13 – Auditoria de Guerra da 5ª R.M............... 3.000 – – 13.000 

 14 – Auditoria de Guerra da 6ª R.M............... 2.000 – – 15.000 

 15 – Auditoria de Guerra da 7ª R.M............... 3.000 – – 15.000 

 16 – Auditoria de Guerra da 8ª R.M............... 3.000 – – 15.000 

 17 – Auditoria de Guerra da 9ª R.M............... 3.000 – – 13.000 

 18 – 1ª Auditoria da Marinha......................... 5.000 – – 13.000 

 19 – 2ª Auditoria da Marinha......................... 6.000 – – 13.000 

 20 – Auditoria da Policia Militar e do Corpo 
de Bombeiros do Distrito Federal.......... 3.000 – – 10.000 

 Total das Auditorias............................... 64.000 – – 257.000 

 TOTAL GERAL...................................... 84.000 50.000 3.000 557.000 

 



 
JUSTIÇA MILITAR 

 
VERBA 2 – MATERIAL 

 

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR E AUDITORIAS 

 
 

CONSIGNAÇÃO 2 – MATERIAL DE CONSULTA 
 

02 – Artigos de 
expediente, 

desenho, ensino 
e educação, etc. 

 
 

Cr$ 

03 – Material de 
limpeza e 

conservação de 
veiculos, etc. 

 
 

Cr$ 

04 – Combustiveis 
e lubrificantes, etc. 

 
 
 
 

Cr$ 

05 – Sobres-
salentes e 

acessórios de 
máquinas, etc. 

 
 

Cr$ 

10 – Materiais 
primas e produtos 
manufaturados, 

etc. 
 
 

Cr$ 

11 – Produtos 
quimicos, 
biologicos, 

farmacêuticos, 
etc. 

 
Cr$ 

13 – Vestuários, 
uniformes e 

equipamentos, 
etc. 

 
 

Cr$ 

14 – Artigos 
para limpeza e 
desinfecção, 

etc. 
 
 

Cr$ 
 

03 – JUSTIÇA MILITAR 
        

 01 – Superior Tribunal Militar......................................... 200.000 35.000 20.000 10.000 85.000 1.200 80.000 45.000 

  Total do Superior Tribunal Militar........................... 200.000 35.000 20.000 10.000 85.000 1.200 80.000 45.000 
 02 – Auditorias         

  01 – Auditoria de Correição................................ 20.000 2.000 4.000 – – – 4.000 2.000 
  02 – 1ª Auditoria de Aeronáutica........................ 15.000 – – 6.000 – – 6.000 4.000 
  03 – 2ª Auditoria de Aeronáutica........................ 15.000 – – 6.000 – – 6.000 4.000 
  04 – 1ª Auditoria de Guerra da 1ª R.M............... 15.000 2.000 500 – – – 3.000 2.000 
  05 – 2ª Auditoria de Guerra da 1ª R.M............... 15.000 2.000 500 – – – 3.000 2.000 
  06 – 3ª Auditoria de Guerra da 1ª R.M............... 15.000 2.000 500 – – – 4.000 2.000 
  07 – 1ª Auditoria de Guerra da 2ª R.M............... 15.000 2.000 500 – – – 1.500 2.000 
  08 – 2ª Auditoria de Guerra da 2ª R.M............... 15.000 2.000 500 – – – 1.500 2.000 
  09 – 1ª Auditoria de Guerra da 3ª R.M............... 20.000 2.000 500 – – – 1.500 3.000 
  10 – 2ª Auditoria de Guerra da 3ª R.M............... 15.000 – – – – – 2.000 2.000 
  11 – 3ª Auditoria de Guerra da 3ª R.M............... 15.000 2.000 500 – – – 1.500 3.000 
  12 – Auditoria de Guerra da 4ª R.M................... 10.000 2.000 500 – – – 1.500 2.000 
  13 – Auditoria de Guerra da 5ª R.M................... 13.000 – – – – – 1.500 2.000 
  14 – Auditoria de Guerra da 6ª R.M................... 15.000 – – – – – 1.500 2.000 
  15 – Auditoria de Guerra da 7ª R.M................... 15.000 2.000 – – – – 1.500 2.000 
  16 – Auditoria de Guerra da 8ª R.M................... 18.000 3.000 1.000 5.000 – – 1.500 3.000 
  17 – Auditoria de Guerra da 9ª R.M................... 15.000 2.000 500 – – – 1.500 2.000 
  18 – 1ª Auditoria da Marinha.............................. 15.000 2.000 500 – – – 6.000 4.000 
  19 – 2ª Auditoria da Marinha.............................. 15.000 2.000 500 – – – 6.000 4.000 
  20 – Auditoria da Polícia Militar e do Corpo de 

Bombeiros do Distrito Federal.................... 10.000 3.000 – – – – 1.500 2.000 
            
   Total de Auditorias ..................................... 301.000 32.000 10.500 17.000 – – 56.500 51.000 
   TOTAL GERAL........................................... 501.000 67.000 30.500 27.000 85.000 1.200 136.500 96.000    
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JUSTIÇA MILITAR 

 
VERBA 3 – SERVIÇOS E ENCARGOS 

 

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR 

E 

AUDITORIAS 

CONSIGNAÇÃO 1 – SERVIÇOS DE TERCEIROS  

01 – Acondicionamento 
e embalagem, etc. 

 
 
 

Cr$ 

02 – ilegível 
de órgãos 

oficiais 
 
 

Cr$ 

04 – Iluminação, 
fôrça motriz e 

gás 
 
 

Cr$ 

05 – Ligeiros 
reparos, 

ilegível, etc. 
 
 

Cr$ 

06 – Passagens 
transporte de 
pessoal, etc. 

 
 

Cr$ 

07 – Publicações, 
serviços de 

impressão, etc. 
 
 

Cr$ 

09 – Serviços 
de ilegível e 
higiene etc. 

 
 

Cr$ 

14 – Telefone, 
telefonemas, 
telegramas, 

etc. 
 

Cr$ 

14 – Artigos 
para limpeza e 

desinfecção, etc. 
 
 

Cr$ 

03 – JUSTIÇA MILITAR 
10.000 5.124 20.000 60.000 20.000 50.000 4.000 17.000 

45.000 

 01 – Superior Tribunal Militar................................................ 

  Total do Superior Tribunal Militar.................................. 10.000 5.124 20.000 60.000 20.000 50.000 4.000 17.000 45.000 

            
 02 – AUDITORIAS         
  01 – Auditoria de Correição......................................... – 384 4.800 3.000 20.000 3.000 3.000 2.400 2.000 
  02 – 1ª Auditoria de Aeronáutica................................. – 192 – 4.000 – 2.000 – 3.000 4.000 
  03 – 2ª Auditoria de Aeronáutica................................. – 192 – 4.000 – 2.000 – 3.000 4.000 
  04 – 1ª Auditoria de Guerra da 1ª R.M........................ – 192 500 3.000 1.200 2.000 1.000 1.200 2.000 
  05 – 2ª Auditoria de Guerra da 1ª R.M........................ – 192 500 3.000 1.200 2.000 1.000 1.200 2.000 
  06 – 3ª Auditoria de Guerra da 1ª R.M........................ – 192 500 3.000 1.200 2.000 1.000 1.200 2.000 
  07 – 1ª Auditoria de Guerra da 2ª R.M........................ – 192 2.000 3.000 1.200 2.000 1.000 1.200 2.000 
  08 – 2ª Auditoria de Guerra da 2ª R.M........................ – 192 2.000 3.000 1.200 2.000 1.000 1.200 2.000 
  09 – 1ª Auditoria de Guerra da 3ª R.M........................ – 192 4.000 5.000 5.000 3.000 3.000 4.000 3.000 
  10 – 2ª Auditoria de Guerra da 3ª R.M........................ – 192 2.000 3.000 3.000 2.000 – 2.400 2.000 
  11 – 3ª Auditoria de Guerra da 3ª R.M........................ – 192 2.000 3.000 2.000 2.000 1.000 2.400 3.000 
  12 – Auditoria de Guerra da 4ª R.M............................. – 192 2.000 3.000 3.000 2.000 1.000 2.000 2.000 
  13 – Auditoria de Guerra da 5ª R.M............................. – 192 1.600 3.000 2.000 3.000 2.000 1.200 2.000 
  14 – Auditoria de Guerra da 6ª R.M............................. – 192 3.000 5.000 – 5.000 3.500 3.000 2.000 
  15 – Auditoria de Guerra da 7ª R.M............................. – 192 2.000 3.000 1.200 2.000 2.000 1.200 2.000 
  16 – Auditoria de Guerra da 8ª R.M............................. – 192 3.000 5.000 2.000 3.000 2.000 2.000 3.000 
  17 – Auditoria de Guerra da 9ª R.M............................. – 192 2.000 3.000 2.000 2.000 1.000 1.000 2.000 
  18 – 1ª Auditoria da Marinha....................................... – 192 1.000 3.000 – 2.000 1.000 1.200 4.000 
  19 – 2ª Auditoria da Marinha....................................... – 192 1.000 3.000 1.500 2.000 1.000 1.200 4.000 
  20 – Auditoria da Polícia Militar e do Corpo de 

Bombeiros do Distrito Federal............................. – 288 – 3.000 – 2.000 1.000 1.200 2.000 
   Total de Auditorias............................................... – 4.128 33.900 68.000 47.700 47.000 26.500 37.200 51.000 

 
  

Total Geral........................................................... 10.000 9.252 53.900 128.000 67.000 97.000 30.500 54.200 
96.000 
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JUSTIÇA MILITAR 
 

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR 

E 

AUDITORIAS 

Verba 3 – Serviços e Encargos Verba 4 – Obras, equipamento, 
aquisição de imóveis 

CONSIGNAÇÃO 6 – 
ASSISTÊNCIA E 
PREV. SOCIAIS 

CONSIGNAÇÃO 11 – DIVERSOS CONSIGNAÇÃO 2 
– OBRAS 

CONSIGNAÇÃO 3 
– DIVERSOS 

05 – Salário Familia 
 
 
 
 

Cr$ 

01 – Aluguel ou 
arrendamento 

de imóveis, etc. 
 
 

Cr$ 

03 – Despesas 
miúdas de pronto 

pagamento 
 
 

Cr$ 

07 – Recepções, 
hospedagens e 

homegens 
 
 

Cr$ 

15 – Auxilios 
para funeral 
de militares 

 
 

Cr$ 

01 – Inicio e sua 
Fiscalização 

 
 
 

CR$ 

01 – Ligeiros 
reparos, 

adaptações, etc. 
 
 

Cr$ 
 

03 – JUSTIÇA MILITAR        

 01 – Superior Tribunal Militar.................................... 273 600 – 20.000 30.000 40.000 2.500.000 80.000 
  Total do Superior Tribunal Militar...................... 273.600 – 20.000 30.000 40.000 2.500.000 80.000 
 02 – AUDITORIAS        

  01 – Auditoria de Correição............................. 46 800 72.000 2.000 – – – – 
  02 – 1ª Auditoria de Aeronáutica..................... 75.600 – 2.000 – – – – 
  03 – 2ª Auditoria de Aeronáutica..................... 46.800 – 2.000 – – – – 
  04 – 1ª Auditoria de Guerra da 1ª R.M............ 39 600 – 2.000 – – – – 
  05 – 2ª Auditoria de Guerra da 1ª R.M............ 39 600 – 2.000 – – – – 
  06 – 3ª Auditoria de Guerra da 1ª R.M............ 39.600 – 2.000 – – – – 
  07 – 1ª Auditoria de Guerra da 2ª R.M............ 30 600 – 2.000 – – – – 
  08 – 2ª Auditoria de Guerra da 2ª R.M............ 30.600 – 2.000 – – – – 
  09 – 1ª Auditoria de Guerra da 3ª R.M............ 41.400 70.000 2.000 – – – 5.000 
  10 – 2ª Auditoria de Guerra da 3ª R.M............ 41.400 18 000 2.000 – – – – 
  11 – 3ª Auditoria de Guerra da 3ª R.M............ 41.400 36.000 2.000 – – – – 
  12 – Auditoria de Guerra da 4ª R.M................. 39.600 – 2.000 – – – – 
  13 – Auditoria de Guerra da 5ª R.M................. 46.800 – 2.000 – – – – 
  14 – Auditoria de Guerra da 6ª R.M................. 39.600 72.000 2.000 – – – – 
  15 – Auditoria de Guerra da 7ª R.M................. 41.400 48.000 2.000 – – – 5 000 
  16 – Auditoria de Guerra da 8ª R.M................. 52.200 60 000 2.000 – – – 30 000 
  17 – Auditoria de Guerra da 9ª R.M................. 46.800 43.200 2.000 – – – – 
  18 – 1ª Auditoria da Marinha............................ 37 800 – 2.000 – – – – 
  19 – 2ª Auditoria da Marinha............................ 46.800 – 2.000 – – – – 
  20 – Auditoria da Polícia Militar e do Corpo de 

Bombeiros do Distrito Federal................. 39.600 – 2.000 – – – – 
   Total de Auditorias .................................. 864.000 421.200 40.000 – – – 40.000 
   Total Geral............................................... 1.137.600 421.200 60.000 30.000 40.000 2.500.000 120.000 
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746 Terça-feira Diário do Congresso Nacional (Seção ll) Setembro de 1953 
 

PODER JUDICIÁRIO 
 

JUSTIÇA ELEITORAL 
 

RESUMO 
 

VERBA 1 – PESSOAL 
 

CONSIGNAÇÕES Total 
Cr$ 

1 – Pessoal Permanente................................................................................................ 38.484.240 
2 – Pessoal Extranumerário........................................................................................... 811.740 
3 – Vantagens................................................................................................................ 32.865.680 
4 – Indenizações............................................................................................................ 528.400 
6 – Diversos................................................................................................................... 865.000 

  Total da Verba 1........................................................................................... 73.555.060 
   

VERBA 2 – MATERIAL 
   

1 – Material Permanente................................................................................................ 1.573.200 
2 – Material de Consumo............................................................................................... 3.725.700 

  Total de Verba 2........................................................................................... 5.298.900 
   

VERBA 3 – SERVIÇOS E ENCARGOS 
   

1 – Serviços de Terceiros.............................................................................................. 2.832.860 
3 – Serviços em Regime Especial de Financiamento.................................................... 30.000.000 
6 – Assistência e Previdência Sociais........................................................................... 3.348.000 

11 – Diversos................................................................................................................... 2.068.000 
  Total da Verba 3........................................................................................... 38.248.860 

   
VERBA 4 – OBRAS, EQUIPAMENTOS E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 

   
8 – Diversos................................................................................................................... 1.050.000 

 Total da Verba 4...................................................................................................... 1.050.000 
  Total Geral.................................................................................................... 118.152.820 
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PODER JUDICIÁRIO 
 

JUSTIÇA ELEITORAL 
 

VERBA 1 - PESSOAL 
 

TRIBUNAL SUPERIOR E TRIBUNAIS REGIONAIS 
ELEITORAIS 

 
CONSIGNAÇÃO 1 – 

PESSOAL 
PERMANENTE 

 

 
CONSIGNAÇÃO 2 – 

PESSOAL 
EXTRANUMERÁRIO 

 
01 – Vencimentos 

do pessoal civil 
 

Cr$ 
 

 
01 – Salários de 

mensalistas 
 

Cr$ 

14 –  JUSTIÇA ELEITORAL 
  

 01 – Tribunal Superior Eleitoral.......................... 5.095.920 227.160 

  Total do Tribunal Superior Eleitoral............ 5.095.920 227.160 

   
 02 – Tribunais Regionais Eleitorais   
  01 –  Distrito Federal................................... 5.912.040 154.440 
  02 –  Alagoas.............................................. 434.280 – 
  03 –  Amazonas.......................................... 434.280 – 
  04 –  Bahia.................................................. 2.219.040 180.420 
  05 –  Ceará.................................................. 2.219.040 – 
  06 –  Espírito Santo..................................... 564.480 15.720 
  07 –  Goiás.................................................. 564.480 – 
  08 –  Maranhão........................................... 564.480 – 
  09 –  Mato Grosso....................................... 434.280 – 
  10 –  Minas Gerais...................................... 3.940.800 60.000 
  11 –  Pará.................................................... 564.480 13.500 
  12 –  Paraíba............................................... 564.480 – 
  13 –  Paraná................................................ 1.324.560 82.500 
  14 –  Pernambuco....................................... 1.324.560 – 
  15 –  Piauí................................................... 564.480 – 
  16 –  Rio de Janeiro.................................... 2.219.040 – 
  17 –  Rio Grande do Norte.......................... 564.480 – 
  18 –  Rio Grande do Sul.............................. 2.219.040 – 
  19 –  Santa Catarina................................... 1.324.560 – 
  20 –  São Paulo........................................... 4.866.960 63.000 
  21 –  Sergipe............................................... 564.480 15.000 

   
 Total dos Tribunais Regionais 
Eleitorais............................................. 

 
33.388.320 

 

 
584.580 

  
TOTAL GERAL................................... 

 
38.484.240 

 

 
811.740 

 
 



 
JUSTIÇA ELEITORAL 

  
VERBA 1 – PESSOAL 

 

TRIBUNAL SUPERIOR E TRIBUNAIS 
REGIONAIS ELEITORAIS 

CONSIGNAÇÃO 3 – VANTAGENS 
 

01 – Funções 
gratificadas 

 
 

 
Cr$ 

03 – Gratificação de natureza eleitoral  
07 – Gratificação 

por serviço 
extraordinário 

 
 

Cr$ 

 
10 – Gratificação 
de representação 

de gabinete 
 
 

Cr$ 

 
11 – Gratificações 

adicionais por 
tempo de serviço 

 
 

Cr$ 

 
13 – Auxilio 

doença 
 
 
 

Cr$ 

 
1 – A Membros 
dos Tribunais 

 
 

Cr$ 

 
2 – A servidores 

requisitados 
 
 

Cr$ 

 
3 – A Juízes, 

Escrivães 
e Preparadores 

 
Cr$ 

 
4 – De represen- 
tação a Presiden- 
tes de Tribunais 

 
Cr$ 

 
14 – JUSTIÇA ELEITORAL          

 01 – Tribunal Superior Eleitoral................. 135.600 450.000 32.000 – 18.000 60.000 33.600 950.000 20.000 
            
  Total do Sup. Tribunal Eleitoral.......... 135.600 450.000 32.000 – 18.000 60.000 33.600 950.000 20.000 
             
 02 – Tribunais Regionais Eleitorais          
  01 – Distrito Federal........................ 175.200 304.000 150.000 386.400 6.000 80.000 – 407.526 10.000 
  02 – Alagoas.................................... 14.400 304.000 20.400 394.400 6.000 5.000 – 24.720 10.000 
  03 – Amazonas................................ 14.400 304.000 23.400 258.400 6.000 20.000 – 62.320 10.000 
  04 – Bahia....................................... 62.400 304.000 130.000 1.426.200 6.000 60.000 – 189.594 10.000 
  05 – Ceará....................................... 62.400 304.000 120.000 1.145.400 6.000 50.000 – 115.668 20.000 
  06 – Espírito Santo.......................... 14.400 304.000 30.000 460.000 6.000 20.000 – 65.250 10.000 
  07 – Goiás....................................... 14.400 304.000 60.000 774.000 6.000 20.000 – 57.660 10.000 
  08 – Maranhão................................ 14.400 304.000 60.000 585.800 6.000 20.000 – 23.106 10.000 
  09 – Mato Grosso............................ 14.400 304.000 30.000 327.400 6.000 20.000 – 29.640 10.000 
  10 – Minas Gerais........................... 88.800 304.000 375.000 3.400.000 6.000 100.000 – 174.720 30.000 
  11 – Pará......................................... 14.400 304.000 60.000 440.000 6.000 20.000 – 60.732 10.000 
  12 – Paraíba.................................... 14.400 304.000 60.000 617.200 6.000 20.000 – 34.296 10.000 
  13 – Paraná..................................... 38.400 304.000 60.000 977.000 6.000 30.000 – 61.200 10.000 
  14 – Pernambuco............................ 38.400 304.000 90.000 1.402.400 6.000 30.000 – 108.318 10.000 
  15 – Piauí........................................ 14.400 304.000 60.000 649.800 6.000 20.000 – 47.154 10.000 
  16 – Rio de Janeiro......................... 62.400 304.000 90.400 579.600 6.000 40.000 – 81.294 20.000 
  17 – Rio Grande do Norte............... 14.400 304.000 60.000 568.200 6.000 20.000 – 47.118 10.000 
  18 – Rio Grande do Sul................... 62.400 304.000 150.000 1.264.400 6.000 30.000 – 82.266 20.000 
  19 – Santa Catarina......................... 38.400 304.000 60.000 510.600 6.000 20.000 – 75.698 20.000 
  20 – São Paulo................................ 103.200 304.000 450.000 2.042.400 6.000 150.000 – 250.000 30.000 
  21 – Sergipe.................................... 14.400 304.000 30.000 286.000 6.000 20.000 – 18.000 10.000 
             
   Total dos Tribunais Regionais 

Eleitorais.................................. 890.400 6.384.000 2.169.200 18.495.600 126.000 795.000 – 2.016.280 290.000 
             
   TOTAL GERAL........................ 1.026.000 6.834.000 2.201.200 18.495.600 144.000 855.000 33.600 2.966.280 310.000 
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PODER JUDICIÁRIO 
 

JUSTIÇA ELEITORAL 
 

VERBA 1 - PESSOAL 
 

 CONSIGNAÇÃO 4 – 
INDENIZAÇÃO 

CONSIGNAÇÃO 6 – DIVERSOS 

TRIBUNAL SUPERIOR E 
TRIBUNAIS 

REGIONAIS ELEITORAIS 

 
01 – Ajuda de 

custo para pessoal 
civil 

 
Cr$ 

 

 
03– Diárias 

para o pessoal 
civil 

  
Cr$ 

 
01 – Substituições 

 
 
 

Cr$ 

 
03 – Pessoal em 
disponibilidade 

 
 

Cr$ 

4 –  JUSTIÇA ELEITORAL 
    

 01 – Tribunal Superior Eleitoral. 15.000 20.000 123.000 – 

     

  Total do Tribunal Superior 
Eleitoral.............................. 

15.000 20.000 123.000 – 

 02 – Tribunais Regionais 
Eleitorais............................ 

– – 625.000 
– 

  01 –  Distrito Federal......... 8.000 15.000 – – 

  02 –  Alagoas.................... 2.000 2.000 – – 

  03 –  Amazonas................ 10.000 20.000 – – 

  04 –  Bahia........................ 8.000 15.000 – – 

  05 –  Ceará........................ 10.000 20.000 – 108.000 

  06 –  Espírito Santo........... – 8.000 – – 

  07 –  Goiás........................ 5.000 20.000 – – 

  08 –  Maranhão................. 10.000 10.000 – – 

 09 –  Mato Grosso............. – 20.000 – – 

 10 –  Minas Gerais............ 20.000 50.000 – – 

 11 –  Pará.......................... 5.000 8.000 – – 

 12 –  Paraíba..................... 5.000 10.000 – – 

 13 –  Paraná...................... 5.000 10.000 – – 

 14 –  Pernambuco............. 5.000 15.000 – – 

 15 – Piauí......................... 14.400 20.000 – – 

 16 –  Rio de Janeiro.......... 10.000 10.000 – – 

 17 –  Rio Grande do Norte. 5.000 8.000 – – 

 18 –  Rio Grande do Sul.... 20.000 30.000 – – 

 19 –  Santa Catarina......... 5.000 15.000 – – 

 20 –  São Paulo................. – 20.000 – – 

 21 –  Sergipe..................... 5.000 15.000 – – 

     

 Total dos Tribunais 
Regionais Eleitorais.. 

 
152.400 

 
341.000 

 
525.000 

 
108.000 

 TOTAL GERAL......... 167.400 361.000 757.000 108.000 

 



 
JUSTIÇA ELEITORAL 

 
VERBA 2 – MATERIAL 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR 
 

E 
 

TRIBUNAIS REGIONAIS ELEITORAIS 

CONSIGNAÇÃO 1 – MATERIAL PERMANENTE 
 

03 – Livros, 
documentos, 
revistas, etc. 

 
 

Cr$ 
 

 
04 – 

Máquinas, 
motores e 
aparelhos 

 
Cr$ 

 

 
05 – Ferramentas 

e utensílios 
 
 
 

Cr$ 
 

 
06 – Material 

elétrico de 
telefonia, etc. 
 
 

Cr$ 
 

 
07 – Material e 
acessórios, etc. 
 
 
 

Cr$ 
 

 
09 – Material 
de ensino e 
educação, 

etc. 
 

Cr$ 
 

 
11 – Mobiliário 

de escritório, de 
biblioteca, etc. 

 
 

Cr$ 
 

 
13 – Aparelhos 
e utensílios de 

copa, etc. 
 
 

Cr$ 
 

 
16 – Camionetes 
de passageiros, 

etc. 
 
 

Cr$ 
 

04 – Justiça Eleitoral          

 01 – Tribunal Superior Eleitoral................... 50.000 25.000 5.000 20.000 20.000 – 100.000 10.000 60.000 
            
  Total do Supremo Tribunal Eleitoral.... 50.000 25.000 5.000 20.000 20.000 – 100.000 10.000 60.000 
             
 02 – Tribunais Regionais Eleitorais          

  01 – Distrito Federal.......................... 15.000 12.000 6.000 – – – 50.000 200 – 
  02 – Alagoas...................................... 2.000 – – – – – 10.000 – – 
  03 – Amazonas.................................. 3.000 – – – – – 40.000 – – 
  04 – Bahia......................................... 6.000 – – – – – 40.000 – – 
  05 – Ceará......................................... 5.000 – – 5.000 – 7.000 60.000 – – 
  06 – Espírito Santo............................ 2.000 – – – – – 20.000 – – 
  07 – Goiás......................................... 2.000 – – – – – 10.000 – – 
  08 – Maranhão.................................. 5.000 – – – – – 50.000 – – 
  09 – Mato Grosso.............................. 5.000 – – – – – 40.000 – – 
  10 – Minas Gerais............................. 5.000 – – – – – 150.000 10.000 – 
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JUSTIÇA ELEITORAL 
 

VERBA 2 – MATERIAL 
 

 

TRIBUNAL SUPERIOR 
E 

ETRIBUNAIS REGIONAIS 
ELEITORAIS 

 
 

 
CONSIGNAÇÃO 1 – MATERIAL PERMANENTE 

 
 

03 – Livros 
documentos, 
revistas, etc 

 
 

Cr$. 

 
04 – Maquinas, 

motores e 
aparelhos. 

 
 

Cr$ 

 
05 – 

Ferramentas e 
utensílios 

 
 

Cr$ 

 
06 – Material 

elétrico de 
telefonia, etc. 

 
 

Cr$ 

 
07 – Material e 

acessórios, 
etc. 

 
 

Cr$. 

 
09 – Material 
de ensino e 
educação, 

etc 
 

Cr$ 

 
11 – Mobiliário 
de escritório, de 
biblioteca, etc. 

 
 

Cr$ 

 
13 – Aparelho 
e utensílios de 

copa, etc. 
 
 

Cr$ 

 
16 – Camionetes 
de passageiros, 

etc. 
 
 

Cr$ 
 

 11 – Pará.................................. 2.000 – – – – – 20.000 – – 
 12 – Paraíba............................. 5.000 – – – – – 30.000 – – 
 13 – Paraná.............................. 5.000 – – – – – 40.000 – – 
 14 – Pernambuco..................... 5.000 – – – – – 50.000 – – 
 15 – Piauí................................. – – – – – – 30.000 – – 
 16 – Rio de Janeiro.................. 8.000 – – – – – 60.000 6.000 – 
 17 – Rio Grande do Norte........ 5.000 –                                                                                                                                                                     – – – – 30.000 – – 
 18 – Rio Grande do Sul............ 6.000  – – – – – 150.000 – – 
 19 – Santa Catarina................. 5.000 – – – – – 30.000 – – 
 20 – São Paulo......................... 20.000 20.000 15.000 30.000 – – 100.000 5.000 – 
 21 – Sergipe............................. 5.000 – – – – 1.000 40.000  – 
            

Total dos Tribunais Regionais Eleitorais 116.000 32.000 21.000 35.000 – 8.000 1.050.000 21.200 – 

Total Geral............................................. 166.000 57.000 26.000 55.000 20.000 8.000 1.150.000 31.200 60.000 
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JUSTIÇA ELEITORAL 
 

VERBA 2 – MATERIAL 
 

 

TRIBUNAL SUPERIOR 
 

E 
 

TRIBUNAL REGIONAIS ELEITORAIS 

 
CONSIGNAÇÃO 2 – MATERIAL DE CONSUMO 

 
 

02 – Artigos 
de expediente, 
desenho, etc. 

 
 

Cr$ 

 
03 – Material 
de limpeza e 
conservação, 

etc. 
 

Cr$ 

 
04 – Combustíveis 

e lubrificantes 
 
 
 

Cr$ 

 
05 – Sobres- 

salentes e 
acessórios de 
máquinas, etc. 

 
Cr$ 

 
10 – Matérias 
primas, etc. 

 
 
 

Cr$ 

 
13 – Vestuários 

ilegível e 
equipamentos, 

etc. 
 

Cr$ 

 
14 – Artigos 

para ilegível e 
desinfecção. 

etc. 
 

Cr$ 

 
15 – Material para 
acondicionamento, 

etc. 
 
 

Cr$ 
 

04 – Justiça Eleitoral         
 01 – Tribunal Superior Eleitoral.......... 100.000 7.000 78.000 50.000 – 75.000 20.000 – 
            
  Total do Tribunal Superior 

Eleitoral......................................... 100.000 7.000 78.000 50.000 – 75.000 20.000 – 
            

 02 – Tribunais Regionais Eleitorais        – 

            
  01 – Distrito Federal................. 200.000 

 
5.700 36.800 12.000 5.000 60.000 50.000 – 

  02 – Alagoas............................ 20.000 500 – – – 3.000 500 – 
  03 – Amazonas........................ 40.000 1.000 – – – 4.500 5.000 – 
  04 – Bahia................................ 100.000 1.000 – – – 15.000 6.000 20.000 
  05 – Ceará............................... 100.000 7.000 – – – 20.000 10.000 15.000 
  06 – Espírito Santos................. 100.000 1.000 – 1.000 – 5.000 3.000 5.000 
  07 – Goiás................................ 30.000 500 – – – 6.000 2000 – 
  08 – Maranhão......................... 50.000 – – – – 12.000 6.000 10.000 
  09 – Mato Grosso.................... 40.000 – – – – 5.000 3.000 2.000 
  10 – Minas Gerais.................... 500.000 60.000 20.000 10.000 – 51000 5.000 – 
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JUSTIÇA ELEITORAL 
 

VERBA 2 – MATERIAL 
 

 

TRIBUNAL SUPERIOR 
 

E 
 

TRIBUNAL REGIONAIS ELEITORAIS 

 
CONSIGNAÇÃO  2 – MATERIAL DE CONSUMO 

 
 

02 – Artigos 
de expediente, 
desenho, etc. 

 
 

Cr$ 

 
03 – Material 
de limpeza e 
conservação, 

etc. 
 

Cr$ 

 
04 – Combustíveis 

e lubrificantes 
 
 
 

Cr$ 

 
05 – Sobres- 

salentes e 
acessórios de 
máquinas, etc. 

 
Cr$ 

 
10 – Matérias 
primas, etc. 

 
 
 

Cr$ 

 
13 – Vestuários, 

uniformes e 
equipamentos, 

etc. 
 

Cr$ 

 
14 – Artigos 

para limpeza e 
desinfecção. 

etc. 
 

Cr$ 

 
15 – Material para 
acondicionamento, 

etc. 
 
 

Cr$ 
 

 11 –  Pará............................................ 35.000 500 – – – 4.000 2.000 10.000 
 12 – Paraíba....................................... 40.000 – – – – 10.500 2.000 – 
 13 – Paraná........................................ 60.000 3.000 – – – 9.000 10.000 – 
 14 – Pernambuco............................... 70.000 5.000 – – – 9.000 5.000 – 
 15 – Piauí........................................... 50.000 – – – – 6.000 2.000 – 
 16 – Rio de Janeiro............................ 100.000 6.000 – 5.000 – 30.000 8.000 10.000 
 17 – Rio Grande do Norte.................. 40.000 2.000 – – – 5.000 2.000 – 
 18 – Rio Grande do Sul...................... 200.000 18.000 15.000 12.000 – 31.000 20.000 20.000 
 19 – Santa Catarina............................ 60.000 1.000 – – – 19.200 2.000 – 
 20 – São Paulo................................... 400.000 15.000 50.000 30.000 70.000 60.000 60.000 20.000 
 21 – Sergipe....................................... 80.000 5.000 – 5.000 – 10.000 5.000 20.000 
           
    

Total dos Tribunais 
Regionais  Eleitorais..... 

 

 
 

2.315.00 

 
 

92.200 

 
 

121.800 

 
 

76.000 

 
 

75.000 

 
 

375.200 
 

 
 

208.500 

 
 

132.000 

            
    

Total Geral.................... 
 

 
2.415.000 

 
99.000 

 
199.800 

 
126.000 

 
75.000 450.200 228.500 132.000 
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JUSTIÇA ELEITORAL 
 

VERBA 3 – SERVIÇOS E ENCARGOS 
 

TRIBUNAL SUPERIOR E TRIBUNAIS 
REGIONAIS ELEITORAIS 

 
CONSIGNAÇÃO I – SERVIÇOS DE TERCEIROS 

 
 

01 – Acondicionamento 
e embalagem, etc. 

 
 

Cr$ 

 
02 – Assinatura 

de órgãos oficiais. 
 
 

Cr$ 
 

 
03 – Assinatura de 

recorde de publicação 
periódicas 

 
Cr$ 

 

 
04 – Iluminação 
força motriz e 

gás 
 

Cr$ 

 
05 – Ligeiro 
reparos, etc. 

 
 

Cr$ 

 
06 – Passagens, 
transportes de 
pessoal, etc. 

 
Cr$ 

 
07 – Publicações, 

serviços de 
impressão, etc. 

 
Cr$ 

 
09 – Serviços 
de asseio e 
higiene etc. 

 
Cr$ 

 
04 – Justiça Eleitoral         

 01 – Tribunal Superior Eleitoral........................... 150.00 5.760 9.600 35.000 100.000 15.000 220.000 15.000 
            
  Total do Tribunal Superior Eleitoral............. 150.00 5.760 9.600 35.000 100.000 15.000 220.000 15.000 
            
 02 – Tribunais Regionais Eleitorais..................... – – – – – – – – 
  01 – Distrito Federal................................... 8.000 6.700 – 15.000 50.000 15.000 15.000 20.000 
  02 – Alagoas.............................................. – 480 – 1.000 3.000 2.000 5.000 1.000 
  03 – Amazonas.......................................... – 384 – 4.000 7.000 – 15.000 3.000 
  04 – Bahia.................................................. 20.000 1.680 – 3.000 25.000 12.500 240.000 6.000 
  05 – Ceará................................................. – 734 – 3.000 5.000 5.000 30.000 7.000 
  06 – Espírito Santo..................................... 1.000 480 – 1.200 5.000 3.000 10.000 1.200 
  07 – Goiás.................................................. 5.000 870 – 2.000 2.000 5.000 10.000 2.000 
  08 – Maranhão........................................... – 600 – 1.500 15.000 10.000 20.000 3.000 
  09 – Mato Grosso....................................... – 540 – 1.000 5.000 15.000 10.000 3.000 
  10 – Minas Gerais...................................... 40.000 1.920 – 6.000 30.000 20.000 30.000 10.000 
  11 – Pará.................................................... – 384 – 2.000 5.000 – 10.000 – 
  12 – Paraíba............................................... 10.000 480 – – 5.000 3.000 30.000 3.000 
  13 – Paraná................................................ 10.000 1.744 – 5.000 5.000 5.000 10.000 6.000 
  14 – Pernambuco....................................... 20.000 480 – 3.000 20.000 10.000 10.000 3.000 
  15 – Pauí.................................................... 20.000 400 – 2.000 5.000 20.000 10.000 2.400 
  16 – Rio de Janeiro.................................... 10.000 2.000 – 5.000 30.000 8.000 15.000 10.000 
  17 – Rio Grande do Norte.......................... 15.000 480 – 1.500 7.000 2.000 12.000 2.000 
  18 – Rio Grande do Sul.............................. 15.000 884 – 30.000 30.000 30.000 100.000 5.000 
  19 – Santa Catarina................................... 10.000 480 – 2.000 10.000 10.000 30.000 2.000 
  20 – São Paulo........................................... 10.000 3.000 8.000 40.000 30.000 15.000 72.000 20.000 
  21 – Sergipe............................................... 10.000 480 – 1.500 20.000 10.000 30.000 5.000 
    

Total dos Tribunais Regionais 
Eleitorais............................................ 
 

 
 

194,000 

 
 

25.200 

 
 

8.000 

 
 

129.700 

 
 

314.000 

 
 

200.500 

 
 

714.000 

 
 

114.600 

            
   Total Geral......................................... 344.000 30.960 17.600 164.700 414.000 215.500 934.000 129.600 
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JUSTIÇA ELEITORAL 
 
 

 
VERBA 3 – SERVIÇOS E ENCARGOS 

 

VERBA 4 – OBRAS, 
EQUIPAMENTOS, 

ETC. 
 

TRIBUNAL SUPERIOR E TRIBUNAIS 
REGIONAIS ELEITORAIS 

Consignação I – Serviços de Terceiros 
(conclusão) 

 

Consig. 3 – Serv. em 
regime especial de 

financiamento 
 

Consig. 6 – 
Assistência e 
Prev. Sociais 

COSIGNAÇÃO II – DIVERSOS COSIGNAÇÃO 6 

 
11 – Serviços 
contratuais 

 
 
 

Cr$ 

 
14 – Telefone, 
telefonemas, 

telegramas, etc. 
 
 

Cr$ 
 

 
02 – Despesas gerais 

com eleições 
 
 
 

Cr$ 
 

 
05 – Salário 

Família 
 
 
 

Cr$ 

 
04– Aluguel ou 
arrendamento 

de imóveis, 
etc. 

 
Cr$ 

 
03 – Despesas 

miúdas de 
pronto 

pagamento 
 

Cr$ 

 
07 – Recepções, 
hospedagens e 
homenagens 

 
 

Cr$ 

 
01 – Ligeiros 

reparos, 
adaptações, etc.. 

 
 

Cr$ 
 

04 – Justiça Eleitoral         
 01 – Tribunal Superior Eleitoral........................................ 12.00 15.00 30.000.000 198.00 25.000 50.000 30.000 300.000 
            
  Total do Tribunal Superior Eleitoral.......................... 12.00 15.00 30.000.000 198.00 25.000 50.000 30.000 300.000 
            
 02 – Tribunais Regionais Eleitorais – – – 3.150.000 – – – – 
            
  01 – Distrito Federal.............................................. 18.000 9.500 – – 600.000 40.000 – 100.000 
  02 – Alagoas......................................................... – 1.000 – – – 2.000 – – 
  03 – Amazonas..................................................... – 5.000 – – 5.000 6.000 – – 
  04 – Bahia............................................................. – 3.000 – – – 12.000 – – 
  05 – Ceará............................................................ – 5.000 – – 174.000 5.000 – – 
  06 – Espírito Santo................................................ – 2.000 – – 126.000 4.000 – – 
  07 – Goiás............................................................. – 1.500 – – 90.000 3.000 – – 
  08 – Maranhão...................................................... – 5.000 – – 60.000 5.000 – – 
  09 – Mato Grosso.................................................. – 2.000 – – 70.000 5.000 – – 
  10 – Minas Gerais................................................. – 18.000 – – 242.000 40.000 – – 
  11 – Pará............................................................... – 2.500 – – – 5.000 – – 
  12 – Paraíba.......................................................... – 3.000 – – – 4.000 – – 
  13 – Paraná........................................................... – 3.000 – – – 8.000 – – 
  14 – Pernambuco.................................................. – 2.500 – – – 8.000 – 600.00 
  15 – Pauí............................................................... – 2.000 – – – 6.000 – – 
  16 – Rio de Janeiro............................................... – 2.000 – – 60.000 3.000 – – 
  17 – Rio Grande do Norte..................................... – 2.500 – – 30.000 5.000 – – 
  18 – Rio Grande do Sul......................................... 144.000 15.000 – – 190.000 10.000 – – 
  19 – Santa Catarina.............................................. – 4.000 – – 60.000 3.000 – – 
  20 – São Paulo...................................................... 240.000 50.000 – – – 40.000 – 50.000 
  21 – Sergipe.......................................................... – 5.000 – – 36.000 6.000 – – 
            
   Total dos Tribunais Regionais Eleitorais....... 402,000 153.500 – 3.150.000 1.743.000 220.000 – 750.000 

   Total Geral.................................................... 414.000 168.500 300.000.000 3.348.000 1.768.000 270.000 30.000 1.050.000 
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756 Terça-feira 29 Diário do Congresso Nacional (Seção II) Setembro de 1953 
 

PODER JUDICIARIO 
 
 
 
 
 

JUSTIÇA DO TRABALHO 
 

RESUMO 
 

 VERBA 1 – PESSOAL 
 

 CONSIGNAÇÕES Total 
  Cr$ 

1 – Pessoal Permanente................................................................................................ 48.603.870 
2 – Vantagens................................................................................................................ 14.961.626 
4 – Indenizações............................................................................................................ 258.000 
6 – Diversos................................................................................................................... 12.907.180 

  Total da Verba............................................................................................. 76.730.676 
 
 

VERBA 2 – MATERIAL 
 

1 – Material Permanente................................................................................................ 1.724.500 
2 – Material de Consumo............................................................................................... 1.832.300 

  Total da Verba 2.......................................................................................... 3.556.800 
 
 

VERBA 3 - SERVIÇOS E ENCARGOS 
 

1 – Serviço de Terceiros................................................................................................ 1.341.979 
3 – Serviços em Regime Especial de Financiamento.................................................... 20.000 
6 – Assistência e Previdência Social............................................................................. 2.133.000 

11 – Diversos................................................................................................................... 8.639.960 
  Total da Verba 3.......................................................................................... 12.134.939 
  Total Geral................................................................................................... 92.422.415 

 



 
 

JUSTIÇA DO TRABALHO 
 

VERBA I – PESSOAL 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, 
TRIBUNAIS REGIONAIS DO TRABALHO E 

JUNTAS DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO 
 

 

CONSIGNAÇÃO I – 
PESSOAL 

PERMANENTE 
 

CONSIGNAÇÃO 3 – VANTAGENS 

 

01 – Vencimentos de 
pessoal civil 

 
 

Cr$ 

 

01 – Funções 
gratificadas 

 
 

Cr$ 

 

07 – Gratificação 
por serviço 

extraordinário 
 

Cr$ 

 

09 – Gratificação 
de representação 

 
 

Cr$ 
 

 

11 – Gratificação 
adicional por 

tempo de serviço 
 

Cr$ 

 

13 – Auxílio 
doença 

 
 

Cr$ 

05 – JUSTIÇA DO TRABALHO       
 01 – Tribunal Superior do Trabalho................................ 11.851.440 97.200 10.000 30.000 2.650.000 20.000 
         
  Total do Tribunal Superior do Trabalho.................. 11.851.440 97.200 10.000 30.000 2.650.000 20.000 
          
 02 – Tribunais Regionais do Trabalho e Juntas de 

Conciliação e Julgamento 
      

  01 – 1ª Região – Tribunal Regional e 14 Juntas 
de Conciliação e Julgamento ........................ 

 
11.936.107 

 
42.000 

 
20.000 

 
2.757.888 

 
156.666 

 
10.000 

  02 – 2ª Região – Tribunal Regional e 14 Juntas 
de Conciliação e Julgamento......................... 

 
8.446.843 

 
15.600 

 
– 

 
2.621.696 

 
759.403 

 
10.000 

  03 – 3ª Região – Tribunal Regional e 5 Juntas de 
Conciliação e Julgamento.............................. 

 
2.891.880 

 
12.600 

 
10.000 

 
851.117 

 
152.856 

 
10.000 

  04 – 4ª Região – Tribunal Regional e 8 Juntas de 
Conciliação e Julgamento.............................. 

 
3.748.560 

 
12.600 

 
– 

 
1.361.888 

 
260.148 

 
10.000 

  05 – 5ª Região – Tribunal Regional e 4 Juntas de 
Conciliação e Julgamento  

 
2.626.560 

 
12.600 

 
30.000 

 
680.947 

 
133.931 

 
10.000 

  06 – 6ª Região – Tribunal Regional e 5 Juntas de 
Conciliação e Julgamento.............................. 

 
2.950.200 

 
12.600 

 
– 

 
851.184 

 
127.680 

 
10.000 

  07 – 7ª Região – Tribunal Regional e 3 Juntas de 
Conciliação e Julgamento.............................. 

 
2.229.000 

 
4.800 

 
– 

 
510.708 

 
173.324 

 
10.000 

  08 – 8ª Região – Tribunal Regional e 2 Juntas de 
Conciliação e Julgamento.............................. 

 
1.923.280 

 
4.800 

 
30.000 

 
340.592 

 
126.798 

 
10.000 

          
   Total dos Tribunais Regionais do Trabalho... 36.752.430 117.600 90.000 9.976.020 1.890.806 80.000 

   TOTAL GERAL.............................................. 48.603.870 214.800 100.000 10.006.020 4.540.806 100.000 
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758 Têrça-feira 29  Diário do Congresso Nacional (Seção II) Setembro de 1953 
 

PODER JUDICIÁRIO 
 

JUSTIÇA DO TRABALHO  
 

Verba 1 – Pessoal 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

TRIBUNAIS REGIONAIS DO 

TRABALHO E JUNTAS DE 

CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO 

 
CONSIGNAÇÃO 4 – 

INDENIZAÇÕES 
CONSIGNAÇÃO 6 – DIVERSOS 

 
01 – Ajuda 
de custo 
para o 

pessoal civil 
 
 
 

Cr$ 

 
03 – Diárias 

para o 
pessoal civil 

 
 
 
 

Cr$ 

 
01 – Substituições 

 
 
 
 
 
 

Cr$ 
 

 
03 – Pessoal 

em 
disponibilidade 

 
 
 
 

Cr$ 

 
04 – Outras 

despesas – 1 
Abono de 

emergência 
para o 

pessoal 
permanente 

 
Cr$ 

05 – JUSTIÇA DO TRABALHO      
 

01 – Tribunal Superior do Trabalho 

 

40.000 

 

25.000 

 

700.000 

 

– 

 

1.940.200 
         
  Total do Tribunal Superior do 

Trabalho................................. 
 

40.000 
 

25.000 
 

700.000 
 
– 

 
1.940.200 

         
 02 – Tribunais Regionais do 

Trabalho e Juntas de 
Conciliação e Julgamento 

     

         
  01 – 1ª Região – Tribunal 

Regional e 14 Juntas de 
Conciliação e Julgamento 

 
 

– 

 
 

15.000 

 
 

400.000 

 
 
– 

 
 

2.085.240 
  02 – 2ª Região – Tribunal 

Regional e 14 Juntas de 
Conciliação e Julgamento  

 
 

10.000 

 
 

10.000 

 
 

400.000 

 
 
– 

 
 

2.089.080 
  03 – 3ª Região – Tribunal 

Regional e 5 Juntas de 
Conciliação e Julgamento  

 
 

15.000 

 
 

6.000 

 
 

390.000 

 
 
– 

 
 

139.200 
  04 – 4ª Região – Tribunal 

Regional e 8 Juntas de 
Conciliação e Julgamento  

 
 

12.000 

 
 

15.000 

 
 

396.440 

 
 
– 

 
 

859.200 
  05 – 5ª Região – Tribunal 

Regional e 4 Juntas de 
Conciliação e Julgamento  

 
 

10.000 

 
 

30.000 

 
 

386.540 

 
 
– 

 
 

588.000 
  06 – 6ª Região – Tribunal 

Regional e 5 Juntas de 
Conciliação e Julgamento  

 
 

10.000 

 
 

10.000 

 
 

300.000 

 
 
– 

 
 

692.400 
  07 – 7ª Região – Tribunal 

Regional e 3 Juntas de 
Conciliação e Julgamento  

 
 

10.000 

 
 

10.000 

 
 

250.000 

 
 

127.680 

 
 

496.800 
  08 – 8ª Região – Tribunal 

Regional e 2 Juntas de 
Conciliação e Julgamento  

 
 

20.000 

 
 

10.000 

 
 

250.000 

 
 
– 

 
 

416.400 
         
   Total dos Tribunais 

Regionais do Trabalho... 
 

87.000 
 

106.000 
 

2.772.980 
 

127.680 
 

7.366.320 
         
   TOTAL GERAL.............. 

127.000 131.000 3.472.980 127.680 9.306.520 

 



 
 
 

JUSTIÇA DO TRABALHO 
 

VERBA 2 –MATERIAL 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

 
 

TRIBUNAIS REGIONAIS DO TRABALHO E 
JUNTAS DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO 

 

 

CONSIGNAÇÃO 1 – MATERIAL PERMANENTE  
 

CONSIGNAÇÃO 2 – MATERIAL DE CONSUMO 
 

 
03 – Livros, 

documentos, 
revistas e outras 
publicações, etc. 

 
 
 

Cr$ 

 
06 – Material 
elétrico, de 
telefonia, de 

telegrafia, etc. 
 
 
 

Cr$ 

 
09 – Material de 

ensino e 
educação, 

material artístico, 
insignias e 

bandeiras, etc. 
 

Cr$ 

 
11 – Mobiliário 
de escritório, 
de biblioteca, 

etc. 
 
 
 

Cr$ 

 
02 – Artigos 

de expediente, 
desenho, etc. 

 
 
 
 

Cr$ 

 
03 – Material 
de limpeza – 
conservação, 

etc. 
 
 
 

Cr$ 

 
04 – Combustíveis 

e lubrificantes 
 
 
 
 
 

Cr$ 

 
05 – Sobres-

salentes e 
acessórios de 
máquinas, etc. 

 
 
 

Cr$ 

 
13 – Vestuários, 

uniformes e 
equipamentos, 

etc. 
 
 
 

Cr$ 

 
14 – Artigos 

para 
limpeza, etc. 

 
 
 
 

Cr$ 
 

05 – Justiça do Trabalho           
 01 – Tribunal Superior do Trabalho......... 30.000 280.000 – 210.000 200.000 – 20.000 15.000 86.800 12.000 
              
  Total do Tribunal Superior do Trabalho. 30.000 280.000 – 210.000 200.000 – 20.000 15.000 86.800 12.000 
              
 02 – Tribunais Regionais do Trabalho e 

Juntas de Conciliação e Julgamento 
          

              
  01 – 1ª Região – Tribunal Regional 

e 14 Juntas de Conciliação e 
Julgamento 

          

  01 – 
Tribunal Regional do Distrito 
Federal.................................... 20.000 – – 145.000 70.000 – 15.000 15.000 20.000 – 

  02 – Campos................................... 1.000 – – 10.000 9.000 – – – 2.000 3.000 
  03 – Distrito Federal – 1º................. – – – 11.000 20.000 1.000 – – 3.000 – 
  04 –   Distrito Federal – 2º................. – – – 11.000 20.000 600 – – 3.000 – 
  05 –   Distrito Federal – 3º................. – – – 11.000 20.000 – – – 3.000 2.000 
  06 –   Distrito Federal – 4º................. – – – 11.000 20.000 500 – – 1.500 2.000 
  07–   Distrito Federal – 5º................. – – – 12.000 20.000 – – – 3.000 2.000 
  08 –   Distrito Federal – 6º................. – – – 12.000 20.000 200 – – 3.000 1.000 
  09 –   Distrito Federal – 7º................. – – – 12.000 20.000 – – – 3.000 1.000 
  10 –   Distrito Federal – 8º................. – – – 12.000 20.000 – – – 3.000 1.500 
  11 –   Distrito Federal – 9º................. – – – 12.000 20.000 – – – 3.000 1.500 
  12 – Niterói – 1................................ 1.000 – – 10.000 10.000 – – – 3.000 1.500 
  13 – Niterói – 2................................ 2.000 – – 10.000 10.000 1.000 – – 3.000 – 
  14 – Petrópolis ............................... 1.000 – – 12.000 10.000 – – – 3.000 2.000 
  15 – Vitória 3................................... 1.000 – – 9.000 10.000 – – – 4.500 – 

    26.000 – – 300.000 299.000 3.300 15.000 15.000 61.000 17.500 
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JUSTIÇA DO TRABALHO 
 

VERBA 2 – MATERIAL 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DO 
TRABALHO 

 
 

TRIBUNAS REGIONAIS DO TRABALHO E 
JUNTAS DE CONCILIAÇÃO 

E JULGAMENTO 
 
 

 
Consignação 1 – Material Permanente 

 

 
Consignação 2 – Material  de 05 Consumo 

 
03 – Livros, 

documentos, 
revistas e outras 
publicações, etc. 

 
 

Cr$ 

 
06 – Material 
elétrico,de 

telefonia, de 
telegrafia, etc. 

 
 

Cr$ 

 
09 – Material de  

ensino e educação, 
material artístico, 

insignias e 
bandeiras, etc. 

 
Cr$ 

 
11 – Mobiliário 

de escritório, de 
biblioteca, etc. 

 
 
 

Cr$ 

 
02 – Artigos de 

expediente, 
desenho, etc. 

 
 
 

Cr$ 

 
03 – Material 
de limpeza e 
conservação, 

etc. 
 
 

Cr$ 

 
04 – Combustíveis 

e lubrificantes. 
 
 
 
 

Cr$ 

 
05 – Sobres-

salentes e 
acessórios de 
máquinas, etc. 

 
 

Cr$ 

 
13 – Vestuários, 

uniformes e 
equipamentos, 

etc. 
 
 

Cr$ 

 
14 – Artigos 

para limpeza,  
etc. 

 
 
 

Cr$ 
             
 02 – 2ª Região – Tribunal Regional e 

14 juntas de Conciliação e 
Julgamento 

          

 01 – Tribunal Regional de São Paulo... 5.000 – – 20.000 30.000 1.000 – – 5.000 12.000 
 02 – Campinas...................................... 1.000 – 1.000 8.000 7.000 500 – – 3.000 1.500 
 03 – Cuiabá........................................... 1.000 – – 6.000 8.000 500 – – 1.500 1.500 
 04 – Curitiba.......................................... 1.000 – – 6.000 10.000 – – – 1.500 1.500 
 05 – Jundiaí........................................... 1.000 – – 6.000 10.000 – – – 1.500 1.500 
 06 – Santos........................................... 1.000 – – 10.000 10.000 – – – 3.000 1.500 
 07 – São Paulo – 1ª.............................. – – – 15.000 15.000 1.000 – – 3.000 4.000 
 08 – São Paulo – 2ª.............................. – – – 12.000 12.000 500 – – 3.000 3.500 
 09 – São Paulo – 3ª.............................. 1.000 – – 15.000 10.000 500 – – 3.000 4.000 
 10 – São Paulo – 4ª.............................. – – – 15.000 15.000 500 – – 3.000 2.000 
 11 – São Paulo – 5ª.............................. – – – 10.000 10.000 500 – – 3.000 4.000 
 12 – São Paulo – 6ª.............................. – – – 15.000 15.000 500 – – 3.000 4.000 
 13 – São Paulo – 7ª.............................. 2.000 – – 15.000 15.000 500 – – 3.000 4.000 
 14 – Santo André.................................. 2.000 – – 15.000 15.000 – – – 3.000 2.000 
 15 – Sorocaba....................................... 1.000 – – 15.000 12.000 500 – – 1.500 1.000 
   16.000 – 1.000 183.000 194.000 6.500 – – 41.000 48.000 
             
 03 – 3ª Região – Tribunal Regional e 5 

juntas de Conciliação e 
Julgamento 

          

 01 – Tribunal Regional de Belo 
Horizonte....................................... 

 
6.000 

 
– 

 
– 

 
20.000 

 
30.000 

 
500 

 
– 

 
– 

 
6.000 

 
25.000 

 02 – Belo Horizonte – 1ª....................... – – – 10.000 15.000 – – – 1.500 5.000 
 03– Belo Horizonte – 2ª....................... – – – 10.000 15.000 – – – 1.500 4.000 
 04 – Belo Horizonte – 3ª....................... 3.000 – – 20.000 15.000 – – – 1.500 5.000 
 05 – Goiânia.......................................... 1.000 – – 8.000 4.000 300 – – 1.500 3.000 
 06 – Juiz de Fora.................................. 2.000 – – 15.000 10.000 200 – – 1.500 3.000 
   12.000 – – 83.000 89.000 1.000 – – 13.500 45.000 
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JUSTIÇA DO TRABALHO 
 

VERBA 2 – MATERIAL 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DO 
TRABALHO 

 
 

TRIBUNAS REGIONAIS DO TRABALHO E 
JUNTAS DE CONCILIAÇÃO 

E JULGAMENTO 
 
 

 
Consignação 1 – Material Permanente 

 

 
Consignação 2 – Material  de Consumo 

 
03 – Livros, 

documentos, 
revistas e outras 
publicações,etc. 

 
 

Cr$ 

 
06 – Material 
elétrico,de 

telefonia, de 
telegrafia, etc. 

 
 

Cr$ 

 
09 – Material de  

ensino e educação, 
material artístico, 

insignias e 
bandeiras, etc. 

 
Cr$ 

 
11 – Mobiliário 

de escritório, de 
biblioteca, etc. 

 
 
 

Cr$ 

 
02 – Artigos de 

expediente, 
desenho, etc. 

 
 
 

Cr$ 

 
03 – Material 
de limpeza e 
conservação, 

etc. 
 
 

Cr$ 

 
04 – Combustíveis 

e lubrificantes. 
 
 
 
 

Cr$ 

 
05 – Sobres-

salentes e 
acessórios de 
máquinas, etc. 

 
 

Cr$ 

 
13 – Vestuários, 

uniformes e 
equipamentos, 

etc. 
 
 

Cr$ 

 
14 – Artigos 
para limpeza 

etc. 
 
 
 

Cr$ 
             
 04 – 4ª Região – Tribunal Regional e 8 

Juntas de Conciliação e 
Julgamento 

          

             
 

01 – Tribunal Regional de Pôrto Alegre 
 

10.000 
 

– 
 

– 
 

20.000 
 

20.000 
 

1.000 
 

– – 10.000 10.000 
 02 – Florianópolis.................................. 2.000 – – 10.000 8.000 – – – 2.500 3.500 
 03 – Pelotas.......................................... 1.000 – 3.000 15.000 10.000 1.000 – – 2.500 3.000 
 04 – Pôrto Alegre – 1ª........................... – – – 15.000 15.000 – – – 2.000 2.500 
 05 – Pôrto Alegre – 2ª........................... – – – 15.000 15.000 – – – 2.100 2.000 
 06 – Pôrto Alegre – 3ª........................... – – – 15.000 15.000 – – – 1.500 2.500 
 07 – Rio Grande.................................... 3.000 – – 10.000 10.000 1.000 – – 2.500 2.500 
 08 – São Jerônimo................................ 2.000 – – 15.000 10.000 – – – 1.500 3.000 
 09 – São Leopoldo................................ 2.000 – 2.500 15.000 12.000 – – – 2.500 3.000 
   20.000 – 5.500 130.000 115.000 3.000 – – 27.100 32.000 
             
 05 – 5ª Região – Tribunal Regional e 4 

Juntas de Conciliação e 
Julgamento 

          

             
 01 – Tribunal Regional de Salvador...... 10.000 – – 50.000 40.000 1.500 – – 8.000 4.000 
 02 – Aracaju.......................................... 5.000 – – 25.000 25.000 400 – – 3.000 1.500 
 03 – Salvador – 1ª................................. 5.000 – – 25.000 25.000 1.000 – – 3.000 3.000 
 04 – Salvador – 2ª................................. 5.000 – – 25.000 25.000 1.000 – – 2.000 2.000 
 05 – Salvador – 3ª................................. 5.000 – – 25.000 25.000 – – – 2.000 3.000 
   30.000 – – 150.000 140.000 3.900 – – 18.000 13.500 
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JUSTIÇA DO TRABALHO 
 
 

VERBA 2 – MATERIAL 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DO 
TRABALHO 

 
 

TRIBUNAS REGIONAIS DO TRABALHO E 
JUNTAS DE CONCILIAÇÃO 

E JULGAMENTO 
 
 

 
Consignação 1 – Material Permanente 

 

 
Consignação 2 – Material  de Consumo 

 
03 – Livros, 

documentos, 
revistas e outras 
publicações,etc. 

 
 

Cr$ 

 
06 – Material 
elétrico, de 
telefonia, de 

telegrafia, etc. 
 
 

Cr$ 

 
09 – Material de  

ensino e educação, 
material artístico, 

insignias e 
bandeiras, etc. 

 
Cr$ 

 
11 – Mobiliário 

de escritório, de 
biblioteca, etc. 

 
 
 

Cr$ 

 
02 – Artigos de 

expediente, 
desenho, etc. 

 
 
 

Cr$ 

 
03 – Material 
de limpeza e 
conservação, 

etc. 
 
 

Cr$ 

 
04 – Combustíveis 

e lubrificantes. 
 
 
 
 

Cr$ 

 
05 – Sobres-

salentes e 
acessórios de 
máquinas, etc. 

 
 

Cr$ 

 
13 – Vestuários, 

uniformes e 
equipamentos, 

etc. 
 
 

Cr$ 

 
14 – Artigos 

para 
limpeza, etc. 

 
 
 

Cr$ 
 

06 – 
 
6ª Região – Tribunal Regional e 5 
Juntas de Conciliação e Julgamento 

          

 01 – Tribunal Regional de Recife.............. 5.000 – – 30.000 25.000 – – – 10.000 3.000 
 02 – João Pessoa..................................... 5.000 – – 10.000 15.000 – – – 5.000 1.000 
 03 – Maceió.............................................. 5.000 – – 15.000 15.000 – – – 1.500 3.000 
 04 – Natal.................................................. – – – 10.000 12.000 – – – 1.500 1.000 
 05 – Recife – 1º........................................ – – – 10.000 10.000 – – – 2.000 – 
 06 – Recife – 2º........................................ – – – 10.000 15.000 – – – 4.500 – 
   15.000 – – 85.000 92.000 – – – 24.500 8.000 
             
 07 – 7ª Região – Tribunal Regional e 3 

Juntas de Conciliação e Julgamento 
          

             
 01 – Tribunal Regional de Fortaleza......... 8.000 – – 20.000 20.000 2.000 – – 10.000 4.000 
 02 – Fortaleza........................................... 5.000 – – 20.000 20.000 1.500 – – 4.000 2.000 
 03 – São Luiz............................................ 3.000 – – 10.000 10.000 1.000 – – 1.500 2.500 
 04 – Teresina............................................ 2.000 – – 8.000 8.000 600 – – 1.800 1.500 
   18.000 – – 58.000 58.000 5.100 – – 17.300 10.000 
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JUSTIÇA DO TRABALHO 

 
 

VERBA 2 – MATERIAL 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DO 
TRABALHO 

 
 

TRIBUNAS REGIONAIS DO TRABALHO E 
JUNTAS DE CONCILIAÇÃO 

E JULGAMENTO 
 
 

 
CONSIGNAÇÃO 1 – MATERIAL PERMANENTE 

 

 
CONSIGNAÇÃO 2 – MATERIAL  DE CONSUMO 

 
03 – Livros, 

documentos, 
revistas e outras 
publicações,etc, 

 
 

Cr$ 

 
06 – Material 

elétrico,de 
telefonia,de 

telegrafia,etc. 
 
 

Cr$ 

 
09 – Material de  

ensino e educação, 
material artístico, 

insignias e 
bandeiras,etc. 

 
Cr$ 

 
11– Mobiliário 

de escritório, de 
biblioteca etc. 

 
 
 

Cr$ 

 
02 – Artigos de 

expediente, 
desenho,etc. 

 
 
 

Cr$ 

 
03 – Material 
de limpeza e 
conservação. 

etc. 
 
 

Cr$ 

 
04 – Combustíveis 

e lubrificantes. 
 
 
 
 

Cr$ 

 
05 – Sobres-

salentes e 
acessórios de 
máquinas, etc. 

 
 

Cr$ 

 
13 – Vestuários, 

uniformes e 
equipamentos, 

etc. 
 
 

Cr$ 

 
14 – Artigos 
para limpeza 

etc. 
 
 
 

Cr$ 
             
 08 – 8ª Região – Tribunal Regional e 2 

Juntas de Conciliação e 
Julgamento 

          

 01 – Tribunal Regional de Belém........... 2.000 – – 35.000 25.000 – – – 12.000 1.000 
 02 – Belém............................................. – – – 20.000 20.000 – – – 6.000 1.000 
 03 – Manaus.......................................... – – – 15.000 12.000 1.000 – – 4.000 300 
   2.000 – – 70.000 57.000 1.000 – – 22.000 2.300 
  Total dos Tribunais Regionais do 

Trabalho......................................... 139.000 – 6.500 1.059.000 1.044.000 23.800 15.000 15.000 224.400 176.300 
  TOTAL GERAL.............................. 169.000 280.000 6.500 1.269.000 1.244.000 23.800 35.000 30.000 311.200 188.300 
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JUSTIÇA DO TRABALHO 
 

VERBA 3 – SERVIÇOS E ENCARGOS 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO – 
TRIBUNAIS REGIONAIS DO TRABALHO E 

JUNTAS DE CONCILIAÇÃO E 
JULGAMENTO 

CONSIGNAÇÃO 1 – SERVIÇOS DE TERCEIROS 

01 – Acondicionamento 
e embalagem, etc. 

 
 
 

Cr$ 

02 – Assinatura 
de órgãos oficiais 

 
 
 

Cr$ 

03 – Assinatura 
de recortes de 
publicações 
periódicas 

 
Cr$ 

04 –Iluminação, 
fôrça motriz e 

gás. 
 
 

Cr$ 

05 – Ligeiros 
reparos, etc. 

 
 
 

Cr$ 

06 – Passagens, 
transportes de 
pessoal, etc. 

 
 

Cr$ 

07 – Publicação, 
serviços de 

impressão, etc. 
 
 

Cr$ 

09 – Serviços 
de asseio e 
higiene, etc. 

 
 

Cr$ 
            
05 – Justiça do Trabalho         

 01 – Tribunal Superior do Trabalho......... – 7.200 4.000 – 50.000 20.000 110.000 6.000 

           
  Total do Tribunal Superior do 

Trabalho.......................................... – 7.200 4.000 – 50.000 20.000 110.000 6.000 
           
 02 – Tribunais Regionais do Trabalho e 

Juntas de Conciliação e Julgamento  
        

 01 – 1ª Região – Tribunal Regional e 14 
Juntas de Conciliação e Julgamento 

        

  01 – Tribunal Regional do Distrito 
Federal................................... – 576 4.000 15.000 10.000 10.000 6.000 80.000 

  02 – Campos.................................. – 288 – 2.000 1.200 1.200 2.000 – 
  03 – Distrito Federal – 1ª................ – 576 – – 1.200 – 1.500 – 
  04 – Distrito Federal – 2ª................ – 288 – – 1.000 – 3.000 500 
  05 – Distrito Federal – 3ª................ – 288 – – 1.500 – 3.000 500 
  06 – Distrito Federal – 4ª................ – 288 – – 1.500 – 2.000 – 
  07 – Distrito Federal – 5ª................ – 288 – – 1.000 – 2.000 – 
  08 – Distrito Federal  – 6ª............... – 288 – – 1.000 – 2.000 – 
  09 – Distrito Federal – 7ª................ – 288 – – 1.000 – 2.000 – 
  10 – Distrito Federal – 8ª................ – 288 – – 1.000 – 2.000 – 
  11 – Distrito Federal – 9ª................ – 288 – – 1.000 – 1.500 – 
  12 – Niterói – 1ª.............................. – – – 2.000 1.500 1.000 1.500 1.200 
  13 – Niterói – 2ª.............................. – 288 – 1.000 1.500 800 3.000 1.000 
  14 – Petrópolis............................... – 288 – 1.500 2.000 800 2.000 1.000 
  15 – Vitória..................................... – 288 – 1.000 – 1.000 1.000 1.000 
    – 4.608 4.000 22.500 26.400 14.800 34.500 85.200 
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JUSTIÇA DO TRABALHO 
 

VERBA 3 – SERVIÇOS E ENCARGOS 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO – 
TRIBUNAIS REGIONAIS DO TRABALHO E 

JUNTAS DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO 

CONSIGNAÇÃO 1 – SERVIÇOS DE TERCEIROS 

01 – Acondicionamento e 
embalagem, etc. 

 
 
 

Cr$ 

02 – Assinatura de 
órgãos oficiais 

 
 
 

Cr$ 

03 – Assinatura 
de recortes de 
publicações 
periódicas 

 
Cr$ 

04 –Iluminação, 
fôrça motriz e gás. 

 
 
 

Cr$ 

05 – Ligeiros 
reparos, etc. 

 
 
 

Cr$ 

06 – Passagens, 
transportes de 
pessoal, etc. 

 
 

Cr$ 

07 – Publicação, 
serviços de 

impressão, etc. 
 
 

Cr$ 

09 – Serviços 
de asseio e 
higiene, etc. 

 
 

Cr$ 
            
 02 – 2ª Região – Tribunal Regional e 14 

Juntas de Conciliação e Julgamento 
 

       
  01 – Tribunal Regional de São Paulo... 2.000 475 – 25.000 5.000 3.000 20.000 12.000 
  02 – Campinas..................................... – 288 – 2.000 1.000 600 2.000 600 
  03 – Cuiabá.......................................... 500 288 – – 1.000 1.000 2.000 1.000 
  04 – Curitiba......................................... – 288 – 2.000 1.000 2.000 4.000 1.500 
  05 – Jundiaí.......................................... – 384 – 800 1.500 800 2.000 – 
  06 – Santos.......................................... – 384 – 1.500 1.000 1.000 2.500 – 
  07 – São Paulo – 1ª............................. – 288 – – 4.000 1.000 5.000 3.000 
  08 – São Paulo – 2ª............................. – 288 – – 2.500 600 3.000 1.500 
  09 – São Paulo – 3ª............................. – 288 – – 3.000 500 3.000 4.700 
  10 – São Paulo – 4ª............................. – 288 – – 2.000 600 5.000 4.500 
  11 – São Paulo – 5ª............................. – 288 – – 3.000 600 2.000 1.000 
  12 – São Paulo – 6ª............................. – 288 – – 2.000 600 4.000 2.400 
  13 – São Paulo – 7ª............................. – 288 – – 2.000 500 3.000 1.500 
  14 – Santo André................................. – 288 – 1.000 3.000 1.000 3.000 1.000 
  15 – Sorocaba...................................... 400 288 – 1.500 2.000 1.000 4.000 2.000 
    

2.900 4.699 – 33.800 34.000 14.800 64.500 36.700    

 03 – 3ª Região – Tribunal Regional e 5 
Juntas de Conciliação e Julgamento 

 

       
            
  01 – Tribunal Regional de Belo 

Horizonte...................................... 1.000 480 – 1.500 8.000 6.000 25.000 – 
  02 – Belo Horizonte – 1ª...................... – 192 – – 600 400 5.000 4.000 
  03 – Belo Horizonte – 2ª...................... 500 192 – – 1.000 400 5.000 5.000 
  04 – Belo Horizonte – 3ª...................... – 192 – – – 400 5.000 4.000 
  05 – Goiânia......................................... 300 192 – 1.000 1.500 1.500 2.000 2.500 
  06 – Juiz de Fora.................................. 500 288 – 3.000 1.000 3.000 3.000 2.000 
    2.300 1536 – 5.500 12.100 11.700 45.000 17.500 
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JUSTIÇA DO TRABALHO 
 

VERBA 3 – SERVIÇOS E ENCARGOS 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO – 
TRIBUNAIS REGIONAIS DO TRABALHO E 

JUNTAS DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO 

CONSIGNAÇÃO 1 – SERVIÇOS DE TERCEIROS 

01 – Acondicionamento e 
embalagem, etc. 

 
 
 

Cr$ 

02 – Assinatura de 
órgãos oficiais 

 
 
 

Cr$ 

03 – Assinatura 
de recortes de 
publicações 
periódicas 

 
Cr$ 

04 – Iluminação, 
fôrça motriz e gás. 

 
 
 

Cr$ 

05 – Ligeiros 
reparos, etc. 

 
 
 

Cr$ 

06 – Passagens, 
transportes de 
pessoal, etc. 

 
 

Cr$ 

07 – Publicação, 
serviços de 

impressão, etc. 
 
 

Cr$ 

09 – Serviços 
de asseio e 
higiene, etc. 

 
 

Cr$ 
            
 04 – 4ª Região – Tribunal Regional e 8 

Juntas de Conciliação e Julgamento 
 

       
            
  01 – Tribunal Regional de Pôrto 

Alegre........................................... 1.000 384 – 8.000 1.000 8.000 25.000 3.000 
  02 – Florianópolis................................. 800 288 – 1.000 1.500 3.000 2.000 2.000 
  03 – Pelotas......................................... – 288 – 2.000 1.000 4.000 3.500 – 
  04 – Pôrto Alegre – 1ª.......................... – 288 – – 1.500 800 6.000 – 
  05 – Pôrto Alegre – 2ª.......................... 500 288 – – 1.500 800 6.000 – 
  06 – Pôrto Alegre – 3ª.......................... – 288 – – 1.500 800 6.000 – 
  07 – Rio Grande................................... – 192 – 2.500 3.000 1.500 2.500 – 
  08 – São Jerônimo............................... 800 480 – 2.000 2.000 5.000 3.000 – 
  09 – São Leopoldo............................... 1.000 288 – 1.000 2.000 1.500 5.000 3.000 
    6.100 2.784 – 16.500 24.000 25.400 59.000 8.000    
 05 – 5ª Região – Tribunal Regional e 4 

Juntas de Conciliação e Julgamento 
 

       
            
  01 – Tribunal Regional de Salvador..... – 480 – 3.000 10.000 6.000 50.000 13.000 
  02 – Aracaju......................................... 600 384 – 1.000 1.000 1.000 5.000 3.000 
  03 – Salvador – 1ª................................ – 288 – – 2.000 1.000 – – 
  04 – Salvador – 2ª................................ – 288 – – 2.000 1.000 – – 
  05 – Salvador – 3ª................................ – 288 – – 2.000 1.000 – – 
    600 1.728 – 4.000 17.000 10.000 65.000 16.000     
 06 – 6ª Região – Tribunal Regional e 5 

Juntas de Conciliação e Julgamento 
 

       
            
  01 – Tribunal Regional de Recife......... 2.000 384 – 1.500 4.000 10.000 10.000 15.000 
  02 – João Pessoa................................. 1.000 288 – 800 1.000 3.000 3.000 2.000 
  03 – Maceió.......................................... 500 480 – 1.500 1.500 2.000 4.000 2.000 
  04 – Natal............................................. 600 288 – 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000 
  05 – Recife – 1ª.................................... 600 288 – – 1.000 1.000 4.000 1.500 
  06 – Recife – 2ª.................................... 1.000 288 – – 1.000 1.000 2.500 1.500 
    5.700 2.016 – 4.800 9.500 18.000 25.500 23.000     
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JUSTIÇA DO TRABALHO 
 

VERBA 3 – SERVIÇOS E ENCARGOS 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO – 
TRIBUNAIS REGIONAIS DO TRABALHO E 

JUNTAS DE CONCILIAÇÃO E 
JULGAMENTO 

CONSIGNAÇÃO 1 – SERVIÇOS DE TERCEIROS 

01 – Acondicionamento 
e embalagem, etc. 

 
 
 

Cr$ 

02 – Assinatura 
de órgãos oficiais 

 
 
 

Cr$ 

03 – Assinatura 
de recortes de 
publicações 
periódicas 

 
Cr$ 

04 – Iluminação, 
fôrça motriz e 

gás. 
 
 

Cr$ 

05 – Ligeiros 
reparos, etc. 

 
 
 

Cr$ 

06 – Passagens, 
transportes de 
pessoal, etc. 

 
 

Cr$ 

07 – Publicação, 
serviços de 

impressão, etc. 
 
 

Cr$ 

09 – Serviços 
de asseio e 
higiene, etc. 

 
 

Cr$ 
            
 07 – 7ª Região – Tribunal Regional e 3 

Juntas de Conciliação e 
Julgamento 

        
  01 – Tribunal Regional de 

Fortaleza................................ 
 

1.000 
 

384 
 

– 
 

2.500 
 

2.500 
 

10.000 
 

15.000 
 

5.000 
  02 – Fortaleza................................ 500 288 – 2.000 1.000 1.000 3.000 2.000 
  03 – São Luís................................. – 288 – 1.800 1.000 1.000 3.000 2.000 
  04 – Teresina................................. 600 288 – – 2.000 1.000 3.000 2.000 
    2.100 1.248 – 6.300 6.500 13.000 24.000 11.000     
            
 08 – 8ª Região – Tribunal Regional e 2 

Juntas de Conciliação e 
Julgamento 

        
            
   

01 – 
 
Tribunal Regional de Belém... 

 
2.000 

 
384 

 
– 

 
5.000 

 
5.000 

 
10.000 

 
7.500 

 
5.000 

  02 – Belém..................................... 500 288 – – 2.000 700 8.000 1.500 
  03 – Manaus................................... 800 288 – 2.200 2.000 1.000 8.000 3.000 
            
    3.300 960 – 7.200 9.000 11.700 23.500 9.500     
   

Total dos Tribunais Regionais 
do Trabalho............................ 

 
23.000 

 
19.579 

 
4.000 

 
100.600 

 
138.500 

 
119.400 

 
341.000 

 
206.900 

   
Total Geral.............................. 23.000 26.779 5.000 100.600 188.500 139.400 451.000 212.900 
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JUSTIÇA DO TRABALHO 
 

VERBA 3 – SERVIÇOS E ENCARGOS 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO – TRIBUNAIS 
REGIONAIS DO TRABALHO E JUNTAS DE 

CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO 
 

CONSIG. 1 – SERV. DE 
TERCEIROS (Conclusão) 

Consig. 3 – Serv. 
em regime especial 
de financiamento 

Consig. 6  – 
Assitência e 
Prev. Sociais 

CONSIGNAÇÃO 11 – DIVERSOS 

11 – Serviços 
contratuais 

 
 
 

Cr$ 

14 – Telefone, 
telefonemas, 

telegramas, etc   
 
 

Cr$ 

03 – Diligências, 
investigações, etc.   

 
 
 

Cr$ 

05 – Salário 
Família 

 
 
 

Cr$ 

01 – Aluguel ou 
arrendamento 

de imóveis 
 
 

Cr$ 

03 – Despesas 
miúdas de 

pronto 
pagamento 

 
Cr$ 

07 – Recepções, 
hospedagens 

 
 
 

Cr$ 

11 – Sentenças 
Judiciárias 

 
 
 

Cr$ 
             
05 – Justiça do trabalho         
 01 – Tribunal Superior do Trabalho............................. – 20.000 20.000 350.000 20.000 20.000 20.000 5.000.000 
            
   

Total do Tribunal Superior do Trabalho...... – 20.000 20.000 350.000 20.000 20.000 20.000 5.000.000 

            
 02 – Tribunais Regionais do Trabalho e Juntas de 

Conciliação e Julgamento 
        

  01 – 1ª Região – Tribunal Regional e 14 Juntas 
de Conciliação e Julgamento 

        

   01 – Tribunal Regional do Distrito Federal 6.000 5.000 – 450.000 600.00 5.000 – – 
   02 – Campos.............................................. – 3.000 – – 24.000 1.000 – – 
   03 – Distrito Federal – 1ª........................... – 2.000 – – – – – – 
   04 – Distrito Federal – 2ª........................... – 1.500 – – – 1.000 – – 
   05 – Distrito Federal – 3ª........................... – 1.500 – – – 1.000 – – 
   06 – Distrito Federal – 4ª........................... – 1.500 – – – 1.000 – – 
   07 – Distrito Federal – 5ª........................... – 1.500 – – – 1.000 – – 
   08 – Distrito Federal – 6ª........................... – 1.500 – – – 1.000 – – 
   09 – Distrito Federal – 7ª........................... – 1.500 – – – 1.000 – – 
   10 – Distrito Federal – 8ª........................... – 1.500 – – – 1.000 – – 
   11 – Distrito Federal – 9ª........................... – 1.500 – – – 1.000 – – 
   12 – Niterói – 1ª......................................... – 3.600 – – 71.400 1.000 – – 
   13 – Niterói – 2ª......................................... – 2.500 – – 55.800 1.000 – – 
   14 – Petrópolis........................................... – 2.500 – – 48.000 1.000 – – 
   15 – Vitória................................................. – 1.500 – – 24.060 800 – – 
             

     6.000 32.100 – 450.000 823.260 17.800 – – 
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JUSTIÇA DO TRABALHO 

 
VERBA 3 – SERVIÇOS E ENCARGOS 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO – TRIBUNAIS 
REGIONAIS DO TRABALHO E JUNTAS DE CONCILIAÇÃO E 

JULGAMENTO 
 

CONSIG. 1 – SERV. DE 
TERCEIROS (Conclusão) 

Consig. 3 – Serv. em 
regime especial de 

financiamento 

Consig. 6  – 
Assitência e 
Prev. Sociais 

CONSIGNAÇÃO 11 – DIVERSOS 

11 – Serviços 
contratuais 

 
 
 

Cr$ 

14 – Telefone, 
telefonemas 

telegramas, etc   
 
 

Cr$ 

03 – Diligências, 
investimentos, etc. 

 
 
 

Cr$ 

05 – Salário 
Família 

 
 
 

Cr$ 

01 – Aluguel ou 
arrendamento 

de imóveis 
 
 

Cr$ 

03 – Despesas 
miúdas de 

pronto 
pagamento 

 
Cr$ 

07 – Recepções, 
hospedagens 

 
 
 

Cr$ 

11 – Sentenças 
Judiciárias 

 
 
 

Cr$ 
             
  02 – 2ª Região – Tribunal Regional e 14 Juntas de 

Conciliação e Julgamento 
        

             
   01 – Tribunal Regional de São Paulo............ – 6.000 – 54.000 780.000 5.000 – – 
   02 – Campinas............................................... – 2.000 – 9.000 60.000 600 – – 
   03 – Cuiabá................................................... – 1.000 – 25.200 36.000 600 – – 
   04 – Curitiba.................................................. – 2.000 – 1.800 36.000 1.000 – – 
   05 – Jundiaí................................................... – 1.000 – 7.200 48.000 1.000 – – 
   06 – Santos.................................................... – 2.500 – 7.200 33.000 600 – – 
   07 – São Paulo – 1ª....................................... – 5.000 – 12.600 – 1.000 – – 
   08 – São Paulo – 2ª....................................... – 3.500 – 7.200 – 1.000 – – 
   09 – São Paulo – 3ª....................................... – 3.000 – 9.000 – 1.000 – – 
   10 – São Paulo – 4ª....................................... – 3.000 – 10.400 – 1.500 – – 
   11 – São Paulo – 5ª....................................... – 3.000 – 14.400 – 1.000 – – 
   12 – São Paulo – 6ª....................................... – 3.000 – 12.600 – 1.000 – – 
   13 – São Paulo – 7ª....................................... – 3.000 – 7.200 – 1.500 – – 
   14 – Santo André........................................... – 3.000 – 14.400 60.000 1.500 – – 
   15 – Sorocaba............................................... – 1.500 – 12.600 48.000 600 – – 

    
 

– 42.500 – 204.800 1.101.000 18.900 – – 

             

  
03 – 3ª Região – Tribunal Regional e 5 Juntas de 

Conciliação e Julgamento         

   
01 – Tribunal Regional de Belo Horizonte..... – 1.000 – 18.000 84.000 2.000 – – 

   02 – Belo Horizonte – 1ª................................ – 2.000 – 7.200 – 500 – – 
   03 – Belo Horizonte – 2ª................................ – 2.000 – 9.000 – – – – 
   04 – Belo Horizonte – 3ª................................ – 2.000 – 9.000 – 500 – – 
   05 – Goiânia ................................................. – 1.000 – 18.000 48.000 1.000 – – 
   06 – Juiz de Fora........................................... – 4.000 – – 24.000 1.000 – – 
     – 15.000 – 97.200 156.000 5.000 – –      
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JUSTIÇA DO TRABALHO 
 

VERBA 3 – SERVIÇOS E ENCARGOS 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO – TRIBUNAIS 
REGIONAIS DO TRABALHO E JUNTAS DE 

CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO 
 

CONSIG. 1 – SERV. DE 
TERCEIROS (Conclusão) 

Consig. 3 – Serv. 
em regime especial 
de financiamento 

Consig. 6  – 
Assitência e 
Prev. Sociais 

CONSIGNAÇÃO 11 – DIVERSOS 

11 – Serviços 
contratuais 

 
 
 

Cr$ 

14 – Telefone, 
telefonemas, 
telegramas, 

etc. 
 

Cr$ 

03 – Diligências, 
investigações, etc.   

 
 
 

Cr$ 

05 – Salário 
Família 

 
 
 

Cr$ 

01 – Aluguel ou 
arrendamento 

de imóveis 
 
 

Cr$ 

03 – Despesas 
miúdas de 

pronto 
pagamento 

 
Cr$ 

07 – Recepções, 
hospedagens 

 
 
 

Cr$ 

11 – Sentenças 
Judiciárias 

 
 
 

Cr$ 
             
  04 – 4ª Região – Tribunal Regional e 8 juntas 

de Conciliação e Julgamento 
        

   01 – Tribunal Regional de Pôrto Alegre..... – 7.000 – 180.000 241.000 2.000 – – 
   02 – Florianópolis....................................... – 5.000 – – 36.000 500 – – 
   03 – Pelotas............................................... – 4.000 – 27.000 12.000 500 – – 
   04 – Pôrto Alegre – 1ª................................ – 1.500 – 27.000 – 1.000 – – 
   05 – Pôrto Alegre – 2ª................................ – 1.200 – – – 1.000 – – 
   06 – Pôrto Alegre – 3ª................................ – 1.200 – 9.000 – 1.000 – – 
   07 – Rio Grande......................................... – 3.000 – 30.600 24.000 1.000 – – 
   08 – São Jerônimo..................................... – 4.000 – 25.200 21.600 1.000 – – 
   09 – São Leopoldo..................................... – 2.500 – 45.000 12.000 1.000 – – 
     – 29.400 – 343.800 346.600 9.000 – –      
  05 – 5ª Região – Tribunal Regional e 4 Juntas 

de Conciliação e Julgamento         

   01 – Tribunal Regional de Salvador........... – 12.000 – 180.000 337.000 6.000 – – 
   02 – Aracaju............................................... – 3.000 – 36.000 9.600 1.500 – – 
   03 – Salvador – 1ª...................................... – – – 10.800 – 1.500 – – 
   04 – Salvador – 2ª...................................... – – – 21.600 – 1.500 – – 
   05 – Salvador – 3ª...................................... – – – 27.000 – 1.500 – – 
     – 15.000 – 275.400 346.600 12.000 – –      
  06 – 6ª Região – Tribunal e 5 Juntas de 

Conciliação e Julgamento 
        

   01 – Tribunal Regional de Recife............... – 2.500 – 99.000 240.000 3.000 – – 
   02 – João Pessoa...................................... – 2.500 – 27.000 36.000 1.000 – – 
   03 – Maceió............................................... – 1.300 – 14.400 36.600 1.000 – – 
   04 – Natal................................................... – 1.500 – 27.000 18.000 1.000 – – 
   05 – Recife – 1ª.......................................... – 1.500 – – – 1.000 – – 
   06 – Recife – 2ª.......................................... – 1.000 – 9.000 – 1.000 – – 
     – 10.300 – 176.400 330.600 8.000 – –      
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JUSTIÇA DO TRABALHO 
 
 

VERBA 3 – SERVIÇOS E ENCARGOS 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO – TRIBUNAIS 
REGIONAIS DO TRABALHO E JUNTAS DE CONCILIAÇÃO E 

JULGAMENTO 
 

CONSIG. 1 – SERV. DE 
TERCEIROS (Conclusão) 

 

Consig. 3 – Serv. em 
regime especial de 

financiamento 
 

 

Consig. 6 – 
Assitência e 
Prev. Sociais 

CONSIGNAÇÃO 11 – DIVERSOS 

 

11 – Serviços 
contratuais 

 
 
 

Cr$ 

 

14 – Telefone, 
telefonemas, 
telegramas, 

etc. 
 

Cr$ 

 

03 – Diligências, 
investimentos, etc. 

 
 
 

Cr$ 

 

05 – Salário 
Família 

 
 
 

Cr$ 

 

01 – Aluguel ou 
arrendamento 

de imóveis 
 
 

Cr$ 

 

03 – Despesas 
miúdas de 

pronto 
pagamento 

 
Cr$ 

 

07 – Recepções, 
hospedagens 

 
 
 

Cr$ 

 

11 – Sentenças 
Judiciárias 

 
 
 

Cr$ 
             
  07 – 7ª Região – Tribunal Regional e 3 Juntas de 

Conciliação e Julgamento 
        

   04 –  Tribunal Regional de Fortaleza.............. _ 3.500 _ 104.000 126.000 2.000 _ _ 
   02 –  Fortaleza................................................ _ 3.500 _ 12.600 36.000 500 _ _ 
   03 –  São Luís................................................. _ 1.500 _ 14.400 60.000 500 _ _ 
   04 –  Teresina................................................. _ 1.500 _ 36.000 14.400 800 _ _ 
     

_ 10.000 _ 167.000 236.400 3.800 _ _     

  
08 – 8ª Região – Tribunal Regional e 2 Juntas de 

Conciliação e Julgamento         

   01 – Tribunal Regional de Belém.................. _ 6.000 _ 63.000 132.000 2.000 – – 
   02 – Belém..................................................... _ 2.500 _ – – 1.000 – – 
   03 – Manaus.................................................. _ 3.000 _ 5.400 24.000 1.000 – – 
             
      11.500 – 68.400 156.000 4.000 – –      

    Total dos Tribunais Regionais do 
Trabalho................................................. 6.000 165.800 – 1.783.000 3.496.460 78.500 – – 

    Total Geral............................................. 6.000 185.800 20.000 2.133.000 3.516.460 98.500 25.000 5.000.000 

 
A Comissão de Finanças. 
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É lido e vai a imprimir o seguinte 
 

PARECER 
 

Parecer nº 1.121, de 1953 
 

Da Comissão de Constituição e 
Justiça, sôbre o ilegível do Sr. Prefeito do 
Distrito. Federa!, oposto parcialmente ao 
Projeto da Câmara dos Vereadores 
ilegível, de 1952 que dispõe sôbre a 
exploração dos serviços de transporte 
coletivo de passageiros por meio de auto-
ônibus, micro-ônibus e auto-lotações. 

 
Relator: Sr. Camilo Mércio. 
 
Ao Projeto de Lei da Câmara dos 

Vereadores n, 945-B de 1952, que dispõe 
sôbre a exploração dos Serviços dos, 
transporte coletivo de passageiros por 
meio de ônibus, micro ônibus e auto-
lotações, após o Sr. Prefeito do Distrito 
Federal, Cel. Dulcidio Espirito Santo 
Cardoso, o seu veto total ao parágrafo 
único do artigo 1º , aos parágrafos 1º e 3º 
do artigo 6º e ao artigo 10 e seus 
parágrafos e parcialmente ao parágrafo 4º 
do artigo 7º. 

Em seu ofício, de 27 de agôsto do 
ano corrente, enviado ao Senado Federal, 
expõe, com detalhes co convincentes, os 
motivos que autorizaram êsses vetos. 

O parágrafo único do artigo 1º é o 
seguinte: 

"Nas concessões para exploração 
de novas linhas ou na rescisão das já 
existentes, obedecido o critério de 
concorrência pública ou administrativa. 
serão elevados em conta a segurança 
dos veículos, a eficiência do serviço em 
relação ao horário e pessoal, o conforto e 
a estética". 

Salienta, ao justificar o seu veto a 
êste parágrafo, "que de acôrdo com 
sistema sempre adotado no Distrito 
Federal, os transportes públicos por auto-
ônibus, micro-ônibus e auto-lotações 
seguem o regime da "permissão e não da 
concessão propriamente dita". 

Acrescenta ainda parecer que o 
parágrafo único usa o vocábulo concessão 
com o significado de permissão, 
salientanda, entretanto, que legalmente 
"pode se prestar a uma interpretação 
diferente e restrita de modo a levar a crer 
que se institui o regime das concessões 
para êsses serviços de transportes..." 

Depois de outros comentários, 
sempre elucidativos, conclui por afirmar 
que o emprêgo da palavra concessões se 
presta a outras interpretações na 
sistemática do direito público". Informa 
finalmente, como para evidenciar a 
inutilidade dêsse dispositivo, de 
interpretação duvidosa, que no 
regulamento que vier a ser baleado de 
conformidade com o art. 15, serão 
estabelecidas normas adequadas para 
essas permissões, prevendo e 
acautelando o interêsse coletivo quanto à 
segurança, conforme a estética dos 
veículos e eficiência do serviço". 

O artigo 15 é o seguinte: 
"A presente lei entrará em vigor na 

data de sua publicação incumbindo ao 
Poder Executivo, ao prazo da 39 (trinta) 
dias, baixar o seu regulamento". 

O veto ao parágrafo 1º do art. 61, que 
preceitua não poderá ser estabelecida 
qualquer modificação de tarifa sem 
autorização do Poder Legislativo, é 
também de todo, procedente. 

Não se poderia compreender real-
mente que o corpo do art. reserve ao 
Executivo o poder de rever as tarifas, 
consignando, entretanto, o seu parágrafo 
1º caber ao Legislativo qualquer alteração 
das mesmas. 

Estaria efetivamente a Câmara 
usando dessas atribuições, invadindo,  
de acôrdo com o art. 25 da Lei  
Orgânica competência do Executivo, pois 
é de evidente clareza êsse artigo  
quando preceitua que "dentro dos  
limites da competência do Distrito  
Federal caberá ao ilegível alem da 
iniciativa das Ieis (art. I4), a admi- 
 

nistração dos negócios públicos locais". 
O parágrafo 3º do art. 6º, fixando da 

uma redução de 23% de nas passagens 
de linhas duplas não poderia prevalecer. 
São evidentes os motivos invocados pelo 
Sr. Prefeito no fundamentar do seu veto. 

Alude ao Decreto nº 11 303 que 
autorizou a revisão das ilegível,  
salientando ainda, o que é de ilegível 
importância, que o aludido diploma foi 
baixado para acatar Acordão unânime do 
Tribunal Regional do Trabalho, 
homologando acôrdo firmado, "entre o 
Sindicato dos Condutores de Veículos 
Rodoviários e anexos da Rio de Janeiro e 
Sindicato das Empresas de Transporte de 
passageiros do Rio de Janeiro". 

Êsse acôrdo, que estabelece novos 
níveis de salário aos empregados, e teve 
a presença de representantes da 
Prefeitura, estabeleceu o aumento da 
tarifa para atender às maiores despesas, 
ficando assim estabelecida a tarifa 
quilométrica na base de 0,20 (vinte 
centavos). 

Qualquer modificação é evidente 
que será um desrespeito ao acôrdo 
homologado por Acórdão do Tribunal 
Regional do Trabalho. 

É, pois, Iógica a conclusão do 
Senhor Prefeito quando afirma que deixar 
de cumpri-lo "seria atender contra o 
disposto na letra a do artigo 30 da Lei 
Orgânica, isto é, estaria praticando crime 
de responsabilidade. 

O parágrafo 4º do 7º dispõe que "a 
Prefeitura só permitira o licenciamento de 
micro-ônibus ou auto-lotação individuais 
de acôrdo com o Plano de Transporte 
Coletivo previsto neste artigo, 
assegurando, porém, o direito ao 
licenciamento dos veículos adquiridos em 
data anterior ao da publicação desta lei, 
mediante a apresentação da prova cabal 
perante o Departamento da Concessão, 
até 60 dias após a publicação desta lei" 

Nêsse parágrafo opôs o Sr. Prefeito 
o seu veto às expressões "assegurado, 
porém, o direita ao licenciamento dos 
veículos adquiridos em data anterior ao 
da publicação desta ilegível, mediante a 
apresentação de prova cabal perante o 
Departamento de Concessço, até 60 dias 
após a publicação desta lei". 

Justificando-o, salientou que a 
prevalecer êsse dispositivo comprometido 
fixaria o Plano de Transporte Coletivo que 
pressupõe "a organização dos transportes 
em bases inteiramente novas. libertas de 
compromissos com situações 
evidentemente prejudicial, ao interêsse 
público. 

Ao art. 10, que proíbe fumar nos 
ônibus ou micro-ônibus, após também o 
Sr. Prefeito, inteira justiça, o seu veto. 

De fato, não se compreenderia uma 
medida dessa natureza, vedando um 
hábito tão difundido como é o de fumar, 
durante a trajetória dêsses veículos. 

Por todo o exposto opino pela 
aprovação do veto. 

Sala Ruy Barbosa, em 24 de 
setembro de 1953. – Dario Cardoso, 
Presidente. – Camilo Mércio, Relator – 
Aloysio de Carvalho, vencido quanto ao 
veto do artigo 10. – Attilio Viracqua, na 
conformidade do voto do Senador Aloysio 
de Carvalho – Gomes de OIiveira de 
conformidade com os votos supra, – 
Carlos Saboya – Waldemar Pedrosa – 
Anísio Jobim – João Villasboas – Joaquim 
Pires. 

 
VETO Nº 6, de 1953 

 
G. P. 3.163: 

 
Em 27 de agôsto de 1953 

 
Senhor Presidente: 
Tenho a honra de encaminhar a 

Vossa Excelência nos têrmos do  
§ 3º e para os fins do § 4º do art.  
14, da Lei Orgânica o autógrafo da 
Resolução oriunda do Projeto de Lei 
número 915-B, de 1952, da Egrégia 
Câmara dos Vereadores, a mim enviado 
em 24 de julho último e que resolvi 
 

sancionar, tendo todavia vetado, por 
contrários aos interesses do Distrito 
Federal totalmente o parágrafo único do 
art. 1º, os §§ 1º e 3º do art. 6º e o art. 13 e 
seus parágrafos e, parcialmente o § 4º do 
art. 7º, pelos motivos que passo a expor. 

O parágrafo único do art. 1º – porque 
de conformidade com o espírito da 
resolução e de acôrdo com o sistema 
sempre adotada no Distrito Federal os 
transportes públicos, por auto-ônibus 
micro-ônibus e auto-Iotações seguem o 
regime da "permissão" e não da 
"concessão" propriamente dita. Ora, o 
parágrafo único, parece usar o vocábulo 
"concessões" com o significado de 
"permissão", que é lexicológico. Mas o 
uso do mesmo em lei como feito pode se 
prestar a uma interpretação diferente a 
restrita, de modo a levar a crer que se 
institui o regime das concessões para 
esses serviços de transportes, tanto mais 
que o aludido parágrafo manda obedecer 
o critério da concorrência pública ou 
administrativa inexeqüíveis tendo em vista 
as características e a multiplicidade dos 
transportadores. 

Concessão é empregada quando o 
Estado delega a prestação dos serviços 
públicos propriamente ditos e se entre 
estes talvez seja possível incluir de 
transportes em auto-ônibus, quanto aos 
prestados em micro-ônibus e auto-
lotações seriam serviços públicos 
impropriamente ditos, porque a rigor não 
são de incumbência, do Estado, embora 
mereçam a intervenção dele. 

Como concessão implica em 
delegação de atribuição de prestar 
serviços públicos propriamente ditos e, 
para evitar confusões ou possíveis 
invocação de direitos por parte dos 
transportadores previstos na Resolução, 
vetei o parágrafo único do art. 1º que 
empregou aquela palavra de modo que se 
presta a outra interpretação na 
sistemática do direito público e preconiza 
concorrências de impossível aplicação. 

No regulamento que vier a ser 
baixado de conformidade com o previsto 
no art. 15 serão estabelecidas normas 
adequadas para essas permissões, 
prevendo e acautelando o interêsse 
coletivo quanto à segurança conforto e 
estética dos veículos e eficiência dos 
serviços. 

O § 1º do art. 6º – por que no corpo 
do artigo reserva-se ao Executivo o poder 
de rever as tarifas, ao passo que no § 1º 
estabelece-se que, qualquer alteração 
caberá ao Legislativo. 

Evidentemente, se atribui ao 
Executivo a prerrogativa de fixar "por 
Decreto" a tarifa que deve vigorar, lógico 
que o exercido dessa atribuição não pode 
ficar condicionado ou a adstrito a 
autorização da Câmara. 

Há, portanto uma contradição e, se a 
Câmara usar da atribuição, estarão pelo 
Art. 25 da Lei Orgânica invadindo 
competência do Executivo, a cujo 
ministração dos negócios públicos locais 
ofensa que alcançaria o interes- Prefeito 
cabe exclusivamente a adse do Distrito. 

O § 3º do art. 6º: quando fixa uma de 
linhas duplas, não pode prevalecer 
redução mínima de 25% nas passagens 
em virtude dos claros "considerando" que 
justificaram o Decreto nº 11.308 de 29 de 
fevereiro de 1952, e que autorizou a 
revisão de tarifas relativos aos serviços 
de ônibus. 

De fato, o aludido diploma boi baixado 
com o fim precípuo de acatar o Acordão 
unânime do Egrégio Tribunal Regional do 
Trabalho, que homologou o acôrdo firmado 
em 23 de janeiro de 1952 entre o Sindicato 
dos Condutores de Veículos Rodoviários e 
Anexos do Rio de Janeiro e Sindicato das 
Emprêsas de Transportes de Passageiro 
do Rio de Janeiro. 

Dito acôrdo, estabelecendo novos 
níveis de salários para os empregados do 
tráfego das emprêsas que exploram o 
serviço de transporte coletivo de 
 

passageiros por meio de ônibus no Distrito 
Federal, teve a presença do representante 
da Prefeitura, firmou o aumento da tarifa, ate 
então vigente, pelo Decreto nº 8.660, da 15 
de outubro de 1946, para atender as 
despesas com o aumento de salários. 

Foi, assim, fixada nesses acôrdo e 
concretizada no decreto referido 11.308 a 
tarifa quilométrica na base de 0,20 (vinte 
centavos) segundo se vê dos arte 1º e 2º 
deste decreto. 

Ora, se a base estabelecida no 
acôrdo de decreto pelo Executivo foi de 
0,20 (vinte centavos) por quilômetro e, se 
o fim dessa revisão feita na tarifa teve o 
fim estabelecido de aumentar assim, os 
salários dos empregados nos serviços de 
ônibus, julgo não ser possivel qualquer 
diminuição na base de quilometro de 
linhas duplas sem desrespeito ao acôrdo 
e ao decreto que o aprovou e adotou. 

De mais, se êsse acôrdo foi 
homologado, pôr Acórdão unanime do 
Egrégio Tribunal Regional do Trabalho, 
deixar eu de cumpri-lo seria atentar contra 
o disposto na letra i do Artigo 30 da Lei 
Orgânica, isto e, estaria praticando crime 
de responsabilidade por êsse meu ato. 

E nada é mais contrário ao interêsse 
do Distrito que o Prefeito deixar de 
cumprir uma decisão judiciária. 

Encareço que se feita a redução 
mínima de 25% nas passagens de linhas 
duplas, seria sacrificado aquêle acôrdo, 
homologado pela Justiça do Trabalho, 
fazendo descer o nível dos salários dos 
empregados em serviços de ônibus, o 
que acarretaria situação graves. 

O § 4º do Art. 7º porque, de fato, 
dispondo êle que ficara "Assegurado o direito 
ao licenciamento dos veiculos adquiridos em 
data anterior a da publicação desta lei, 
mediante apresentação de prova cabal, 
perante o Departamento de Concessões, ate 
69 dias apos a publicação desta lei" exclui-se 
do Plano de Transportes Coletivos, os micro-
ônibus e auto-lotações individuais já 
licenciados na data da publicação da lei. 

Tal não se concebe, porquanto a 
prevalecer o dispositivo, comprometido 
ficará o êxito do Plano, eis que êste 
portará o vicio de origem, constituido pela 
situação anárquica gerada pela instituição 
dos serviços individuais. 

A instituição de um Plano de Transporte 
Coletivo pressupõe a organização dos 
transportes em bases inteiramente novas, 
libertas de compromissos com situações 
evidentemente prejudiciais ao interêsse 
público, como é a dos transportes individuais 
na época atual, razão primeira da confusão, 
ora verificada nos serviços de condução 
urbana. Não se admite a execução de 
serviços de transportes coletivos por 
milhares de concessionários sem a 
necessária responsabilidade moral e 
financeira. 

Vetei dêsse modo, o parágrafo as 
palavras "assegurado, porem, o direito ao 
licenciamento dos veículos adquiridos em 
data anterior ao da publicação desta lei, 
mediante a apresentação de prova cabal 
perante o Departamento de Concessões 
até 60 (sessenta) dias após a publicação 
desta lei. 

O Art. 10 – porque a proibição de 
fumar nos ônibus ou micro-ônibus 
constituiria uma inovação de caráter 
inaceitável, tão arraigado está o hábito do 
fumo. 

De mais ir praticável seria autuar 
imediatamente o infrator, exigindo para 
isso difícil fiscalização, além de que, no 
momento da infração, impossível seria na 
prática o exercício ou aplicação de sua 
sanção. 

Êsse dispositivo, além disso, seria 
mais propriamente incluída num 
regulamento de tráfego, com a sua 
transcrição em cartazes e colocado em 
lugar ostensivo de cada veiculo. 

São êsses os relevantes motivos 
pelos quais vetei parcialmente a 
resolução em aprêço, que submeto à 
elevada apreciação do Egrégio Senado 
da República, aproveitando o ensejo para 
apresentar a Vossa Excelência as 
expressões do meu mais elevado respeito 
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Dulcidio Espírito Santo Cardoso, Prefeito 
do Distrito Federal. 

Sanciono o projeto, vetando: 
totalmente o parágrafo único do art. 1º, os 
§§ 1º e 3º do art. 6º e o art. 10 e seus 
parágrafos e parcialmente o § 4º do art. 
7º. 

27-8-53. – Dulcidio Cardoso. 
Art. 1º A exploração dos serviços de 

transporte coletivo de passageiros por 
meio de auto-ônibus, micro-ônibus e auto-
lotações só será permitida mediante 
autorização pelo órgão competente da 
Prefeitura do Distrito Federal, nas 
condições previstas nesta lei e na 
conformidade da regulamentação que fôr 
expedida pelo Poder Executivo. 

Parágrafo único. Nas concessões 
para exploração de novas linhas ou a 
rescisão das já existentes ,obedecendo o 
critério de concorrência pública ou 
administrativa, serão levados em conta a 
segurança dos veículos, a eficiência do 
serviço em relação ao horário e pessoal, 
o confôrto e a estética. 

Art. 2º As autorizações serão 
concedidas tendo em vista as 
necessidades de transporte das diversas 
regiões do Distrito Federal e a 
conveniência, a juíza exclusivo da 
Prefeitura, do estabelecimento de linhas de 
acôrdo com o plano elaborado pelo Serviço 
de Planejamento de Transportes Coletivos, 
a que se refere o art. 14 desta lei. 

Parágrafo único. Até que novas vias 
de comunicações venham a surgir no 
perímetro urbano, não serão Permitidas 
licenças para micro-ônibus e autos-
lotações, além das que já foram 
concedidas a empresas e indivíduos para 
tráfego no centro do cidade. 

Art. 3º Os responsáveis pela 
exploração de, qualquer linha deverão 
satisfazer as condições impostas pela 
legislação federal e pela regulamentação 
expedida pelo Poder Executivo, a qual 
deverá prever: 

a) A caução a ser efetuada, na base 
mínima de Cr$ 1.000,00 por veículo, não 
podendo ser inferior a Cr$ 20.000,00 para 
as empresas ou responsáveis por mais de 
um veículo. 

b) O seguro mínimo, a favor de 
terceiros, no valor de Cr$ 100.000,00, por 
danos corporais por pessoa atingida, 
transportada ou não, e de Cr$ 500.000,00 
por tôdas as pessoas atingidas num 
mesmo acidente, além de Cr$ 20.000,00 
por danos materiais para cada sinistro. 

c) Prova de registro individual como 
comerciante ou de constituição de 
sociedade devidamente registrada, 
mediante documento hábil expedido pelo 
Departamento Nacional de indústria e 
Comércio. 

Art. 4º Autorizada a "exploração da 
linha, o responsável deverá assinar no 
Departamento de Concessões um têrmo 
de obrigações, no qual serão estipuladas 
as condições em que a permissão é 
concedida, o seu prazo, que não poderá 
ser superior a 5 (cinco) anos, os 
requisitos essenciais à operação da linha 
e o padrão de serviço a ser mantido. 

Parágrafo único. O não 
cumprimento, a juízo exclusivo da 
Prefeitura das obrigações assumidas no 
têrmo, determinará o cancelamento da 
autorização para exploração da linha, 
sem que ao responsável pela execução 
do serviço caiba direito a indenização ou 
compensação de qualquer espécie, 
revertendo em favor da Prefeitura a 
caução depositada. 

Art. 5º O Poder Executivo poderá impor 
multas de Cr$ 200,00 (duzentos cruzeiros) a 
Cr$ 2.000,00 (dois mil cruzeiros), conforme a 
gravidade da infração. 

Art. 6º As tarifas, por quilômetro do 
serviço de transporte coletivo por meio de 
auto-ônibus ou micro-ônibus serão 
revistas de dois em dois anos e fixadas 
em decreto do Poder Executivo, 
competindo ao Serviço de Controle 
Econômico e Financeiro, criado pelo 
artigo 13 desta lei, proceder aos estudos 
a verificações necessárias ao 
 

cálculo de tarifa, que levará em conta: 
a) Os custos de operação e 

manutenção dos serviços; 
b) A depreciação dos veículos e 

instalações; 
c) A justa remuneração do capital de 

operação a qual não poderá ser superior 
a 12% (doze por cento). 

§ 1º Não poderá ser estabelecida 
qualquer modificação da tarifa sem 
autorização do Poder Legislativo. 

§ 2º Enquanto não for feita a revisão 
a que se refere este artigo, fica limitada 
ao máximo de Cr$ 0,20 (vinte centavos) 
por quilômetro a tarifa por passageiro, 
aplicável as linhas ele auto-ônibus, e em 
Cr$ 4,00 (quatro cruzeiros) o preço 
máximo da passagem em micro-ônibus. 

§ 3º Enquanto forem mantidas as 
atuais linhas de interligação dos bairros, 
passando pelo centro da cidade (linhas 
duplas), o preço da passagem para 
essas, bem como para as de percurso 
completo, será fixado com uma redução 
mínima de 25% (vinte e cinco por cento), 
e o seccionamento das passagens sera 
feito de tal sorte que o preço de cada 
secção não poderá ultrapassar a 75 % 
(setenta e cinco por cento) do preço da 
passagem de percurso completo. 

Art. 7º As linhas de auto-ônibus e 
micro-ônibus, quer de empresas, quer 
individuais, devidamente autorizadas até 
a data da publicação desta lei, serão 
mantidas ate que seja posto em execução 
o Plano de Transporte Coletivo, quando 
será feito o seu enquadramento na forma 
estabelecida, pelo plano a ter aprovado. 

§ 1º A partir do exercido de 1954 não 
serão licenciados micro-ônibus com 
capacidade inferior a 16 (dezesseis) 
passageiros, ou relicenciado aqueles que 
tenham capacidade inferior a 10 (dez) 
passageiros, nem serão renovadas a 
partir de 1955, as, licenças de micro-
ônibus de menos de 16 (dezesseis) 
passageiros, exceto na zona rural, 
permitindo-se, porém aos atuais 
proprietários dêstes últimos veículos 
devidamente registrados na corrente 
exercício no Departamento de 
Concessões, substituí-los pelos de 
capacidade mínima de 16 (dezesseis) 
passageiros. 

§ 2º Nas linhas de micro-ônibus, em 
qualquer hipótese, terão preferência os 
veículos com capacidade para 20 (vinte 
passageiros). 

§ 3º Não se aplica aos micro-ônibus 
ou auto-lotações individuais o  
disposto na alínea "e" do artigo 3º desta 
lei. 

§ 4º A Prefeitura só permitirá o 
licenciamento de micro-ônibus ou auto-
lotações individuais de acôrdo com o 
Plano de Transporte Coletivo previsto 
neste artigo, assegurado, porém, o direito 
ao licenciamento dos veículos adquiridas 
em data anterior ao da publicação desta 
lei, mediante a apresentação de prova 
cabal perante o Departamento de 
Concessões, até 60 (sessenta) dias apôs 
a publicação desta lei. 

Art. 8º Mediante apresentação da 
carteira de identificação fornecida pela 
Prefeitura, os ex-combatentes 
incapacitados fisicamente, amparados 
pela Lei nº 48, de 7 de novembro de 
1947, terão passagem gratuita em 
qualquer veículo de transporte coletivo 
licenciado pelo Departamento de 
Concessões. 

Art. 9º As emprêsas de auto-ônibus 
serão obrigadas a vender passagens com 
redução de 50% (cinqüenta por cento), 
aos alunos matriculados nas escolas 
primárias municipais. exigindo-se, para 
utilização dessas passagens, que os 
referidos alunos viagens devidamente 
uniformizados. 

Art. 10. Fica proibida a qualquer 
pessoa fumar nos ônibus ou micro-
ônibus. 

§ 1º As empresas de ônibus ou  
micro-ônibus do Distrito Federal serão 
multadas em duzentos cruzeiros todas  
as vêzes que fôr encontrado 
 

empregado da empresa fumando no 
interior desses veículos quer nos pontos 
de espera, quer quando estiverem em 
movimento. 

§ 2º O empregado que estiver 
fumando será também multado na 
importância de cem cruzeiros. 

Art. 11. Nenhum veiculo destinado 
ao transporte coletivo de que trata esta lei 
poderá ser conduzido por motorista que, 
além de carteira a habilitação profissional, 
não possua dois anos, pelo menos, de 
prática efetiva nesta Cidade, após a 
obtenção dêsse documento, ressalvada 
apenas a situação dos que, à data desta 
lei, ja exerçam essa atividade. 

Art. 12. Os passageiros de coletivos 
poderão conduzir volumes de sua 
propriedade, ou estojos contendo objetos 
profissionais, desde que possam ser 
transportados sem incômodo para os 
demais passageiros, independentemente 
do pagamento de qualquer quantia além 
do preço da respectiva passagem. 

Art. 13. Fica o Poder Executivo 
autorizado a criar, no Departamento de 
Concessões, da Secretaria Geral de 
Viação e Obras, o Serviço de Contrôle 
Econômico e Financeiro das emprêsas 
concessionárias de serviços' públicos, ou 
permissionárias de serviços assim 
considerados, integrando-o com 
servidores municipais. 

Art. 14. Fica o Poder Executiva 
autorizado a transformar o atual Serviço 
de Censo do Tráfego (1-C. S. 1) do 
Departamento de Concessões da 
Secretaria Geral de Viação e Obras em 
Serviço de Planejamento de Transportes 
Coletivos, subordinado ao mesmo 
Departamento. 

Art. 14. A presente lei entrará em 
vigor na data de sua publicação, 
incumbindo ao Poder Executivo, no prazo 
de 30 (trinta) dias, baixar o seu 
regulamento. 

Art. 15. Revogam-se as disposições 
em contrário. 

Distrito Federal, 21 de agôsto de 
1953. 

Castro Menezes, 
Presidente 

Machado Costa, 
1º Vice-Presidente 

Indio do Brasil, 
2º Vice-Presidente 

Paschoal Carlos Magno 
1º Secretário 

Henrique Miranda, 
2º Secretário 

Adamastor Magalhães, 
3º Secretário 
Lauro Leão, 
4º Secretário 

O SR. PRESIDENTE: – Veio à Mesa 
um requerimento, que vai ser lido pelo Sr. 
1º Secretário. É lido o seguinte: 

 
REQUERIMENTO 

 
REQUERIMENTO nº 343, de 1953 
 
Requeremos, nos têrmos do art. 

124 do Regimento Interno, combinado, 
com as letras "b" e "d" do Parágrafo 
único do mesmo art. 124, seja 
consignado na ata dos nossos trabalhos 
de hoje, um voto de profundo penar pelo 
falecimento do Doutor Augusto Viana do 
Castelo ex-Ministro da Justiça do 
govêrno Washington Luiz, líder da 
maioria da Câmara dos Deputados no 
govêrno Arthur Bernardes e deputado 
federal pelo Estado de Minas Gerais em 
várias legislaturas, dando-se ainda, 
desse voto, conhecimento: 

1) a sua excelentíssima família: 
2) ao govêrno do Estado de Minas: 
3) e ao ex-presidente Washington 

Luiz. 
Sala das Sessões, 28 de setembro 

de 1953. – Mozart Lago. – AIvaro Adolfo. 
– Sá Tinoco. – Kerginaldo Cavalcanti. – 
Mello Vianna, – Levindo Coelho. – Onofre 
Gomes. – Julio Leite. – Costa Pereira. – 
Camillo Merca. – Djair Brindeiro. – Cícero 
Vasconcellos. – Pereira Pinto. 

O SR. PRESIDENTE: – O 
requerimento está devidamente apoiado. 
Em votação. 

O SR. LEVINDO COELHO: (Para 
encaminhar a avaliação): (Lê o 
seguinte discurso): – Sr. Presidente, 
quando na idade avançada em que ainda 
caminhamos nesta hora de nossa vida em 
que maiores ímpetos do mal e maiores 
potências tentam abater na humanidade a 
esperança na fidelidade ao supremo ideal 
de uma grande pátria, parecendo que o 
mal triunfa por toda a parte, a perda o 
desaparecimento de um homem da 
estatura moral e intelectual de Augusto 
Viana da Castelo não deixa da comover e 
abalar profundamente seus 
contemporâneos, seus amigos, 
principalmente aqueles que o 
conheceram de perto. 

Neste número me incluo porque o 
tive como companheiro de colégio em 
Ouro Preto, antiga capital de Minas 
Gerais, quando juntos, sempre unidos por 
firme amizade, cursamos o estudo de 
humanidades no colégio Ouropretano, 
dirigido pelo saudoso professor Egidio 
Soares, na remota era da 1887 a 1889. Já 
Viana de Castelo Viera do colégio de 
Sétimo de Paula Rocha, cita Sabará, 
sendo aluno dos mais preparados, por 
demonstrar viva inteligência, estudioso, 
prenunciando o futuro cidadão de retidão 
de caráter e farta personalidade de que 
deu provas em sua vida particular e em 
sua vida pública. Como estudante, já 
manifestava grande retidão e firmeza de 
consciência, de tal modo intransigente 
com o êrro ou qualquer falha que, bastas 
vêzes, discordava de nossos mestres, 
quando sobre qualquer assunto a 
exposição da disciplina que ouvia estava 
em contradição com a verdade em sua 
opinião. 

No curso de filosofia, de religião, 
fluiam suas objeções ao mesmo tempo 
que satisfaria-se, muitas vêzes com as 
explicações dos mestres, depois dos 
esclarecimentos ministrados. Com esta 
firmeza de caráter, surgiu na vida pública, 
depois de diplomado em ciências jurídicas 
e sociais pela Faculdade de Direito de 
São Paulo, como integrado no 
republicanismo de Minas Gerais e nas 
velhas tradições mineiras de austeridade 
e serenidade, brilhando sempre pelo 
metal incorrupto de sua honradez. 

No cenário da vida nacional, como 
deputado estadual, representante de 
Minas na Câmara Federal, se impôs à 
admiração de seus pares, pela firmeza de 
suas atitudes, pela imperturbável 
dignidade cívica que demonstrou quando 
Ministro da Justiça no Govêrno 
Washington Luiz, seguindo também para 
o exílio em 1930 até 1932. 

Os anais da Câmara dos Deputados 
Federais dizem de sua operosidade, da 
sua capacidade de trabalho e de seu vivo 
interêsse pelo bens da coletividade. 

Seu passamento desfalcou o cenário 
nacional de uma de suas figuras mais 
fulgurantes de cidadão íntegro e do 
parlamentar que foi dos mais brilhantes 
vultos na vida pública. 

O SR. MELLO VIANNA: – Muito 
bem! 

O SR. LEVINDO COELHO: – Sr. 
Presidente, assim se expressa o 
venerando Jornal do Comércio no dia do 
seu falecimento: 

Com a autoridade que todos sempre 
lhe reconheceram, tratou na Câmara dos 
impostos do consumo, propondo a 
supressão do impôsto sôbre o sal, 
discutiu a questão do Pôrto do Rio de 
Janeiro, bem como a dos transportes, 
especialmente na E. F. Central do Brasil. 

Na Comissão de Finanças relatou a 
questão do contrato da "Itabira Irou", e, 
como relator do orçamento da Viação, em 
1924, ou como presidente da Comissão 
de Finanças, em 1923, reafirmou sua 
capacidade de trabalho o seu 
conhecimento dos negócios públicos. 

Nos debates no plenária, sua atuação 
foi evidentemente e nos momentos mais 
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graves, jamais deixou de manter uma 
serena conduta de cortesia nas mais 
ardorosas discussões. 

Líder da bancada Mineira e da 
maioria, escolhido para suceder ao Sr. Lr. 
Antonio Carlos, que deixara aquele pôsto 
por ter sido celito para o Senado Federal, 
o Dr. Viana do Castelo foi sempre o 
mesmo parlamentar acessível e correto, 
credor da consideração de todos seus 
colegas. Quando o Presidente Raul 
Soares convocou em Minas Gerais o 
Congresso das Municipalidades, a 
palavra esclarecedora do Dr. Viana do 
Castelo fêz-se ouvir sempre na direção 
dos trabalhos dêssa memorável 
assembléia, emitindo opiniões 
autorizadas sôbre os vários problemas 
que ali se agitaram S Exª demonstrou 
então profundo conhecimento das 
questões atinentes a Secretaria da 
Agricultura pôsto que assumiu no dia 7 de 
setembro de 1926, a convite do 
Presidente Antonio Carlos. 

Nesse pôsto foi buscá-lo o Dr. 
Washington Luiz para ser seu colaborador 
no novo govêrno, entregando-lhe a pasta 
da Justiça também exercida, no 
quadriênio anterior, por outros ilustres 
mineiros: João Luis Alves e Affonso 
Penna Junior. 

Com o advento da Revolução de 
1930, o Dr. Viana do Castelo seguiu para 
o exílio, permanecendo em Portugal até 
1932. 

Regressando no Brasil, dedicou-se à 
mineração de curo e diamantes, tendo 
sido gerente da Sociedade de Mineração 
Machado Limitado, em Diamantina no 
Estado de Minas Gerais. 

Dr. Viana do Castelo foi autor de 
diversas publicações sôbre comércio e 
produção de diamantes no Brasil". 

Era o que tinha a dizer, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação 
o requerimento. 

O SR. MOZART LAGO (Para 
encaminhar a votação) – (Não foi revisto 
pelo orador). 

Sr. Presidente, com o falecimento do 
Dr. Augusto Viana do Castelo, a política 
nacional perdeu figura das mais 
representativas, e o glorioso Estado de 
Minas, um dos seus filhos, que mais alto 
lhe ergueram o litoral perante a opinião 
pública do Brasil. 

O nobre colega Senador Levindo 
Coelho já deu ao Senado os traços 
biográficos dêste grande brasileiro, de 
quem tive a honra de ser amigo pessoal e 
com quem convivi na maior intimidade. 

Deputado federal por várias 
legislaturas, meu conhecimento com o Dr. 
Augusto Viana do Castelo data da época 
em que as atas falsas predominavam no 
Brasil. 

No início do Govêrno do Marechal 
Hermes da Fonseca, foi eleito deputado 
pelo 1º Distrito de Minas Gerais, mas 
não conseguiu o diploma. Veium ao Rio 
de Janeiro, e me lembro como se fôsse 
ainda hoje, de tê-lo entrevistado, como 
repórter de "A Noite", no Grande  
Hotel da Lapa Vinha, como todos os 
mineiros, confiado na justiça e 
acreditando que a política de nossa terra 
ainda não tivesse chegado aos 
paroxismos inverossímeis daquela 
ocasião. Trouxe vários sacos cheios de 
títulos eleitorais dos que lhe haviam 
sufragado o nome, me recordo de ter 
mandado publicar na "A Noite" fotografia 
daquele quarto do Hotel da Lapa, cheio 
de títulos de alto a baixo. 

Compareceu, depois perante a 
celebérrima "Comissão de Poderes" da 
Câmara dos Deputados: mas, apesar da 
exuberância das provas apresentá-las, 
não conseguiu reconhecimento do seu 
direito. 

Voltou Viana do Castelo então, para 
sua terra natal, onde mais tarde foi 
novamente eleito deputado federal,  
e todos nós recordamos de sua  
figura singular, e do brilho que soube 
 

dar à representação mineira na Câmara 
Federal. Tanto assim que, no Govêrno do 
Dr. Arthur Bernardes, com o consenso de 
todos, com o apoio de tôda a imprensa, 
foi escolhido líder da maioria, função em 
que se conservou até que o Dr. 
Washington Luis o nomeou Ministro da 
Justiça. 

Para demonstrar o que foi o Doutor 
Augusto Viana de, Castelo naquela pasta 
basta citar que atendia a todo mundo de 
portas abertas e, muito particularmente, a 
pobreza desta Capital. 

Certa vez fui ao seu gabinete como 
fazia tôdas as manhãs, e encontrei o seu 
salão da espera, vizinho do de 
despachos, com cerca de quarenta ou 
cinqüenta indivíduos, uns sem pernas, 
outro seu, braços. 

Que tinha acontecido? 
O Dr. Viana do Castelo, dias antes, 

condoído da sorte de um perneta, que 
lhe havia dito não poder comprar uma 
perna mecânica, mandou fazer-lhe uma. 
A reportagem da época, muito sua 
amiga, noticiou o fato com alarde. 
Resultado: todos os pernetas desta 
Capital correram ao Ministério, para 
obter o mesmo favor. Dai o Dr Viana do 
Castelo ter dado ordem à Casa de 
Correção, para que a sua carpintaria  
se especializasse no fabrico de  
pernas mecânicas e fôsse servindo,  
a preços quase de custo quantos  
ali procurassem êsse aparelho 
ortopédico. 

Este, o homem que caiu, em 30, com 
uma dignidade que honra o nome legado 
à sua família. 

Amicíssimo do Dr. Washington Luis 
conservou-se até o fim fiel á velha 
amizade. 

Foi ontem sepultado, nesta Capital, 
em e presença do que a nossa alta 
sociedade tem de melhor, não só no seno 
das famílias brasileiras, como no mundo 
político. 

Glória à sua alma, que foi, 
realmente, a de um homem puro e bom! 

O SR PRESIDENTE: – Em votação o 
requerimento. 

O SR. JOAQUIM PIRES: (Para 
encaminhar a votação) – (Não foi revisto 
pelo orador). 

Sr. Presidente pedi a palavra para 
me associar às homenagens justíssimas 
que os nobres Senadores por Minas 
Gerais e pelo Distrito Federal acabam de 
render à memória do grande Ministro 
Viana do Castelo. 

Era o que tinha a dizer. 
O SR. PRESIDENTE: – Em votação 

o requerimento. 
Os Senhores Senadores que o 

aprovam, queiram conservar-se sentados. 
(Pausa). 

Está aprovado. 
A Mesa, associando-se às 

homenagens do Senado dará 
desempenho à sua deliberação. 

Encontram-se em visita a esta Casa 
do Legislativo os Senhores Senadores da 
República da Nicarágua, Luis Manuel 
Debayle, Presidente do Senado, e 
Guilherme Sevilla Sacasa ora exercendo 
o cargo de Embaixador daquela 
República em Washington. 

Nos termos do art. 94, do 
Regimento, vou suspender a sessão, 
designando para introduzirem os ilustres 
visitantes no recinto os nobres  
Senadores Álvaro Adolpho, Hamilton 
Nogueira, Mozart Lago, Durval Cruz e 
Novaes Filho. 

(Suspende-se a sessão às 14 horas 
e 53 minutos e é reaberta às 14 horas e 
minutos). 

O Sr. Marcondes Filho, deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada 
selo Sr. Café Filho. 

O SR. PRESIDENTE: – O Senado 
brasileiro recebe, neste momento, a  
visita do eminente Presidente do  
Senado da República de Nicarágua,  
Dr. Luís Manuel Debayle e do  
Senador Guilherme Sevilla Sa- 
 

casa, Embaixador da Nicarágua em 
Washington. 

Para saudar os ilustres visitantes, 
dou a palavra ao nobre Senador João 
Villasbôas. 

O SR. JOÃO VILLASBOAS: – 
Senhor Presidente, bem compreenderá V. 
Exª a emoção ou mesmo a timidez com 
que ocupo esta tribuna, para transmitir 
aos ilustres Senadores da Nicarágua, que 
ora nos visitam, os cumprimentos do 
Senado Federal brasileiro. E é justo que 
assim eu me apresente, neste estado de 
emoção, quando ainda trago nos ouvidos 
e me parece sentir repercutindo e 
ressoando neste ambiente, a magistral 
oração com que o nobre Senador Novaes 
Filho, na última sessão, saudou o 
Presidente daquela República. 

O SR. NOVAES FILHO: – Muito 
obrigado pela generosidade de V. Exª. 

O SR. JOÃO VILLASBOAS: – ...e 
não poder eu acompanhá-lo no vôo da 
sua eloqüência peregrina para cantar a 
glória da grande República 
centroamericana. 

Disse grande República, Sr. 
Presidente, e o digo propositadamente, 
porque a grandeza das Nações não se 
mede pela extensão do território, nem tão 
pouco pela densidade demográfica. A 
Nicarágua é grande pelo poder das suas 
riquezas, pela coragem e bravura do seu 
povo, pela sinceridade da sua 
solidariedade aos demais povos que se 
congregam na organização Pan-
americana. 

Se os dois maiores oceanos do 
mundo – o Atlântico e o Pacifico – 
parecem comprimir os flancos dessa 
República, paradoxalmente eles abrem, 
na vastidão das suas águas, a facilidade 
dos mais amplos caminhos para as 
transações comerciais, para o intercâmbio 
cultural e para o desenvolvimento 
econômico daquele país, com o oriente e 
o ocidente. 

Gente heróica, gente brava, trazendo 
no sangue a mescla do azteca e do 
espanhol, caldeada ao calor dos grandes 
vulcões geralmente em ebolição, o povo 
da Nicarágua tem demonstrado, através 
de todos os tempos, sua energia, sua 
coragem e bravura na defesa da pátria e 
na defesa dos seus ideais. 

Quando, certa feita, a poderosa 
Inglaterra buscou humilhar a soberania 
daquele povo, fazendo o bloqueio das 
costas nicaragüenses pela sua Marinha 
de Guerra, se a Nicarágua fôr forçada a 
aceitar um tratado de paz em que se 
comprometia em obrigações a que não 
deveria estar sujeita, nem por isso o fêz 
ilegível sem os mais veementes e 
continuados protestos. 

Mais tarde, quando a mesma 
Inglaterra – então a mais poderosa das 
nações do universo ilegível a buscar 
comprimir aquele povo, desembarcando 
tropas em seu porto de San Juan del Norte, 
tal foi o movimento de resistência e de 
ação ilegível gente, que a América do 
Norte interveio para a defesa dessa parte 
integrante do continente americano. 
Lançou então, ao povo inglês, através do 
Govêrno de Costa Rica, aquela declaração 
que se tornou notável e célebre, segundo a 
qual os Estados Unidos respeitariam a 
ação dos países europeus, nas suas 
colônias, mas não permitiria a intromissão 
de qualquer nação européia que desejasse 
oprimir ou violar a soberania dos povos que 
se tivessem declarado independentes e 
cuja independência houvesse sido 
reconhecida. Qualquer ato dessa natureza 
seria recebido como manifestação 
inamistosa para com o Govêrno dos 
Estados Unidos. E a Inglaterra teve de 
ceder diante dessa reação que era  
apenas a América do Norte secundando 
a atitude heróica do povo nicaragüense e 
de reconhecer a soberania dêsse país. 
Mais tarde, quando por interêsses de 
ordem econômica os próprios Estados 
Unidos da América do Norte vieram  
ocupar militarmente o solo da Nica- 
 

rágua, seu povo se levantou em armas e 
um pugilo de bravos escreveu na História 
da América aquela página primorosa que 
hoje todos admiram e festejam: a reação 
ilegível mor Sandino, que repetia a 
ilegível de Gregório Garcia Lanza na 
defesa do AIto Peru contra a dominação 
espanhola. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – Muito bem! 

O SR. JOÃO VILASBOAS: – 
Grande tem sido a bravura dêsse povo, 
não só nesses momentos, como também 
nas lutas que teve de sustentar com os 
paises visinhos e bem assim nas 
contendas internas, nas revoluções 
surgidas dentro da própria pátria. 

A grandeza desse ilegível se 
manifesta ainda na sinceridade do seu 
ilegível a defesa dos demais povos do 
continente. Há pouco tempo, quando o 
nosso país se sentiu ferido nos seus 
interêsses econômicos diante da atuação 
do Senador americano Sr. Gilette, que 
pretendia reduzir o valor do nosso 
principal produto e fonte principal da 
nossa riqueza que é o ilegível à frente do 
movimento de reação dos paises 
cafeicultores colocou-se a nobre 
personalidade do Senador Guilhermo 
Sevilla Sacasa, que agora ocupa a 
esquerda de V. Exª Sr. Presidente. Tão 
enérgica foi a sua atitude na defesa dos 
interêsses a que estava ligado.o nosso 
pais, que a ilegível fez sentir em tôda a 
plenitude. 

Senhor Presidente são homens 
representantes desse grande e heróico 
povo, que ora o Senado tem a honra e a 
satisfação de receber no seu ilegível, nas 
pessoas do ilegível Presidente do 
Senado da Nicarágua, Sr. Luiz Manuel 
Debayle e do nobre senador Guilhermo 
Sevilla Sacasa, atualmente exercendo as 
funções de embaixador em Washington, 
onde é o decano do corpo diplomático e 
nome mundialmente conhecido como 
jurista internacionalista. 

O Senado brasileiro não quis, 
propositadamente, compor uma sessão 
especial para receber tão ilustres 
visitantes; procurou fazê-lo na intimidade 
do seu funcionamento o regular, para que 
SS. Exas. se entretivessem conosco no 
desenvolvimento da nossa ação 
legislativa. 

Os dois ilustres Senadores que nos 
visitam são ilegível exerceram essa 
atividade ilegível campo da atuação 
partidária, como no do legislativo, 
representantes que são de uma das 
Casas do Congresso; no setor do 
Executivo, como Ministros de Estado: e 
no da ilegível exterior, na qualidade de 
representantes diplomáticos no 
estrangeiro. 

Ambos são filiados ao Partido Liberal 
e sentir-se-ão, por certo, bem neste 
ambiente onde observarão que, tem cada 
cérebro e em cada coração de brasileiro, 
palpita bem alto o sentimento de 
liberdade, base da democracia. 

Senhores Senadores da Nicarágua: 
o Senado brasileiro, pela minha palavra, 
agradece a presença de V. Exas. nesta 
Casa e, ao mesmo tempo, pede levarem 
à sua pátria, Â nossa Nicarágua, os 
votos que formulamos de constante e 
perene engrandecimento e de cada vez 
maior fortalecimento nos laços de 
fraternidade com o Brasil. (Muito bem! 
Muito bem! Palmas. O orador é 
cumprimentado). 

O SR. PRESIDENTE:  Tem a 
palavra o nobre Senador Luis Manuel 
Debayle, Presidente do Senado da 
Nicarágua. 

O SR. LUÍS MANUEL DEBAYLE: – 
(Palmas prolongadas) – Exclentissimo 
Señor Vice-Presidente de Ia República y 
muy Honorable Presidente del Senado: 

Si os dijera solamente que soy 
portador de un saludo de parte del 
Senado de mi Patria, no habria ilenado mi 
cometido, porque, aunque rompiendo Ia 
severidad protocolaria, cuando se 
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habla de vorazón a corazón, tengo que 
deciros que no es un saludo, di no un 
bordial abrazo fraternal para cada ino de 
vasotros. 

Ayer no mas di leno de emoción, en 
la brihante oratoria del honorable Senador 
Novais hijo, mencionar ei nombr de mi 
Padre en este augusto templo, junto al 
nombre del inmortal Darío. Rubém Darío 
y Luíz H. Debayle fueron mas que 
amigos, fueron hermanos desde su 
infancia, aprendieron juntos las primeiras 
letras, juntos por fraternal afecto vivieron 
la vida, y fue mi Padre como hermano y 
Medico quien recogió la última mirada del 
gran Panida. 

Excelentissimo señor Presidente – 
Dr. Juan Cate hijo. Honorables Señores 
Senadores: 

Cuando me obligue a procurar tótal 
descanso de fatiga, que de la constante 
actuacion pública y cívica en 
consagracion de vida, y discurran mis 
yeladas familiares evocando mis dias 
mejores, diré que, en mis frequentes 
peregrinaciones no supe de otro país que 
guardara tan estrecha y flagrante relación 
de su inconmensurable geografia, su 
paisaje maravilloso, su riqueza 
ilimimitada, con lo simbólico de su nombre 
florestal, como la República de Brasil. 
Diré así en mis amables saudades, por la 
pompa cordial con que la República de 
Brasil, (representada dignamente por su 
popular presidente, exelentíssimo señor 
Dr. Don Getulio Vargas, por vosotros que 
sois la expresión del pueblo brasileño, y 
por todas las autoridades militares y 
ciivles), ha recebido en calidad de 
huêsped de honor al Presidente de mi 
Nicaragua natal, al, al Excelentíssimo 
General de División Don Anastasio 
Somoza, Señora y figurar. También diré lo 
mismo por el recibimiento fraternal que 
dispensais vosotros a vuestros colegas 
del Senado de Nicaragua, representado 
aqui por mi, salutación que yu acojo con 
el entusiasmo de la confraternización que 
insuíla la emocionante oratoria del ilustre 
y honorable Senador João Villasboas. Sí, 
yo diré como antecede, porque el 
recibimiento que nos jabéis hecho y los 
homenajes del huesped que nos estais 
dispensando, involucran la cordialidad del 
achol frondoso que ofrece su sombra 
bienhechora al perigrino, y el palío de su 
ramaje a la cristaleria volandera de los 
pájaros cantores. Es la cordialidad misma 
que encontró en los primitivos aborígenes 
el Descubridor del Brasil, Pedro Alvarez 
Cabral, en un dia también simbólico: 
Domingo de Pascuala la cordialidad del 
arbol de que deveria su mombre la 
República de los Estados Unidos de 
Brasil: "braxile" o "lignun brasile" que 
dijeron lo europeos: el "pau brasil" de los 
portugueses descubridores, o el 
"brazilwood" de los ingleses, y, queen 
comun, todos admiraron, por el mérito de 
su colorante, rojo, como la sangre, de las 
tres razas que aquí se fundieron como en 
um crisol para fundar la nacionalidad de 
los brasileños, proyectadora con sus 
energias empresarías, de la pujanza vital 
de su Padrerio: el Amazona promisor y 
vitalizante, de esta unidad de la família 
Americana – Nicaragua, como el Brasil 
países iberoamericanos, a fines del Siglo 
XVI hasta mediados del Siglo XVII 
tuvieron por cumúm Emperador Mundia a 
Felipe de Espanha – Por esta filiación 
familiar, sin duda alguma, el Brasil can 
Nicaragua y los demás países 
hispanoamericanos, tienen comnidad de 
religión, cultura e historia, desde los 
propios orígenes de su civilización 
oceánica. Nuestro Padre Bartolomé de las 
Casas, Defensor de los Indíos, t ene en 
Brasil sus dobles: los Padres Anchirieta y 
Nóbrega, mancha de la historia 
occidental, co-. 

La esclavitud del negro africano – 
múm a tôdas la naciones cristianas, –  
fue reparada con el mestizaje, que  
vita lizó notablemente a nuestra  
naciones y apegó a la tierra a los 
conguistadores españoles como a los 
 

"bandeirantes" portugueses, que en el 
moderno Brasil han visto glorificadas sus 
"bandeiras", desde Bahia hasta más allá 
de su coditiano íhinterland". 

Quien como yo ha disfrutado de la 
cordialidad hospitalaria del Brasil y ha 
experimentado el embrujo de su paisaje 
maravilloso, logra comprender la 
contumacia del culto Principe holandês 
Nasceu de fincarse aqui para siempre, 
resistiendo la revolución de Pernambuco, 
en que comenzó a perfilasse ei 
sentimiento nacionalista de les 
brasileños, también logra explicarse el 
martirologio de Joaquin José de Silva 
Xavier, el estoico precursor de Ia 
Independência de Brasil, alamado por 
popularmente Tiradentes, cuyo 
movimento independentista encendió el 
fuego de Ia fe en la patria en los jóvenes 
mas idealistas de Minas de Gerais 
conjuntamente coa Teradentes de hereo 
estadista José Bonifacio Ellos se 
inspiraban el 1789 en la ejemplaridad de 
autonomia y democracia que desde su 
nacimento ofrecieron a nuestras naciones 
los Estados Unidos de Norteamérica, Por 
la misma cordialidad hospitalaria del 
Brasil, y el embrujo de su paisaje, se 
otorga espontânea Ia camprensión de la 
resisténcia del Rey Juán VI de Portugal 
de regresar a su patria con la Corte de los 
Braganza, cuando instalado aquí  
por la invasión ibérica de Napoleón, fue 
Ilamado después de la liberación, 
ilamamiento al que de mal grado tuvo que 
acceder, dejando en prenda de gratitud 
perenne a su hijo y heredero al Trono de 
Portugal y elevando al Brasil a la 
categoria de Reino. 

Esta hospitalidad y este 
embrujamiente que es patrimonio íntimo 
del Brasil, ya tuvo su mayor exaltación em 
el "Dia del Fico", en que el Principe Don 
Pedro, a los brasileños que le pidieron no 
acatar tas órdenes categórcas del 
Portugal, conmnándo lo a retornar a 
Lisboa, respondió estas frases lapidarias: 
Pues siendo para el bien de todos y la 
felicidad de la nación, digo al pueblo que 
me quedo". 

Oassis de bondad humana es el 
Reinado de Don Pedro I, La Regencia ,y 
el Imperio de Don Pedro II, cuya familia 
real dió respaldo decidido a la extención 
de Ia. esclavitud, siendo partidaria 
extremista de la liberación de Ios 
escravos la Princesa Isabel, heredera al 
Trono, inspirada en vuestro pensador y 
orador Joaquim Nabuco, Se me cuenta 
que cuando actuaba como Regente esa 
democrática princesa y firmó el 1888 la 
ley abolía completamente la esclacitud, 
a que se resistian los "fazendistas" de 
viejo tipo, preguntó a cierto estadista: 
"Che ganado o perdido la partida?" "Há 
ganado Ia partida", contestó él, "pero ha 
perdido la corada". El cronista no refiere 
más, pero yo entreveo en Ia misma 
pergunta de la Princesa Isabel uma 
franca sonrisa de triunfo, porque ella, 
que habia trascendido todas las 
vanidades humanas, convicción de que 
estaba echando Ias bases de la vida 
republicana y democratica del Brasil, y 
expeditando el cambio de Monarquia a 
República, la que vemos proclamada el 
1889 por el Mariscal Deodoro de 
Fonseca, sin Ias turbulencias 
inquietantes que se I regístraron en los 
otros países de Iberoamérica. Y fue esta 
joven República la que con su 
jurisconsulto Ruy Bargosa obtuvo en la 
Conferencia de La Haya, en 1907, la 
igualdad de derechos para las grandes y 
pequeñas Potencias, que precursora la 
Doctrina de Buena Vecindad del 
Presidente Francklin Decano Roosevelt, 
nal dei Brasil por medio de Ruy Bar- 

I conquista de derecho 
internaciobosa fue la expansión 
ecuménica de su modalidad continental y 
continentalista, modalidad que operó en 
Rio de Janeiro el año 1906 el milagro 
tangible ede la metamorfosis de Rubén 
Darío como Poeta de América  
que fae procimado ast – para gran 
 

Literato José Veríssimo em Ia Academia 
Carioca de Letras. Con su Salutacion AI 
Aguila, después desus divagaciones 
cozmopolitas, francesas, e hispanistas, 
que bien estudiadas acusan una actividad 
centrípeta y exaltadora de América como 
el Continente Para la Libertad y la 
Humanidad. Y al señalar êcte puro 
milagro del Zrasil, permitidme reflexionar 
acerca del caso: A Rubén Dario, 
Nicaragua lo engendró para la vida y la 
poesia, Chile para la Revolución Literaria, 
Argentina para la Gloria, España lo 
identificó como um legítimo vástago suoy 
y Brasil, lo persuadió, a la exaltación de 
sus origenes telúricos: América. Y así en 
la 3ª Conferéncia Panamericana de Rio 
de Janeiro, Rubén Darío, que supo de la 
celebración suya por la intelectualidad 
brasileña, "panamericanizó", aunque semi 
"con un vago temor y muy poca fé" en la 
Salutacion AI Aguila, que le sitúa, sôbre 
el pedestal de Ias "vértebras enormes de 
los Andes", como eI poeta de América, y 
resuena su canto de Imperialidad 
panamericana, surgido em êste Brasil, 
que es país de convergencla simpática de 
los saxoamericanos e 
hispanoamenicanos: 

Aguila, existe el Condor, Es tu 
hernano en Ias grandes alturas Los 
Andes le conocen y saben, que, cual 
tumira al sol. 

May this grand Union have no end., 
dice el poeta. 

Puedan ambos juntarse en plenitud, 
concordia y esfuerzo... 

La gloria de la metamorfosis de 
Rubén Dario como Poeta de América, le 
corresponde al Brasil, y Nicaragua se 
complace en êste reconocimiento, tanto 
más cuanto Nicaragua estima lo 
aportado por el Brasil al servicio de la 
paz social con Ias conquistas de la 
Revolución de 1930, en que se destacó 
prominentemente la egregia figura de 
vuestro Presidente. don Getulio Vargas. 

No he querido hacer; en êste 
discurso gala de erudición, sino testificar 
con él, que los nicaraguenses queremos 
al Brasil como país hermano y que 
estudiamos su historia y seguimos el 
ritmo desus grandes movimientos 
sociales, que allá encuentrar. eco de 
simpatia. Y como al principio os dije que 
en mis veladas familiares diré de la 
relación estrecha del medio y el nombre 
simbólico del Brasil, os afirmo que al 
concluir mi relato, como homenaje sincero 
de gratitud a vuestra hospitalidad cordial, 
solicitaré, como Don Pedro II en su exilio 
de Europa, consciente ya de la muerte 
cercana, que me enviem un poco de 
descanse mi cuerpo mortal, mezclatierra 
brasileña para que sôbre ella da con la 
tierra de mi Nicaragua, – (Aplausos – 
prolongados). 

 
TRADUÇÃO 

 
O SR. DR. MANOEL DEBAYDE: 
Exmo Sr. Vice-Presidente da 

República e nobilíssimo Presidente do 
Senado. 

Se apenas me inculcasse portador 
de uma saudação da parte do Senado de 
minha Pátria, não teria me desobrigado 
bem do meu encargo, porque mesmo 
quebrando a severidade protocolar, 
falando de coração, sou força do a dizer-
vos que não é uma saudação mais um 
cordial abraço fraternal que trago para 
cada um de vós. 

Ainda ontem ouvi, cheio de 
emoção, no brilhante discurso do nobre 
Senador Novais Filho mencionar o nome 
de meu pai, neste augusto recinto, junto 
com o nome do imortal Darío. Rubem 
Darío e Luiz H. Delayle foram mais do 
que amigos, foram irmãos desde a 
ifância, aprenderam juntos as primeiras 
letras, unidos por fraternal afeto viveram 
a vida e foi meu pai, como irmão e 
médico. quem resolveu o último olhar da 
grande Panida. 

Exmo. Sr. Presidente João Café 
Filho. 

 

Nobres Senadores. 
Quando a fadiga da constante 

atuação pública e civico a que consegrei 
minha vida me obrigar a procurar o 
completo descanso e transcorreram meus 
serões familiares, neles evocando meus 
melhores dias, direi que, em minhas 
frequentes peregrinações, não soube de 
outro país que guardasse tão estreita e 
flagrante a relação entre a sua 
incomenturável geografia, paisagem 
maravilhosa, ilimitada riqueza, e generosa 
densa população e o que há de simbólico 
em seu nome agreste, como a República 
do Brasil. Direi, assim inspirado e 
mminhas agradaveis saudadas da 
pompa cordial com que a República do 
Brasil (dignamente representada pelo seu 
popular Presidente Exmo. Sr. Dr. Getúlio 
Vargas, por vós que sois a expressão da 
povo brasileiro e por tôdas as autoridades 
militares e civis) acolheu na qualidade de 
hóspede de honra, o Presidente de 
Nicaragua meu país natal, Exmo. Sr. 
General de Divisão Don Anastasio 
Somoza, Esposa e comitiva, da qual 
tenho a honra de fazer parte. O mesmo 
direi da acolhida fraternal que dispensais 
a vossos colegas do Senado da 
Nicaragua, por mim aqui representado, 
acolhida que recebo com, o entusiasmo 
da confraternização estimulada pela 
emocionante oração do ilustra e nobre 
Senador João Villasbõas. 

Sim, direi o que acabo de referir, 
porque a recepção que nos haveis feito e 
as homenagens de hóspede que nos estais 
dispensando, corporificam a cordidalidade 
da árvore frondosa que oferece benéfica e 
suave sombra ao peregrino e o pálio de 
sua ramagem ao brilho cristalino e alado 
dos pássaros cantores. 

Essa é a mesma cordialidade que 
encontrou da parte doa primitivos. 
aborigenes o Descobridor do Brasil, Pedro 
Alvares Cabral, em dia também simbolico, 
o Domingo de Pascoa; cordialidade que 
vem da arvore que deu seu nome à 
República dos Estados Unidos do Brasil: 
"braxile" ou "lignum brasile" de que falaram 
os europeus, o "pau brasil", dos 
portugueses descobridores, ou o 
"brazilwood'" dos ingleses que, em comum, 
todos admiraram, pelo merito do seu 
corante, rubro como o sangue das três 
raças que aqui se fudiram, como num 
cadinho, para fundar a nacionalidade dos 
brasileiras, projetante, com suas energias 
empreendedoras, da pujança vital de seu 
rio-pai o Amazonas, promiessor e 
vitalizante, da unidade da família 
Americana. 

Nicarágua e o Brasil, países 
Iberoamericanos, que são, desde fins do 
Século XVI até meíados do Século XVII, 
tiveram como comum Imperador Mundial 
a Felipe de Espanha. Por esta filiação 
familial, sem dúvida alguma, o Brasil a 
Nicarágua e os demais países hispano-
americanos, possuem certa comunhão de 
religião, cultura e história, partindo da 
própria origem de sua civilização 
oceânica. Nosso Padre Bartolomeu de 
Las Casas, defensor dos índios, teve no 
Brasil seus duplos: os padres Anchieta e 
Nóbrega, 

A escravidão do negro africano – 
mancha da história ocidental comum a 
tôdas as nações cristãs – foi reparada 
com à mestiçagem que vitalizou 
notavelmente os nossos países e fixou à 
terra tento os conquistadores espanhois 
como os bandeirantes" portuguêses que, 
no Brasil moderno, viram glorificadas as 
suas "bandeiras'", desde a Bahia até para 
além do cobiçado "hinterlend". 

Quem, como eu, desfrutou da 
cordialidade hospitaleira do Brasil e 
experimentou o encantamento de sua 
maravilhosa paisagem, chega a 
compreender a teimosia do culto príncipe 
holandês, Maurício de Nassau, em fixar-
se aqui para sempre, resistindo à 
revolução de Pernambuco onde começou 
a levantar-se o sentimento nascionalista 
dos brasileiros. Logra também 
compreender o martirológico de 
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Joaquim José da Silva Xavier, o cactóide 
procurador da Independência do Brasil 
Ilegível movimento pró-idempendência 
acendeu o fogo da fé da pátria, nos 
jovens mais idealistas de Minas Gerais; e 
juntamente com Tiradentes, ergue-se 
heróico estadista José Eonitácio. 
Inspiraram-se eles em 1768, no exemplo 
de autonomia e democracia que, desde 
seu nascimento ofereceu a nossos países 
os Estados Unidos da América do Norte. 

Esta a cordialidade hospitaleira do 
Brasil e o encantamento de sua 
paisagem, brota espontanea a 
compreensão da referência do Rei ...João 
VI à sua pátria com a Côrte dos 
Braganças depois de aqui instalado por 
emotivo da invasão ibérica por Napoleão. 
Após a libertação, foi chamado mas só 
aquiesces de má vontade, deixando aqui, 
como testemunho de sua regene 
gratidão, seu filho de herdeiro do trono de 
Portugal e levado o Brasil à categoria de 
Reino. 

Esta hospitalidade e encantamento, 
patrimônio íntimo do Brasil, teve sua 
maior exaltação no "Dia do Fico", quardo 
o Principe Dom Pedro, de Portugal 
intimando-se a regressar a Listra, 
respondeu com esta frase lapidar: "Se é 
para bem de todos e felicidade geral da 
Nação diga ao povo que fico". 

Coais de bondade humana foram o 
reinado de D. Pedro I, a Regência e o 
Império de D. Pedro II, cuja rasoilin real 
prestou decidido apôio à extinção da 
escravidão. 

Partidária extremista da libertação 
dos escravos, mostrou-se a Princeza 
Isabel, herdeira do Trono, inspirada que 
foi por vosso grande pensador e orador, 
Joaquim Nabuco. 

Informaram-me que, quando atuava 
como Regente essa democrática princesa 
e assinou em 1888 a lei que abolia 
completamente a escravidão, á qual 
resistiam os fazendeiros do velho tipo, 
perguntou a certo estadista: "Ganhei ou 
perdi a partida"? – respondeu êle – 
"Ganhou a partida, mas perdeu a coroa". 
O cronista nada mais diz, porém entrevejo 
na própria pergunta da Princesa Isabel 
um franco sorrizo de triunfo, porque ela, 
havendo transcendido todas as vaidade 
humanas, tinha já a convicção de que 
estava lançando as bases da vida 
democrática e republicana do Brasil, 
facilitando, portanto, a transmutação da 
Monarquia em República, a qual veio a 
ser proclamada em 1889 pelo Marechal 
Deodoro da Fonseca, sem as turbulências 
e inquietações que se registram nos 
demais países Ibero-Americanos. 

E foi esta jovem República que, pelo 
seu jurisconsulto Ruy Barbosa, obteve na 
Conferência de Haya, em 1907, a 
igualdade dos direitos para as grandes e 
pequenas Potências, como precursora da 
Doutrina de Ilegível do Presidente 
Franklin Kelano Roosevelt. 

As conquistas do Direto Internacional 
do Brasil por intermédio de Ruy Barbosa 
deram lugar ecmênica de sua 
modalidade continental e continentalista, 
a qual operou, no Rio de Janeiro, em 
1906, o milagre tangível da metamorfose 
de Rubem Dario em Poeta da América, 
assim proclamado pelo grande literato 
José Verissimo da Academia Brasileira de 
Letras. 

Sua Saudação à Aguia, após certas 
ilegível, francesas, e ilegível que, bem 
estudadas, ilegível uma atividade 
centripeta e exaltadora da América, 
como sendo Continental para a Liberdade 
e da Humanidade. E ao assinalar êste 
genuíno milagre do Brasil, permiti-me 
alguns reflexões acérca do fato. 

Nicoré gerou a Rubem Darío para a 
vida e a pessoa; o Chile para a revolução 
territorial. A Argentina para gloria: A 
Espanha identificou-o como sou rebento 
legítimo; o Brasil o ilegivel exaltação de 
suas origens ilegível, a América. E as- 
 

sim, na 3ª Conferência Panamericana Rio 
de Janeiro, Rubem Darío, que soube de 
sua celebração pela intelectualidade 
brasileira, "panamericanizou" embora 
"com vago temor e muito pouca fé na 
Saudação à Aguia que situtou sôbre o 
pedestal das "verdadeiras enormes  
dos Andes" como o Poeta da América, e 
fez ressoar seu canto de imperialidade 
panamericana, surto neste Brasil, país  
da convergência, simpática dos  
dos saxo-americanos e hispano-
americanos. 

Aguia, o Condor existe! E' teu Ir- 
Aguias, o Condor existe! Os Andes 

conhecem-no e sabem que, como tu, êle 
pode encarar o sol! 

May this Union have no enda! diz o 
poeta. 

Possam juntar-se todos em 
plenitude, concordia e esfõrço... 

A glória da metamorfose de Rubem 
Darío como Poeta da América, e soube 
ao Brasil e Nicarágua sente prazer em 
reconhecê-lo, tanto mais quanto 
Nicaragua tem em alta conta a 
contribuição do Brasil para o Serviço de 
Paz Social, decorrente das conquistas da 
Revolução de 1930, em que 
proeminentemente se destacou a egrégia 
figura do vosso Presidente Doutor Getúlio 
Vargas. 

Não pretendi, neste discurso, exibir 
erudição mas apenas testemunhar que 
nós, os Nicaraguenses, queremos ao 
Brasil como país irmão, estudamos sua 
historia e acompanha-mas o ritimo de 
seus grandes movimentos sociais que 
entre nos encontram eco e simpatia. 

Como de inicio vos declarei que, em 
meus serões familiares, direi da relação 
estreita entre o meio e o nome simbólico 
do Brasil, eu vos afirmo, também ao 
concluir meu relato, como relato, como 
homenagem sincera de gratidão à  
vossa cordial hospitalidade, que pedirei, – 
como o fe Pedro II, em seu exílio  
na Europa e consciente já da  
proximidade da morte – que me enviou 
um pouco da terra brasileira para que 
sôbre ela descanse meu corpo mortal, 
misturada com a terra de Nicarágua. 
(Muito bem; muito bem. Palmas 
prolongadas). 

O SR. PRESIDENTE: – O nobre 
Senador João Villasbôas, em eluqüente 
improviso, transmitiu aos dignos e 
eminentes Senadores Luiz Manuel 
Debayle e Guilhemo Sacasa o  
regosijo com que tão altas 
individualidades da Nicarágua são 
recebidas por esta Casa. 

A Mesa do Senado renova seu 
agradecimento pela honrosa presença 
dos ilustres homens públicos e está certa 
de que imterpreta o pensamento da 
Câmara Alta do Brasil, afirmando que 
êste contacto com os Senadores da 
Nação amiga servirá para cimentar ainda 
mais a política de entendimento, 
cordialidade e solidariedade que tem 
ligado as duas nações. 

Peço à Comissão designada que 
acompanhe os nobres Senadores até o 
Gabinete da Presidência. (Palmas). 

Acompanhados da Comissão de 
Senadores, retiram-se os Senhores Luís 
Manuel Debayde e Guilherme Sevilla 
Sacasa. 

 
O SR. PRESIDENTE: – está 

reaberta a sessão. 
Continua a hora do expediente. 
Tem a palavra o nobre Senador 

Alencastro Guimarães, primeiro orador 
inscrito. 

 
O SR. ALENCASTRO 

GUIMARÃES: – Sr. Presidente, volto, 
hoje, a tratar da questão dos Ministros 
para Assuntos Econômicos, a fim de pedir 
no Senado medite mais detidamente 
sôbre a matéria, que reputo digna do 
máximo cuidado (Lendo): 

A crescente complexidade dos 
interesses brasileiros no exterior e o peso 
das responsabilidades que recaem sôbre 
os nossos agentes diplomáticos impõem 
ao Congresso cautela especial no trato 
dos assuntos ligados à nossa 
representação exterior. 

O que me leva a fazer esta 
ponderação é a análise minuciosa que fiz 
do projeto de lei da Câmara nº 36, de 
1953, que dispõe sôbre pessoal do 
Itamarati e ora se encontra em fase de 
apreciação final por parte do Senado. 

Esse projeto teve origem num 
substitutivo, apresentado na Cmara dos 
Deputados, ao projeto do Executivo 
objetivo da Mensagem nº 147-52, de 7 de 
maio de 1952. 

Naquela mensagem, o Executivo 
propôs a criação de mais 45 cargos na 
carreira de Diplomata e o restabelecimento 
dos cargos isolados, de provimento efetivo, 
de Conselheiro Comercial, Padrão N, e a 
elevação para 12 do número de tais cargos. 
Com relação a êstes últimos, constituem, 
atualmente, 7 cargos, ao Quadro 
Suplementar, devendo ser extintos à medida 
que vagarem. 

A Câmara dos Deputados aprovou, 
com pequenas alterações formais, a 
proposta do Executivo nas partes 
relativas à criação dos novos cargos de 
Diplomata, mas modificou-a 
substancialmente no tocante aos cargos 
de Conselheiro Comercial, a que deu o 
titulo pomposo de "Ministros para 
Assuntos Econômicos". 

E' para essa modificação que solicito 
a atenção do Senado, com o empenho de 
esclarecer determinados aspectos que 
porventura tenham escapado ao primeiro 
exame da matéria. 

O projeto determina a criação de 
duas categorias de cargos isolados de 
provimento efetivo, de Ministros para 
Assuntos Econômicos, padrões O e N – 
"com as prerrogativas inerentes aos 
funcionários da carreira diplomática de 
igual padrão", ou sejam os Ministros 
plenipotenciários de 1ª e 2ª classe. 

Vejamos as consequências de 
ordem estrutural e disciplinar que 
resultam dessa equiparação. 

A primeira é a existência de 
funcionários técnicos e, portanto, assessores 
dos chefes de missão, equiparados a êsses 
mesmos chefes que, no exterior, têm a 
representação pessoal e exclusiva do 
Presidente da República. 

Será, uma situação sem precedentes 
em qualquer país do mundo. No caso da 
Grã-Bretanha, invocado pelos inspiradores 
do dispositivo em aprêço, os Ministros 
Comerciais não só são funcionários de 
carreira como só alcançam a categoria 
equivalente à de Ministros 
Plenipotenciários de 2ª classe. Das cinco 
classes de chefes de missão previstas no 
Serviço Exterior inglês, os ministros 
comerciais só chegam a ser equiparados 
às duas últimas ("grades" 4 e 5). 

A segunda consequncia é a 
formação de uma cúpula de carreira sem 
carreira. Ainda aqui, é o exemplo inglês 
que em vez de favorecer vem fulminar o 
arremedo perigoso que se pretende 
articular. 

Na Grã-Bretanha, as funções de 
natureza econômica e comercial foram 
estruturadas, desde 1919, em cinco 
escalões que têm hoje a seguinte 
composição, que extraio da "Forcign 
Office List – 1953": 

8 Ministros Comerciais; 
16 Conselheiros Comerciais; 
37 1ºs Secretários Comerciais; 
35 2os. Secretários Comerciais; 
14 3os. Secretários Comerciais. 
Além dêsses 110 funcionários da 

carreira comercial integrados no Serviço 
Exterior inglês desde a reforma Eden, de 
1943, há apenas seis especialistas em 
comissão, que exercem, uma o função de 
Ministro de Conselheiros Econômico, um de 
 

Conselheiro Financeiro e dois de 
Primeiros Secretários Econômicos. 

Portanto, o exemplo que nos oferece 
o figurino inglês, é o de um serviço 
perfeitamente estruturado, entrosado nos 
demais setores do serviço exterior e 
habilitado a atender aos múltiplos 
interêsses do Império Britânico em todo 
o mundo. 

E quanto ao número de funcionários 
de grau "ministerial", vemos que o 
Foreign Officie conta com um único 
Ministro Econômico, que é o Senhor 
D.H.F. Rickett, adido a Embaixador  
em Washington, e oito Ministros 
Comerciais. Isso num quadro de cerca de 
1.100 funcionários de carreira, de 
categoria entre Embaixadores e dos. 
Secretários. 

No Brasil, Senhores, para um  
quadro de apenas de 420 diplomatas,  
ou seja ilegível do efetivo do Foreign 
Office, queremos começar com 12 
Ministros ou seja, 50% mais que o efetivo 
inglês... 

A emenda apresentada na Câmara 
dos Deputados ao projeto do Executivo, 
depois de expor em sua justificativa, a 
necessidade de ser o país aparelhado 
para a concorrência nos mercados 
mundiais e para assegurar a manutenção 
da nossa posição entre os dez países de 
maior volume de intercâmbio comercial, 
deveria concluir oferecendo uma solução 
de fundo, orgânica, ampla, que viesse 
corrigir o nosso despreparo para os 
embates da luta comercial. 

Ao contrário, em vez de exigir a 
especialização dos funcionários do 
Itamaraty ou de delinear uma carreira 
comercial, propõe apenas a emenda, 
como panacéia miraculosa para sanar as 
lacunas expostas, a transformação do 
rótulo dos atuais Conselheiros Comerciais 
e a expansão do seu número de 7  
para 12. Com êsse passe de mágica,  
com a doação de mais algumas  
centenas de dólares mensais aos  
já generosamente remunerados 
Conselheiros Comerciais, se corrigida 
tôda a estrutura condenada. 

Ora, Senhores, a tarefa do Senado é 
construir, orientar, zelar pelo bom 
funcionamento do nosso serviço exterior, 
sem qualquer sentimento partidário. Esta, 
uma das graves responsabilidades que 
pesam sôbre esta casa. 

A pergunta que me faço é: "A quem 
beneficia êsse projeto? Se o beneficiado 
não fôr o serviço público, tratar-se-á, 
então, de obra de filantropia política à 
custa dos cofres da Nação. 

Em sua justificativa, a emenda 
assegurava que a categoria de "Ministros 
Econômicos" já havia sido adotada pelos 
principais países e que cumpria seguir-
lhes o exemplo. Vimos, porém, que se 
tratava de uma peculiaridade britânica e 
assim mesmo com um único titular em 
Washington e encontramos, no exemplo 
da Grã-Bretanha, a maior fonte de 
convicção contra uma iniciativa 
canhestra e indefensável de premiar 
pessoas sob o disfarce de atender a uma 
exigência do serviço público. 

Dada a integração da carreira 
Comercial no serviço exterior inglês são 
os seus componentes utilizados 
indistintamente em funções diplomáticas, 
consulares ou de informação, o que lhes 
assegura uma ampla experiência nos 
diversos campos da atividade do Foreign 
Office. 

A Grã-Bretanha, segundo a "Foreign 
Office List" de 1953, mantém apenas 
Ministros Comerciais em Washington, 
Tóquio, Roma, Colônia, Paris, Cairo, Rio 
de Janeiro e Buenos Aires. 

Todos, sem exceção, foram 
admitidos por concurso entre 1920 e 1932 
e percorreram, um a um, os diferentes 
escalões do serviço exterior onde 
receberam o treinamento indispensável 
ao exercício de suas atuais funções. 
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No Brasil, o que se quer é alçar ao 
que deveria ser o cume de uma carreira 
um grupo de pessoas cujo patriotismo, 
boa vontade ou instrução, por maior que 
sejam, não poderão assegurar ao nosso 
serviço exterior o rendimento que o vulto 
dos interêsses econômicos e comerciais 
do Brasil está a exigir. 

Examinemos, agora, o impacto do 
projeto, se tornado lei, na atual estrutura 
do Itamarati. 

Aos Ministros Plenipotenciários de 1ª 
classe – grau máximo da carreira de 
Diplomata – são reservadas, no exterior, 
as funções de Chefe de Missão: 
Embaixador em Comissão ou Enviado 
Extraordinário e Ministro Plenipotenciário. 

Nas Embaixadas, a função 
diplomática imediatamente inferior à de 
Embaixador, é a de Ministro-Conselheiro 
(exercida por Ministros Plenipotenciários 
de 2ª classe, ou Diplomatas classe N), a 
quem cabe a sub-chefia e a substituição 
eventual do Chefe da Missão. Ora, a 
designação de Ministros para Assuntos 
Econômicos, padrão O, viria introduzir 
uma cunha na Organização dipomática 
através da, implantação, no quadro das 
Embaixadas, de funcionários técnicos de 
nível igual ao dos Chefes de Missão e 
superior ao dos sub-chefes. 

Nas Legações, que são chefiadas 
por Ministros de 1ª ou 2ª classe 
(Diplomatas classe O ou N), a designação 
de um "Ministro para Assuntos 
Econômicos", padrão O, teria como 
conseqüência inevitável, a esdrúgula 
situação de um funcionário técnico e 
como tal, assessor, com cargo 
equiparado ou mesmo superior ao do 
próprio chefe da Missão, além de titulo 
(Ministro) equivalente ao dêste. 

A atribuição aos Ministros para 
Assuntos Econômicos das "prerrogativas 
inerentes aos funcionários da carreira 
diplomática de igual padrão" conduz a uma 
infinidade de situações injustificáveis, sem 
qualquer vantagem senão de ordem 
pessoal para os interessados. Tomemos, 
por exemplo, o caso das gratificações de 
representação. Como justificar o 
despropósito da atribuição aos "Ministros 
para Assuntos Econômicos", padrão O, de 
representação igual à do Embaixador? Ou 
representação superior à do Ministro 
Plenipotenciário, classe N, em uma 
Legação? 

O projeto tem ainda uma cláusula 
curiosa que não resiste à menor critica. 
Permite a designação de Ministros 
Plenipotenciários de 1ª e 2ª classes para 
exercerem as funções de "Ministros para 
Assuntos Econômicos". 

Tal dispositivo viria corroer a própria 
estrutura e a hierarquia do serviço 
diplomático, pois não se compreende a 
coexistência na mesma Missão de dois 
funcionários de igual categoria, um 
exercendo a chefia, e outro, função 
subordinada. Além de gerar atritos 
inevitáveis de autoridade e solapar a 
disciplina que deve imperar em nossas 
repartições no exterior, essa cláusula 
representa uma captis demínutio evidente 
para a classe máxima da carreira de 
Diplomata – à qual sempre foi 
exclusivamente atribuída a Chefia de Missão 
– por admitir que seus integrantes sejam 
designados para funções inferiores às que 
lhes são próprias, por legislação especial. 

Os atuais Conselheiros Comerciais 
já gozam de invejável posição com 
relação aos diplomatas, pois servem 
apenas em sete dos principais postos – 
Washington, Paris, Londres, Roma, 
Bruxelas, Montevidéu e Buenos Aires – 
sempre com remuneração de Ministro de 
2ª classe. 

O projeto, cumulando-os de novas 
graças, viria dar-lhes um status de 
verdadeiro privilégio. Aos "Ministros para 
Assuntos Econômicos" seriam atribuídas 
tôdas "as prerrogativas inerentes aos 
funcionários da carreira diplomática de igual 
padrão". Mas que dizer dos onus, obrigações 
e exigências impostas necessàriamente aos 
cansutes e diplomatas? 

Sem o concurso de admissão ou os 
dois anos de preparação no Instituto Rio 
Branco e sem passarem pelos sucessivos 
escalões da carreira, são os aquinhoados 
investidos imediatamente nos cargos mais 
elevados; não são eles obrigados a 
estágios em Consulados ou na Secretaria 
de Estado; percebem sampre seus 
vencimentos em ouro enquanto os 
diplomatas são obrigados a servir no Brasil, 
pagos como "barnabés"; aos "Ministros 
Economicos" jamais caberia os postos 
insalubres, remotos, de vida perigosa ou 
dificil; e, como previlégio extremo, não se 
aplica aos novos "Ministros" a 
aposentadoria compulsória (62 anos para 
os Ministros Plenipotenciários de 1ª 
classe), do que resulta a perspectiva de 
termos Ministros para Assuntos 
Econômicos da até 70 anos de idade. 

Ora, se o que se busca é o interêsse 
público, porque fugir à solução orgânica, 
global da problema, num 
afãdesmesurado de cumular novas 
vantagens sôbre os titulares de funções 
que já figuram entre as mais altmente 
renumeradas da República?  

Não quero entrar no exame dos casos 
individuais nem me referir à circunstância de 
serem os atuais Conselheiros Comerciais e 
os considerados indigitados para os novos 
lugares, oriundos dos setores anais variados 
da atividade, desde a medicina à literatura, 
nem quero exigir-lhes um diploma de 
economista. 

O que me preocupa é a solução de 
conjunto. A justificativa do projeto da 
Câmara é covincente e digna de maior 
reflexão: se queremos expandir as nossas 
posicões nos mercados mundiais, ou 
mesmo mantê-las, cumpre reaparelhar o 
Itamarati no setor econômico-comercial. 
O projeto não, reaparelha o Itamarati, e 
nem se quer "reaparelha” os atuais 
Conselheiros Comerciais. Em Iugar de 
verbas, auxiliares, assessôres, 
instrumentos de trabalho, o projeto dá 
títulos, honrarias e mais dólares aos que 
continuam, a ser generais sem exército. 

Sou, assim, de parecer que se de-
veria atender à solicitação do Executivo, 
tal como foi exposta na Mansagem nº 
147-52, de 7 de maio de 1952 isto é, no 
sentido do restabelecimento dos cargos 
isolados, de provimento efetivo, de 
Conselheiro Comercial, Padrão N 
(equivalente a Ministro Plenipotenciário 
de 2ª classe), e a elevação para 12 do 
número de tais cargos. 

Ao mesmo tempo, se deveria exortar 
o Executivo a mandar estudar a solução 
estrutural, orgânica, a que me referi, de 
forma a ser dado remédio permanente ao 
despreparo do nosso serviço exterior no 
campo econômico comercial. 

Para finalizar, Sr. Presidente, pediria a 
atenção dos dignos colegas para aspecto 
que, na semana passada, esteve tão em 
fóco nesta Casa: a crise de moeda forte, o 
dólar, com a qual são pagos os diplomatas. 

O projeto em questão acarretará 
acréscimo mensal de despesa superior a 
quarenta mil dólares, sem contar ajudas 
de custas e outros gastos, pela simples 
criação dos cargos cujo nome nenhuma 
idéia justifica. 

O SR. FRANCISCO GALTOTTI: – 
Permita. V. Ex.ª um aparte? 

O SR. ALENCASTRO 
GUIMARAES: – Com muito prazer. 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – 
Como V. Ex.ª não ignora, retornei há 
pouco da Europa, apsó ter visitado cinco 
países. Em quatro dêles, os nossos 
representantes, embaixadores ou 
ministros, falaram-me sôbre o assunto, 
solicitando a maior atenção do Senado na 
apreciação dêsse projeto referente aos 
Conselheiros comerciais, o qual vem 
causando extranheza no Velho Mundo. 

O SR. ALENCASTRO 
GUIMARAES: – Agradecido pelo aparte. 

Em aditamento ao depoimento do 
nobre Senador Francisco Gallotti, devo 
declarar ainda ao Senado que  
inúneros ministros, hoje classificados 
"embaixadores de carreira", não 
 

poderão ser, em hipótese alguma, 
prejudicados na hierarquia de seus 
cargos pela adoção do projeto. Todos são 
concordes e fazem apêlos especiais ao 
Senado no sentido de atender para o que 
há-de profundamente errado na criação 
dêsses cargos, exclusivamente feita com 
o intuito ilegível de filantropia política. 
São de parecer que se deva preparar a 
carreira nos moldes do sistema britânico, 
de funcionários especializados em 
economia e, que se faça a revizão de 
nossos escritórios no exterior de modo a 
torná-los efetivamente, sob a direção do 
Itamarati e para o fim visado: 

Narraram-me alguns embaixadores 
episódio que por si ilustra o que é 
atualmente o chamado "Serviço de 
Coselheiro Comercial, junto as 
Embaixadas. 

Quando, há meses, o Govêrno 
brasileiro determinou a abertura de 
concorrência, nas embaixadas, para 
venda de algodão, em nenhuma delas foi 
possível fazê-lo através do conselheiro 
comercial, como seria natural. Foi preciso 
pedir informações do Rio de Janeiro, 
encarregando-se o proprio serviço 
diplomático do assunto, fôsse por 
indiferença ou impossibilidade de 
conselheiro comercial resolvê-lo. 

Nestas condições, Sr. Presidente, 
mais uma vez peço a atenção dos ilustres 
companheiros para êste fato, que diz 
respeito à nossa representação no 
exterior. O Senado, que vem exercendo 
sua missão com cautela e serenidade, 
não deixará certamente de atender a êste 
aspeto, impedindo se perpetue, pelo 
menos com seu assentimento, tamanha 
barbaridade. 

E' só, Sr. Presidente. (Muito bem! 
Muito bem!) 

Durante o discurso do Senhor, 
Alencastro Guimarães o Senhor Café 
Filho deixa a cadeira da presidência, que 
é sucessivamente ocupada pelos 
Senhores Marcondes Filho e Alfredo 
Neves. 

O SR. PLINIO POMPEU (lê o 
seguinte discurso): – Sr. Presidente, 
nos momentos de crises nacionais de 
ordem econômica ou política, sempre 
julgamos pior aquela que na ocasião 
atravessamos. Só reconhecemos as 
fases de satisfação e properidade depois 
que elas passa e nos vemos envolvidos 
numa crise que quase sempre se 
apresenta tanto maior quanto mais cresce 
a Nação. Quando êsse crescimento não 
se firma em sabes sólida, o alicerce se 
abate, provocando inclinações perigosas 
que podem ocasionar o desabamento de 
 tôda a estrutura econômica, política e 
social. 

As Nações têm, como os seres 
vivos, suas leis naturais para o seu 
desenvolvimento, e, quando se provoca 
maior expansão em determinados órgãos, 
desprezando outros essencias, êsse 
crescimento se transforma em 
gigantismo, como é o caso do Brasil. 

Quem chega de fora e observa 
êsses imponentes arra-céus, êsse 
movimento fantástico de automóveis 
luxuosos e êsse parque industrial que 
sufoca São Paulo, Rio e parte do Sul, fica 
maravilhado com o nosso progresso 
agigantado. Mas, se o mesmo observador 
penetra um pouco para Oeste, para o 
Norte e Nordeste, encontrará uma 
população andrajosa, faminta, raquítica, 
enfermiça e inculta: então, desencantado 
repetirá tristemente a quadrinha popular: 
– "Por cima – bicos e rendas; por baixo. 
mulambo só". 

Nao sou, Sr. Presidente, um 
pessimista nem um desiludido do regime 
democrático e dos nossos homens 
públicos. Clamo, apenas, contra o 
artificialismo com que se pretende 
construir o nosso poder nacional – como 
um anárquico desenvolvimento industrial, 
desprezando-se a terra, fonte de tôda 
riqueza. 

Marchamos para industrialização 
ilegível e em breve se- 
 

remos forçados a importar tôda matéria 
prima necessária à sua manutenção. A 
quem vender os seus produtos, se poder 
aquisitivo dos seus consumidores baixa 
na produção de elevação dos pruços 
daqueles manufaturados? 

A atração exercida na primeira fase 
dessa indústria, sôbre os homens do 
campo, é a ordem da crise do 
desajustamento das nossas fôças 
econômicas. Enquanto os trabalhadores 
urbanos recebiam um salário tentador, 
eram cercados de maiores confortos e 
protegidos por avancada leis trabalhistas, 
os que ilegível a terra viam se 
desprezados, sem escolas, sem 
hospitais, vitimas de tôdas as doenças 
trofers e, sem nenhuma assistência 
social. 

Era natural e humano, o êxodo do 
campo em direção da cidade. Procurando 
melhoria de vida o trabalhador rural 
abandona a lavoura e vem concorrer com 
o operário de uma indústria que tende a 
se expandir cada vez mais, pela facilidade 
de mão de obra e lucros anormais. Essa 
expansão é suicidade, em virtude da 
diminuição de matérias primas e da 
redução do poder aquisitivo das 
populações do interior: assim os 
produtores manufaturados sobem os 
preços. o que é acompanhado pelos 
produtos da lavoura. Por sua vez, a vida 
encarece, o salário sobe, mas torna-se 
cada vez mais insuficiente para as 
necessidades do operário. Essa ilusão de 
subida é uma queda vertiginosa no 
espaço, cujas conseqüências ninguém 
desconhece. 

E's por que as leis trabalhistas 
destinadas a proteger os operários das 
indústrias, estão se tornando prujudiciais 
a êsses próprios operários uma vez que 
foram elaboradas por satisfação de uma 
vaidade, colocando-as entre as mais 
avançadas do mundo e, assim, 
esqueceram de uma pequena migalha 
para os trabalhadores do campo, que hoje 
vingam-se abandonando as atividades 
agrícolas, que deveriam ter os maiores 
desveles dos poderes públicos. 

O SR. JOAO VILLASBÔAS: – 
Permita V. Ex.ª um aparte? 

O SR. PLINIO POMPEU: – Pois não. 
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Nas 

capitais é que os trabalhadores da 
indústria têm a assisti-los os Institutos de 
Previdência: no interior, êles só os 
conhecem atráves dos descontos das 
contribuições em seus vencimentos. 

O SR PLINIO POMPEU: – Nas 
capitais, tem-se a preocupação de fazer 
aparecer as leis trabalhistas, numa 
assistência de "fachada", que não se 
observa no interior. 

Quando o homem do campo 
encontra fechada a porta dos 
etebelecimentos industriais ou de 
construçoes imobiliárias, dirige-se para o 
Sul, onde uma lavoura mecanizada e 
mais adiantada possa lhe facultar 
melhoria de vida. 

Essa concentração do poder 
econômico numa região, em detrimento 
das outras, é um dos mais desastros 
erros que se pode cometer. 

Nem aquela região pode se transformar 
em auto-suficiente, nem também poderá 
encontrar mercados para os seus proventos, 
por falta de poder aquisitivo daquelas que 
deixam de produzir. 

Uma das premissas da econômia 
politica é a troca. Mas com quem trocar, 
se os outros nada têm? Dessa forma, 
pede tanto quem tem como quem não 
tem. 

A prosperidade e a riqueza de uma 
Nação não se medem pela média 
aritmética de suas fôrças econômicas em 
suas dirversas regiões e sim pela maior 
freqüência de aproveitamento do 
potencial que nelas se verificam. 

"A pobreza em qualquer prole 
constitui um perigo à prosperidade  
em tôda parte". É essa a  
sábia recomendação da "Carta de  
Filadelfia". – "A Carta do Atlântico" re- 
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comenda "a mais completa colaboração 
entre tôdas as Nações no domínio 
econômico, a fim de procurar assegurar 
as melhores condições de trabalho, o 
progresso econômico e a seguridade 
social. 

A "Organização dos Estados 
Americanos" (OEA) organismo regional 
das Nações Unidas (ORN), instituída para 
garantir a paz e a segurança do 
Continente, considera que, para garantir 
aquêle objetivo e para ilegível 
conveniência o desenvolvimento 
econômico, social e cultural de seus 
membros e, em conseqüência, a melhoria 
do nivel de vida e bem estar social das 
respectivas populações. 

Objetivando essas recomendações, 
o Presidente Truman elaborou um 
programa de maior cooperação, 
consubstanciado no famoso ponto IV, do 
qual fomos um dos beneficiados 

A O. E. A. compreendo vàrios órgãos 
e convêm destacar os que mais interessa, 
nesse momento, como sejam o Instituto 
Internacional Americano de Proteção à 
Infância e o Instituto Internacional de 
Ciências Agrícolas. 

Foi, entretanto, no plano Marshall 
que se demonstrou até hoje, no mundo a 
vitória da tese que foi a paz, a 
prosperidade e o bem estar da 
humanidade, que tem por base a justiça e 
a cooperação econômica e cultural das 
Nações ricas às mais necessitadas e que 
"a pobreza em qualquer parte constitui um 
perigo à prosperidade em tôda parte". 

Graças a êsse plano a Alemanha, a 
Itália, e a França não estão hoje sob o 
dominio comunista ou mergulhadas no 
cios. 

Ora, Sr. Presidente, se essa verdade 
incontestável, que é a maior vitória do 
pensamento juridico do mundo moderno, 
se assenta tão bem nas relações 
internacionais, com maioria de razão tem 
o seu fundamento dentro das fronteiras 
de um pais que, se outro objetivo mais 
nobre não exista, serve, pelo menos, para 
preservar os bens dos que hoje ainda são 
ricos. 

Que vemos na quadro brasileiro? 
De um lado, uma pequena parte da 

Nação num crescimento anônimo, na 
ilusão de enriquecimento e a grande parte 
ficando cada vez mais pobre. E uma 
ilusão êsse enriquecimento, pois é 
apenas temporário e nesse rumo teremos 
o colapso da nossa indústria, por falta do 
poder aquisitivo do povo e pela 
impossibilidade de exportação, devido ao 
seu alto preço do custo, e assim, em 
breve não teremos nem o que comer. 

É essa a causa da insatisfação das 
massas, das crises de ordem econômica, 
política e moral. O povo, desiludido das 
promessas dos governantes, revolta-se 
contra êsses e apoia aqueles  
que afirmam ser a crise exclusivamente 
moral. 

Quando, porêm, êsses promitentes 
atingem o poder, vêm-se emaranhados 
em tão diversos problemas e, em vez  
de iniciarem a verdadeira reforma  
de base, dando possibilidade econômica 
às zonas favorecidas, limitam-se a 
examinar os erros do govêrno passado, 
quanto à parte de probidade, e se 
esquecem que é a anarquia que domina o 
setor econômico que está exaurindo a 
Nação. 

Essa anarquia é a causa das crises 
morais, dos enriquecimentos repentinos, 
sem o mais leve decôro e a convicção de 
que a riqueza não tem mais por base o 
trabalho modesto e sim golpes de 
audácia. 

Há uma verdadeira enxurrada de 
aventureiros invadindo as classes 
conservadoras, procurando dominar o 
comércio, a mais ignóbil exploração, 
encontrando para isso o descaso ou 
mesmo o apôio de vários setores da 
administração pública. 

Não basta apontar esses 
malversadores, nem mesmo puni-los: E' 

preciso que se dê possibilidades com um 
trabalho honesto. 

O Brasil, pela extensão e qualidade 
de suas terras, por sua posição 
geográfica, que lhe dá unia grande 
variedade de clima, deveria ser o pais de 
mais intensa produção agro-pecuária do 
mundo, capaz de exportar o excedente do 
consumo interno e, com o resultado, ter 
divisas para fundar uma indústria sólida, 
com matérias primas necessárias à essa 
indústria e ter meios para a exploração do 
seu potencial energético a fim de facultar 
uma vida digna nas zonas rurais, de onde 
vem todo conforto para as cidades. 

Todos os países de grande extensão 
territorial começaram o seu progresso 
pelas atividades agropecuárias. A 
industrialização é uma consequência 
dêsse desenvolvimento. 

Aqui porém, antes de atingirmos a 
produção necessária ao nosso consumo 
interno, paralisamos essas atividades, o 
que representa um progresso devido ao 
crescimento da população e a tendência 
natural para a elevação do padrão de 
vida. Mantida a área cultivada, o 
vencimento médio por hectare diminui, 
devido a degradação do solo produzida 
por uma agricultuva irracional, faltando ao 
agricultor instrução e recursos para 
corrigir ou evitar êsse mal. 

Ilustremos com um exemplo – o 
algodão de São Paulo durante os anos de 
1949 e 1261. Naquele ano a área 
cultivada foi de 2.497.297 hectares, com o 
rendimento médio de 480 ks por hectareá 
em 1930 baixou para 443 quilos, e em 
1951, numa área de 2.486.699 hectares, 
o rendimento desceu para 400 quilos, 
mas o valor de uma safra menor subiu de 
Cr$ 4.774.228.000,00 para Cr$ 8.100 
734.000,00. Como se verifica só os 
preços subiram assustadoramente, o que 
não é índice de progresso e sim a prova 
da degradação da nossa moeda. 

Mesmo com essa ilusão de lucros da 
lavoura, as atividades nesse ramo de 
produção diminuiem. 

Em 1920 as inversões na lavoura 
representavam 50%, do investimento total 
de todas as atividades econômicas. Hoje 
representam apenas 20%. Calcula-se 
que, por falta de assistência técnica e 
econômica, o prejuízo ocasionado à 
lavoura por falta de sementes 
selecionadas, é da ordem de 20 a 25%. 

O desperdicio na produção de 
cereais, nas pequenas propriedades 
devido às pragas insetos e roedores 
atinge a 30% e a perda na colheita do 
trigo alcança a 11% 

Quais as providências tomadas pelo 
govêrno para melhorar essa caótica situação? 

Não será com verbas escassas que 
representam menos de 5% da receita da 
União, destinadas ao Ministêrio da 
Agricultura, que se pode retomar ou fixar 
o trabalhador no campo. 

E' preciso uma revolução completa 
nêsse sentido, feita com coragem e 
decisão; ao contrário, será sombrio o 
nosso futuro. Só assim asseguraremos a 
paz e a ordem social. 

Não me estendo, Sr. Presidente, 
numa análise da situação das diversas 
unidades da federação, porque os 
Senhores conhecem melhor do que eu as 
necessidades dos seus Estados. 

Quero apenas focalisar o caso do 
Nordeste, que, por falta de uma 
assistência têcnica e econômica, está se 
despovoando, com grave perigo para a 
segurança nacional. 

Durante a guerra passada, os técnicos 
militares das Nações Unidas consideraram 
o Nordeste como a parte mais ameaçada 
pelas fôrças inimigas, para um 
desembarque de tropas, e, se assim 
acontecesse, fácilmente fariam daquela 
região a base de suas operações contra 
todo o continente americano. Invertendo os 
papéis, os americanos fizeram do Nordeste 
o trampolim da vitória. 

Passada, a guerra, o govêrno 
brasileiro não compreendeu o papel da 
posição do Nordeste, e nada mais fez 
para o fortalecimento dessa região, 
esquecendo as lições da guerra sôbre o 
conceito da segurança nacional. 

A guerra mundial demonstrou que a 
mobilização da população civil para a 
defesa de uma nação, é tão importante 
como a mobilização militar. Hoje, 
mobiliza-se o povo, e nao sómente as 
forças armadas. A guerra transformou-se 
de luta entre exércitos em guerra total, 
onde a população civil entra com com um 
coeficiente tão importante como o das 
fôrças armadas. 

De nada vale um grande exército, 
sem à eficiente colaboração do povo. 

Essa eficiência está na razão direta 
dos laços que a prende à terra, da 
tradição e do desejo de defesa da 
propriedade. 

As classes incultas confundem 
govêrno com nação. Se os governos são 
maus e não lhes facultam o bem-estar, a 
que se julgam com direito, emigram em 
busca da felicidade, que, se não é 
encontrada, os faz voltar, num nomadismo 
constante, afrouxando assim, os laços 
que as prendem à pátria. 

Durante a guerra passada, quando 
eu viajava num ônibus, do Piauí, para o 
Ceará, notei que o chofer chamava de 
quinta coluna a um dos passageiros. 
Perguntei-lhe o motivo daquêle epiteto tão 
desprimoroso. Respondeu me êsse 
cidadão que era um antigo seringueiro no 
Amazonas, onde contraíra o impaludismo. 
Voltando ao Ceará, julgou-se 
completamente curado, onde passou 
vários anos de necessidade. Naquêle ano, 
com desejo de melhoria de vida, alistara-
se no chamado "exército da borracha". 
Logo ao chegar em Belém, foi acometido 
novamente de impaludismo e sentindo 
que não resistiria, procurou o chefe de 
policia, a quem solicitara uma passagem 
de volta para o Ceará. Não houve 
argumento que servisse para conseguir 
aquele seu desejo. Ao lado do chefe de 
policia estava um cidadão, que se 
aproximou dêle e lhe perguntou quanto 
custava a passagem e obtida a 
informação, êsse cidadão deu-lhe 
trezentos cruzeiros, dizendo que o 
excedente era para as despesas de 
viagem. Soube depois que se tratava de 
um prêso alemão que diziam ser "quinta 
coluna". Não o viu mais, porém a êsse 
homem devia a vida que nada valia, mas 
tinha fé em Deus, algum dia, lhe 
demonstrar o seu reconhecimento. 

Eis como se afrouxam os laços de 
amor à pátria. E' com promessas não 
cumpridas, como aconteceu com os 
desgraçados soldados da borracha, que 
morreram em número do que aqueles que 
se empenharam nos campos de batalha 
da Itália. Hoje ninguém se lembra mais 
daquêles pobres infelizes, que deixaram 
as suas famílias na miséria, para se 
dedicarem ao esfôrço de guerra na 
produção de matéria prima essencial à 
vitória das democracias. Também niguém 
se lembra que, graças à tenacidade, 
coragem e ao patriotismo dos nordestinos, 
principalmente dos cearenses, o Acre, 
com seus cento e cinqüenta mil 
quilômetros quadrados, é brasileiro. 

A recompensa que aquêle novo 
exige é bem modesta: quer apenas que 
não o obrigue a abandonar a sua terra e 
que lhe faculte os meios para ali viver com 
dignidade. E' um erro julgar-se que o 
nordeste é sáfaro, incapaz de manter as 
suas populações. 

O problema das sêcas não tem, 
presentemente, uma solução integral, mas 
pode-se atenuar os seus efeitos, 
possibilitando aquelas terras a ser um 
celeiro para abastecer grande parte das 
necessidades dos outros Estados. 
Existem no Nordeste muitas centenas de 
milhares de hectares de terras 
apropriados à lavoura irrigada e milhoes 
de hectares adequados à lavoura sêca, 
tão importante para a economia nacional 
– como o algodão mocó, de fibra longa, 
que só adapta no clima do Nordeste e que 
fêz da nossa indústria de tecidos, uma 
concorrente, em qualidade, com as 
melhores do mundo que usam o algodão 
do Egito. 

Alêm dessa lavoura há outras de 

grande valor econômico, como o  
agrave a carnauba, à palma que é  
ótima forragem para o gado durante as 
sêcas. 

O incentivo para o povoamento do 
Nordeste, principalmente do Ceará 
durante a colonização, foi a pecuária.  
Os campos sertanejos oferecem  
uma grande variedade de postagem 
naturais, ricas em azôto, do mais  
alto valor nutritivo, que fêz prosperar 
rápidamente a criação de gado,  
a tal ponto que na metade do século  
XVIII se fundava no Ceará a  
primeira xateada do Brasil, abatendo-se 
mais de vinte mil rezes por  
ano. 

O gado do Ceará é quase imune às 
episcotias, tão comuns no Sul. As 
chuvas, mesmo nos anos secos, cuja 
precipitação é apenas de seiscentos 
milimetros, é suficiente para formar a 
pastagem necessária à criação. O que  
se torna necessário, nesses anos 
escassos, é a construção de cilos  
para servir de reserva nos últimos  
mêses do ano e a abertura de  
poços tubulares para servir de aguada 
para o gado. Nos anos de sêca a 
mortandade do gado, por falta desses 
provindências tão fáceis é espantosa.  
Em 1914 existiam no Ceará á mais  
de um milhão e seiscentas mil cabeças 
de bovinos, quinhentas mil de eqüinos e 
três milhões de ovinos e caprinos. Em 
1920 o recenseamento registrou apenas 
536 183 bovinos e 800.000 ovinos e 
caprinos. Cêrca de 1.100.000 bovinos  
e 2.200.000 ovinos e caprinos 
desapareceram nas sêcas de 1915 e 
1919. Atualmente já se conta com 1.500 
000 bovinos, não obstante êsses três 
anos de sêcas. 

O SR. PRESIDENTE (Fazendo  
soar aos tímpanos): – Pondero  
ao nobre orador estar  
terminada a hora destinada ao  
expediente. 

O SR. ONOFRE GOMES (Pela 
ordem): – Sr. Presidente, requeiro a  
V. Excia. consulte a Casa sôbre se 
concede a prorrogação regimental da 
hora do expediente, a fim de que o nobre 
Senador Plínio Pompeu conclua seu 
discurso. 

O SR. PRESIDENTE: – O Senado 
acaba de ouvir o requerimento do nobre 
Senador Onofre Gomes. 

Os Senhores Senadores que o 
aprovam, queiram permanecer sentados. 
(Pausa). 

Está aprovado. 
Continua com a palavra o nobre 

Senador Plínio Pompeu. 
O SR. PLINIO POMPEU: – Sr. 

Presidente, agradeço ao nobre Senador 
Onofre Gomes e ao Senado a 
prorrogação da hora do expediente,  
para que eu possa terminar meu 
discurso. 

Vejam, Srs. Senadores, o que isso 
representa para a economia brasileira e 
que a falta de previdência tem-nos 
roubado. 

Quanto ao aproveitamento das 
terras para uma agricultura permanente, 
ainda não existe um plano de irrigação 
com caráter econômico. Tôda a irrigação 
efetuada pelo Departamento de  
Sêcas, no Nordeste, não abrange a 
quatro mil hectares. A maioria dos  
açudes construidos e em construção,  
não têm finalidade econômica. São 
 obras de emergência, de caráter 
assistencial. 

No Govêrno Epitácio Pessoa, sob a 
direção do grande engenheiro Arrojado 
Lisboa, foram projetadas e iniciadas 
obras de recuperação econômica, 
Epitácio queria provar que o Nordeste 
não era um pêso morto para as finanças 
da Nação, e sim região capaz de 
melhorar essas finanças para, em 
seguida, recuperar a economia de outras 
regiões menos favorecidas. Arrojado 
Lisboa contratou os maiores técnicos 
estrangeiros em irrigação, em  
botânica, para o reflorestamento, em 
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estudos do solo, em arenagem, combate à 
erosão e, em seguida, iniciou a construção 
dos grandes açudes – de Orós, Poço dos 
Paus, Patu, Quixeramobim, e estudos do 
Araras e Banabula, para só citar os 
principais do Ceará. Defendia a tese de 
que só a grande açudagem poderia 
solucionar, em parte, o problema das 
sêcas, com irrigação sistemática, a 
exemplo de outros países nas mesmas 
condições. Técnico como P. O' Menra 
disse que as terras do Vale do Jaguaribe 
poderiam se exportar como adubo. O 
botânico sueco A. Loefren afirmou não 
conhecer terras que possam rivalizar, em 
fertilidade, com a maior parte das que 
constituem o vale do Jaguaribe. Análises 
feitas, por ordem da Inspetoria de Sécas, 
nos Estados Unidos, confirmam êsses 
conceitos. Grande parte das terras do Vale 
do Acarau tem aquela composição. 

A grande açudagem, nêsses dois 
vales, poderia irrigar cêrca de trezentos 
mil hectares, garantindo, assim, duas e 
até três safras anuais, e ampliando a 
produção agrícola dos tempos normais. 
Seriam obras de caráter estritamente 
econômico, capazes de restituir à Nação 
tôdas as verbas ali empregadas. 

Isso já teria acontecido, se o plano 
de Epitácio Pessoa não tivesse sofrido a 
interrupção brusca, no Govêrno do seu 
digno sucessor ou, pelo menos, se os 
Governos seguintes tivessem reiniciado 
aquêle patriótico programa. 

Em 1932, quando o Nordeste se 
debatia com outra calamitosa sêca, teve 
do Govêrno Getúlio Vargas, e de seu 
Ministro José Américo, um desvêlo digno 
de encômios, mas, infelizmente as obras 
atacadas eram, quase tôdas, de caráter 
assistencial, talvez devido à necessidade 
de se proporcionar serviço a uma grande 
massa de trabalhadores. Nesse intervalo 
de cêrca de vinte anos, nada mais se fez 
pela recuperação econômica do 
Nordeste. Tudo se resume a obras 
dispersas, sem nenhum valor econômico. 
Só nesses dois últimos dois anos foi que 
o Departamento de Sêcas retomou, 
embora timidamente, o caminho indicado 
por Epitácio Pessoa. 

Quanto ao Ceará – foram iniciados 
os açudes Banabuiu, no Vale do 
Jaguaribe, e o Araras, no Vale do Acarau, 
com a capacidade conjunta de, dois 
bilhões e quinhentos milhões de metros 
cúbicos d'água, suficientes para irrigar 
mais de ilegível mil hectares de terra. O 
andamento dessas obras tem sido de 
uma lentidão irritante – seja por falta de 
técnicos ou, talvez, por timidez na direção 
local. 

Ainda não existe o plano de defesa 
contra os efeitos das sêcas, de que trata 
o artigo 198 da Constituição Federal. 

As obras construídas ou iniciadas no 
Nordeste, com raras exceções, são 
solicitadas pelas fôrças políticas de cada 
Estado, sem um prévio estudo agrológico 
e demográfico, e se as culturas ali 
adequadas representam alto valor 
econômico. 

O plano de obras tem que ser dividido 
em obras econômicas e obras  assistenciais. 
As primeiras não podem ter interferência de 
leigos. Devem ser planejadas e executadas 
por técnico de reconhecido valor, pois só 
assim ficará garantida sua estabilidade 
técnica e econômica. 

São obras que o capital privado 
poderia financiar, se não fôssem aqui no 
Brasil, onde o lucro nos investimentos 
imobiliários e industriais é astronômicos, 
porém, inseguros. 

E' preciso moralizar as obras do 
Nordeste, dando-lhes uma solução 
econômica, sem o caráter apenas de 
assistência social. 

O Nordestino não quer esmola – quer 
o trabalho que dignifica. Essa campanha 
ignóbil de "ajuda o teu irmão" foi a maior 
farsa que se cometeu contra a dignidade e 
a altivez de um povo, pois ali quase nada 
chegou e só serviu para conspurcar o 
caráter de quem quer viver do traba- 
 

lho honesto e não de esmolas. Foi uma 
traição a boa fé daquelas que, movidos 
por um sentimento nobre de solidariedade 
humana, contríbuiram para essa 
campanha, como também para aqueles 
que passavam aos olhos da nação  
como pedinchões insatisfeitos. Não 
queremos mais uma “ Poor Law" do 
tempo da Rainha Isabel, e sim a 
organização de um sistema econômico 
preconisado pelas Nações Unidas e  
que foi aqui antecipado por Epitácio 
Pessoa. 

E' preciso a organização de um 
plano de obras econômicas, dentro de 
uma norma cientifica, capaz de elevar o 
nível de vida de uma região densamente 
populosa, fortalecendo os laços da 
nacionalidade, como também equilibrar o 
desnível econômico, que é tão prejudicial 
aos pobres, como aos ricos. 

No plano dessas obras deve 
prevalecer influências políticas e sim o 
resultado de estudos científicos, pois só 
assim se poderá constatar as suas 
eficiências e com o produto financeiro 
delas, se possa construir outras, na 
ordem decrescente de seu poder de 
recuperação das importâncias neIas 
empregadas. Como êsse objetivo, Sr. 
Presidente, mando à Mesa um projeto de 
lei, autorizando o Poder Executivo a 
nomear uma comissão de técnicos para a 
elaboração dêsse plano. 

Sr. Presidente, se êsse programa fôr 
pôsto em execução estou certo, de  
que, dentro de poucos anos o  
Nordeste terá sua economia  
assegurada sem essa mácula que 
periódicamente rebaixa um povo que 
tanto tem contribuido para a nossa 
grandeza e unidade nacional – a de 
simples indigente necessitado da 
caridade pública. 

Dentro de alguns anos tôda 
assistência social que seja necessária 
será mantida com o lucro dessas obras e 
assim aquele triste espetáculo não se 
repetirá. 

Ninguém quer por esmola o que  
por direito lhe assiste. Êste direito  
tem hoje em dia, nas relações 
internacionais a sua base mais  
sólida para garantia da paz  
mundial. 

Ainda ontem o "Correio da Manhã" 
diz em editorial que "não podia ser  
mais oportuna a referência feita, na 
Assembléia Geral das Nações Unidas, 
pelo chefe da delegação brasileira, à 
necessidade de se dar mais ênfase  
ao conceito de que a segurança  
coletiva econômica tem tamta  
importância quanto a segurança política  
e jurídica". 

Um aliado fraco entre as nações é 
um pêso morto; e dentro da própria nação 
é um perigo para todos. 

Precisamos, Sr. Presidente, fazer a 
verdadeira reforma de base, de que se 
fala tanto últimamente, começando por 
um equilíbrio econômico entre as diversas 
regiões do país e em nenhum se torna 
mais necessário esse equilíbrio do que no 
Nordeste, em virtude da sua densidade 
de população e de sua posição 
estratégica. 

Só assim os delegados brasileiros 
nas Assembléias das Nações Unidas, 
terão autoridade de falar na cooperação 
econômica entre os membros dêsse bloco 
democrático do mundo, pois teriam 
começado essa cooperacão entre os 
Estados da Federacão Brasileira, 
indispensáveis à paz, à riqueza e  
ao engrandecimento do Brasil.(Muito  
bem! Muito bem! O orador é 
cumprimentado). 

Durante o discurso do Senhor Plínio 
Pompeu o Senhor Alfredo Neves, deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo Senhor Café Filho. 

Vem à mesa, é lido, apoiado, e 
enviado às comissões de constituição e 
justiça, de Transportes, comunicações e 
obras públicas e de finanças,o seguinte 
 

Projeto de Lei do Senado 
 

nº 25, de 1953 
 

Autoriza o Poder Executivo a nomear 
uma Comissão de técnicos para elaborar 
um plano de obras de irrigação do 
Nordeste. 

Art. 1º E' o Poder Executivo 
autoriado a nomear uma Comissão de 
técnicos, para elaborar um plano de obras 
de irrigação do Nordeste, e classificá-las 
na ordem decrescente de seu poder de 
recuperação econômica. 

Art. 2º Dessa comissão farão parte: 
a) O Chefe do Departamento 

Nacional de Obras Contra as Sêcas; 
b) O Chefe do Serviço Agro-

Industrial do mesmo Departamento; 
c) Um técnico indicado pelo Ministro 

da Agricultura; 
d) Um técnico indicado pelo 

Conselho de Engenharia. 
Art. 3º A Comissão examinará "in 

loco" as obras iniciadas, e as projetadas, 
assim como indicará, outras que, por seu 
alto valor econômico deva ter a 
preferência na ordem de execução. 

Art. 4º Dentro de seis meses depois 
de sua designação a Comissão 
apresentará ao Ministro da Viação um 
minucioso relatório, discriminando na 
ordem decrescente, as obras de 
recuperação econômica, como dados 
aproximados dos seus custos, a lavoura 
adequada a cada bacia irrigável, o 
potencial hidroelétrico que se possa 
captar, seu aproveitamento assim como o 
tempo provável para os seus autos-
financiamentos. 

Art. 5º As construções das grandes 
barragens será seguido automàticamente, 
de abras de irrigação que devem terminar 
ao mesmo tempo daquelas. 

Art. 6º O Departamento Federal de 
Obras Contra Sêcas não iniciará outras 
obras, desse grupo sem a garantia de 
verbas para o término das que se acham 
em execução, no prazo estipulado pela 
Comissão. 

Art. 7º Pelo menos 50% das verbas 
orçamentárias de que trata o art. 198 da 
Constituição Federal, salvo o terço 
referente do § 1º desse artigo, serão 
destinados ao custeio dessas obras. 

Art. 8º O Executivo poderá autorizar 
o contrato das referidas obras, com 
companhias idôneos, nacionais ou 
estrangeiras e fazer as operações de 
crédito para financiá-las em curto prazos, 
garantindo esse financiamento com 
verbas orçamentárias para os anos 
subseqüentes. 

Art. 9º O Executivo poderá contratar 
por inthermédio do Ministro da Viação 
técnicos nacionais ou estrangeiros  
para a elaboração e execução  
desse programa, dando-lhes uma 
remuneração compatível com suas 
funções. 

Art. 10 E' o Executivo autorizado a 
abrir o crédito de cinco milhões de 
cruzeiros, para ocorrer às despesas 
necessárias para a execução desse 
projeto. 

Art. 11 Revogam-se as disposições 

em contrário. 
 

Justificação 
 

O artigo 198 da Constituição Federal 
prescreve que na execução do plano de 
defesa contra os efeitos das sêcas no 
Nordeste, a União despenderá, 
anualmente, com as obras e os serviços 
de assistência econômica e social, 
quantia nunca inferior a três por cento da 
sua renda orçamentária. 

Ainda não foi elaborado o plano de, 
que trata esse artigo e urge que o 
Govêrno tome essa medida, para que as 

obras em execução e projetadas não 
continuem num sistema de construção 
arbitrário, como acontece presentemente. 

Sala das Sessões, em 28 de 
setembro de 1953. – Plínio Pompeu. 

É lido, apoiado e vai a imprimir a 
seguinte: 

 
Projeto de Resolução nº 29, 

de 1953 
 
(Emenda ao Regimento) 
Ao art. 87: 
Substitua-se o texto atual pelo 

seguinte: 
"Art. Não havendo sôbre a mesa 

matéria a ser submetida ao plenário, o 
Presidente designará para Ordem do Dia 
– Trabalho das Comissões. 

 
Justificação 

 
Renova-se, com a presente emenda 

regimental, a norma d Regimento 
anterior. O atual estabeleceu a mesma 
regra impondo, entretanto, a obrigação de 
uma vez, ao menos, durante a semana, 
ser a Ordem do Dia destinada a Trabalho 
das Comissões, salvo havendo, da 
sessão anterior, matéria com votação 
iniciada, ou matéria em urgência, ou com 
urgência; já concedida, ou quando 
apenas faltarem quinze dias para o 
término da sessão legislativa. 

Mas a prática tem revelado a 
inconveniência da medida. Adotada, 
quase sempre, a sexta-feira para o dia de 
Trabalho das Comissões, fica o Senado, 
a final, com três dias sucessivos sem 
votações no plenário, porque sábado e o 
domingo são dias sem sessão. Na 
semana transacta, – de 21 a 26 – o dia 
de Trabalho das Comissões foi 
antecipado para a quinta feira,  
porque a sexta estava escolhida já,  
para a sessão especial de homenagem 
ao Presidente da Nicarágua, não 
havendo, aliás, sessão ordinária. Ora,  
na quinta-feira, à tarde, apenas se 
reunem as Comissões de Saúde  
Pública e de Economia, cujas tarefas,  
por muito especializadas, são  
diminutas. 

Assim o plenário do Senado 
funcionou, para efeito de votações, 
apenas três dias, durante a semana. Em 
compensação, na ordem do dia de hoje, 
há pletóra dos projetos – treze e mais 
cinco redações finais. 

Acresce que na sessão da última 
quinta-leira, destinada a Trabalho das 
Comissões, foi votada, em plenário, a 
redação final de três projetos, por estarem 
os mesmos em regime de urgência. Ora, 
se a urgência justificou, no particular, 
essa votação, em dia que era para 
Trabalho das Comissões, teria, antes, 
justificado que, em vez da regra 
regimental, fôsse observada a exceção, 
isto é, fôsse marcada sessão com ordem 
do dia para a votação dos projetos por 
acaso em regime de urgência. 

Os fundamentos expostos 
convencem da conveniência de yoltar-se 
ao Regimento anterior, cuja norma, na 
hipótese, o presente Projeto de 
Resolução restabelece. 

Sala das Sessões em 28  
de setembro de 1953. – Aloysio de 
Carvalho. 

O SR PRESIDENTE: – Veio à  
Mesa um requerimento, que vai ser  
lido. 

É lido e aprovado o seguinte: 
 
Requerimento nº 344, de 1953 

 
Requeiro a inclusão na Ordem do 

Dia, de acôrdo o artigo 126, letra c ao 
Regimento Interno, do Projeto de Lei da 
Câmara n. 223 de 1910. 

Sala das Sessões, em 28 de 
setembro de 1953. – Camilo Mércio. 

O SR. PRESIDENTE: – O Projeto n, 
223 de 1950, a que se refere o 
requerimento, que acaba de ser 
aprovado, dispõe sôbre aumento de 
capitais das sociedades anônimas 
financiadas pelo Banco do Brasil S. A. 

Encontra-se na Comissão dpe 
finanças com prazo esgotado. 
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Será incluido oportunamente na Ordem 
do Dia. 

Vem á Mesa, é lido e aprovado o 
seguinte; 

 
Requerimento Nº 345, de 1953 

 
Requeiro, nos termos do Regimento 

Interno a audiência da Comissão de 
Constituição e Justiça sôbre o Projeto  
de Lei da Câmara nº 257 de 1953  
que resulta o financiamento da lavrora de 
café. 

Sala das Sessões, 28 de setembro de 
1953. – Senador Attilo Vivacqua. 

O SR PRESIDENTE: – Sôbre a Mesa 
um requerimento, que vai ser lido. 

E’ lido aprovado vai a imprimir o 
seguinte: 

 
Requerimento nº 346, de 1953 

 
Requeremos urgência para o Projeto de 

Resolução nº 15, de 1953, que substitui o 2º 
do artigo 161 do Regimento Interno do 
Senado o suprime o § 3º, a fim de ser 
discutido e votado nos termos do art. 155 § 4º 
do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE: – Nos têrmos  
em que está formulado o requerimento,  
se fôr aprovado, a matéria será incluída  
no final da Ordem do Dia da presente 
sessão. 

Os Senhores que aprovam o 
requerimento queiram conservar-se 
sentados. (Pausa). 

Está aprovado. 
Comparecem mais os Srs. Senadores: 
Vivaldo Lima. 
Carlos Saboya. 
Georgino Avelino. 
Ruy Carneiro. 
Velloso Borges. 
Apolonio Sales. 
Ismar de Góes. 
Landulpho Alves. 
Alencastro Guimarães. 
Bernardes Filho. 
Othon Mãder (11). 
Deixam de comparecer os Senhores 

Senadores: 
Prisco dos Santos. 
Magalhãcs Barata. 
Arêa Leão. 
Ferreira de Souza. 
Assis Chateaubriand. 
Walter Franco. 
Carlos Lindemberg. 
Attilio Vivacqua. 
Cesar Vergueiro. 
Euclydes Vieira. 
Dario Cardoso. 
Flâvio Guimarães. 
Roberto Glasser. 
Gomes de Oliveira. 
Alfredo Simch (18) 
O SR. PRESIDENTE: – Finda a 

prorrogação do expediente passa-se á: 
 

ORDEM DO DIA 
 
Votação, em discussão única, do 

Projeto de Lei da Câmara nº 168, de 1953, 
que retifica a Lei nº 1.737, de 10-12-52, que 
estima a Receita e fixa a Despesa da Uniao 
para o exercicio financeiro de 1953 e dá 
outras providências (em regime de urgência, 
nos têrmos do art. 55, § 3º do Regimento 
Interno, em virtude de requerimento nº 338, 
aprovado em 23-9-53), tendo poreceres 
favoráveis, sob nº 895, e 896, 
respectivamente das Comissões de 
Constituição e Justiça e de Finanças e 
dependendo de pronunciamento das  
mesmas Comissões sôbre as emendas 
 

O SR. PRESIDENTE: – Vão ser lidos os 
pareceres das Comissões as Consideração 
e ilegivel e de finanças. 

São lidos os seguintes: 

 

Pareceres 

 

Pareceres ns. 1.122 e 1.123, 

de 1953 

 

Da Comissão de Constituição e Justiça, 
sobre o Projeto de Lei da ilegivel nº ilegivel, 
que retifica a Lei nº 1.757, de 10 de 
dezembro de 1952, que ilegivel a receita e 
ilegivel e despesa da União para o  
exercicio financeiro de 1953, e da outras 
providências. 

Relator: Sr. Camilo Mércio. 

Sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 
ilegivel, que retifica a Lei nº 1.757, de 19 de 
dezembro de 1952, que fixa a despesa da 
União para o exercicio finaceiro de 1953, já 
emitia meu parecer favoravel. 

Retoria agora a esta Comissão  
por ter recebido emendas, retificando  
erros, num sentido de maiores 
esclarecimentos. 

Nada lhes tenho a pôr sob o aspecto 
constitucional. 

Sala Ruy Barbosa, em 24 de setembro 
de 1953. – Dario Cardoso, Presidente. – 
Camilo Mercio, Relator. – Anisio Jobim. – 
Joaquim Pires. – Waldemar Pedrosa. – João 
Villasboas. – Carlos Saboya. – Gomes de 
Oliveira. – Attilio Vivacqua. – Aloysio de 
Carvalho. 

 

Nº 1.123, de 1953 

 
Da Comissão de Finanças às emendas 

ns. 4 e 5 oferecidas ao Projeto de Lei  
da Câmara nº 168, de 1953, que retifica 
 a Lei número 1.757, de 10 de dezembro  
de 1952, que estima a Receita e fixa a 
Despesa da União para o exercicio 
 financeiro de 1953, e dá outras  
providências. 

Relator: Sr Durval Cruz 

A êste projeto, que retifica nomes de 
instituições beneficiadas, no Orçamento,  
com auxilios e subvenções, foram 
apresentadas duas emendas, em plenário,  
de ns. 4 e 5, que mandam corrigir os nomes 
de entidades de Santa Catarina e Minas 
Gerais. 

A Comissão de Finanças, tendo em 
vista que as referidas entidades se 
enquadram nos objetivos do projeto, e de 
parecer que as mesmas devem ser 
aprovadas. 

Sala Joaquim Murtinho, 24 de setembro 
de 1953. – Ismar de Góes, Presidente em 
exercício. – Durval Cruz. Relator. – Carlos 
Lindemberg. – Alvaro Adolpho. – Pinto 
Aleixo. – Alberto Pasqualini. – Apolonio 
Sales. – Plinio Pompeu. – Victorino Freire. 

O SR. PRESENTE: – Os pareceres  
das Comissões da Constituição e Justiça e 
de Finanças sôbre as emendas são 
favoráveis. 

E votação as emendas. 
(Pela ordem) – Sr. Presidente, não há 

discussão suplementar? 
O SR. PRESENTE: – Não há 

subemendas. Então em votação as emendas. 
V. Ex.ª pode encaminhar-lhes a votação. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO (Para 
encaminhar a votação) (Não foi revisto 
pelo orador): – Sr. Presidente, duas emedas 
foram apresentadas em plenário. Uma delas 
manda retificar o Anexo nº 18. Ministério da 
Educação e Saúde – Subvenções Especias e 
Extraodinários – 23 – Santa Catarina: 

"Onde sei: 
Associação de Timparo aos 

Tuberculosos de Joinville. 
Leia-se: 
Sociedade de Assistência e Amparo aos 

Tuberculosos de Joinville... 
Parece-me que a correção já está 

incluída salvo engano, na Emenda nº 2 da 
Comissão de Finanças. A emenda nº 2 
determina duas correções relativamente a 
essa Assocoação uma na Consignação de 
Subvenções Ordinária e outra na 
Consignação de Subvenções Extraordinária: 

“Nas Subvenções Ordinária, 23, Santa 
Catarina. 

onde se lê: 
Associação de Amparo aos Tuberculosos de 
Joinville 

leia-se: 
Sociedade de Assistência e Amparo aos 

Tuberculosos de Joinvill...” 
Mais adiante: 
“Nas Subvenções Ordinária – 23 Santa 

Catarina. 
Onde se lê: 
Associação de Amparo aos 

Tuberculosos de Joinville 
leia-se: 
“Sociedade de Assistência e Amparo 

aos Tuberculoso de Joinville”. 
Parece-me portanto, que a Emenda nº 4 

repete a matéria da Emenda nº 2 da 
Comissão de Finanças. 

Desejaria ponderar ao plenário que 
talvez estejamos desvirtuando o objetivo 
dessas retificações à Lei Orçamentária, que 
devem ser simples retificações de 
incorreções gráficas, e não modificações 
sobustanciais das dotações, porque, neste 
caso, estariamos, no Brasil, legislando para o 
exercicio financeiro, não mais través de uma 
Lei uma de anua, mas através de leis 
parciais legislando, portanto, a prestação, 
para o exercício financeiro. 

Comparecendo se deva retificar, por 
exemplo, a dotação para o “Centro 
Estudantal Cearence” – Fortaleza. 

Onde se lê Centrol Estudantal Cearense 
– leia-se: 

Canto Artistico Estudantil Cearense”... 
Admito devesse a verba ser para o 

“Centro Artistico Estudantil Cearense” 
O SR. ONOFRE GOMES: – Permite V. 

Ex.ª um aparte? 
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 

Com todo o prazer. 
O SR. ONOFRE GOMES: – Essas duas 

subvenções foram de minha autoria, na 
minha cota parlamentar. São duas entidades: 
um o Centro Estudantal. Dizem “estudantil” 
no Sul: nós no Ceará nos conservabos fies 
iao ponto de vista de Cândido Figueiredo, 
que criou êsse termo agressivo – estudantal. 
Se me não engano a dotação é de 25 mil 
cruzeiros. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Há 
a doação de 25 mil cruzeiros e a de 60 mil: 

“Centro Estudantal Cearense – 
Fortaleza – 80 mil cruzeiros. 

Centro Estudantil Cearense para a Casa 
do Estudante Pobre – Fortaleza – 25 mil 
cruzeiros. 

Leia-se: 
Centro Estudantal Cearense Fortaleza – 

85 mil cruzeiros”. 
O SR. ONOFRE GOMES: – Os 60 mil 

cruzeiros mais os 25 mil. 
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – V. 

Ex.ª me dá razão. Estamos alterando o 
Orçamento substancialmente é estamos 
somando verbas. São duas: uma, destinada 
ao Centro Estudantal Cearense; e outra ao 
Centro Estudantil Cearense, para a Casa do 
Estudante Pobre, que ora se transformam 
num única dotação para o Centro Estudantal 
Cearense. 

O SR. ONOFRE GOMES: – Porque já 
havia uma outra de 60 mil cruzeros. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 
Administração é quem deve examinar se as 
associações são duas ou uma só. 

Relativamente à “Biblioteca Joaquim 
Spinola – Caltité” que se retifica para 
“Biblioteca Joaquim Spinola – Caetité”, estou 
de acôrdo. A incorreção é tipográfica. 

Em relação ao Estado da Paraíba, 
encontramos: 

Onde se lê: 
Assistência Dentária Infantil do Catolé 

do Rocha... 
Brejo do Cruz... 
Assistência Dentária Infantil, de 
Obra de Amparo ao Berço de Brejo do 

Cruz. 
Obra de Amparo ao Berço, do Cotole do 

Rocha. 
Leia-se: 
Leia-se: 
Infantil de Brejo do Cruz. 
Sociedade de Assistência Dentária 
Sociedade de Assistência Dentária 
Imantil de Catolé do Rocha. 
Sociedade Obra de Amparo ao Berço, 

de Brejo do Cruz. 
Sociedade Obra de Amparo ao Berço, 

de Catolé do Rocha. 
Compreendo êste caso. 
O SR ONOFRE GOMES: – Permita-me 

V. Ex.ª outro esclarecimento. Se a vinte e cinco 
mil cruzeiros que represe emenda, como está 
for aceita, os Estudante Pobre do Ceará, sob a 
disentam minha colaboração à Casa do leção 
do Centro Estudantil Cearense, não se 
somarão aos sesenta mil crutudantil 
Cearense será prejudicado mara dos 
Deputados: e o Centro Eszeiros provenientes 
de dotação da Cânessa parcela. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 
Perdoe-me V. Ex.ª discordar. 

O SR. ONOFRE GOMES: – Não são 
duas entidades; apenas uma. 

zeiros ao Centro Estudantil Cearense 
pagar a dotação de sessenta mim cru – A 
Administração, entretanto, deve. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – e a 
de vinte e cinco mil ao mesmo Centro, com o 
objetivo de amplicação na Casa do Estudante 
Pobre. E o que figura no Orçamento. Não 
podemos tomar as duas dotações, para 
entregá-las á mesma sociedade. Nada 
devemos retificar no Orçamento, a não ser as 
incorreções tipográficas. 

Vou mostrar ao nobre colega outro. 
No parecer da egrégia Comissão de 

caso. 
Finanças, unânimemente aprovado, verifica-
se: 

 
EMENDA Nº 3: 

 
Anexo 13 – Ministério da Educação e 

Saúde. 
 
Suprima-se o seguinte item: 
5) Construção do Hospital de Clinicas 

anexo à Faculdade de Medicina e Cirurgia do 
Pará – Cr$ 2.000.000.00. 

E classifique-se a dotação na sub-
consignação 50 – Serviços de Saúde e Higiene – 
18 – Departamento Nacional de Saúde – 04 – 
Divisão de Organização Hospitalar, incluindo-a 
como item 3 assim redigido: 

3) Contribuição para o inicio das obras do 
Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina e 
Cirurgia do Pará – Cr$ 2.000.000,00. 

Não encontro, no caso, incorreção 
tipográfica. E reclassificação de dotação 
orçamentária; portanto, nova Lei de Orçamento. 

E elaboração de Orçamento e 
prestações, de acôrdo coom as 
circunstâncias de momento. Já está aqui o 
nobre lider da maioria, Senador Alvaro 
Adolpho, talvez para me contestar. 

O SR. ALVARO ADOLPHO: – desejo 
apenas dar um esclarecimento a V. Ex.ª. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Nada 
tenho que dizer quanto ao merecimento da 
dotação para a Faculdade de Medicina do Pará. 

O SR. ALVARO ADOLPHO: – Trata-se 
apenas de retificar rubrica do orçamento e 
não de reclassificação de despesa a tanto 
assim que os quantitativos se mantêm os 
mesmos. As alterações propostas em nada 
modificam o Orçamento. Mantém-se as 
mesmas dotações para os mesmos serviços, 
para as mesmas obras. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – O 
nobre colega há de convir que se  
pretende retificação substancial. Não 
podemos reduzir ou aumentar verbas 
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o Orçamento em vigor. No caso altera-se 
classificação de dotação. 

O SR. ALVARO ADOLPHO: – 
Concordaria com V. Ex.ª se a emenda 
modificassem o destino das verbas:  
mas não é esse o caso. Trata-se apenas de 
redação. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 
Não é questão de redação, mas de retificação 
substancial. Uma dotação de determinada 
rubrica orçamentária  
possa para outra. E, portanto, reclassificação. 

O SR. ALVARO ADOLPHO: – Neste 
caso seria inconstitucional. 

O SR ALOYSIO DE CARVALHO: –        
O nobre Senador Ivo DAquino em perecer na 
Comissão de Constituição e Justiça – adotado, 
aliás, pela maioria, se não pela totalidade, não 
sei no momento – declarou que não, são 
possíveis nem mesma essas modificações de 
dotações orçamentárias. 

O SR. ALVARO ADOLPHO: – Estou de 
acôrdo com V. Ex.ª. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – O 
Congresso apenas pode retificar a redação. 

O SR. ALVARO ADOLPHO: – 
Perfeitamente. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – O 
Instituto Santa Tereza do Menino Jesus de 
Paracatú esté contemplado com a dotação de 
trinta mil cruzeiros. O nome dêsse Instituto 
entretanto, é outro; e quando se apresentar ao 
Ministério da Educação para recebê-la, lhe 
dirão: Não lhe podemos pagar, porque a 
denominação constante do Orçamento é 
diferente. 

O SR. ALVARO ADOLPHO: – 
Perfeitamente. Esse Instituto está registrado 
em Conselho Nacional de Assistência com 
outra denominação. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – O 
Instituto tem personalidade jurídica; e o registro 
no Conselho Nacional de Assistência, como 
lembra V. Ex.ª foi feito com outra denominação. 
Então corrige-se, para Instituto das Irmãs 
Terceiras Carmelitas. Missionárias de Santa 
Thereza do Menino Jesus do Brasil, de 
Paracatú. E evidentemente a mesma 
instituição. Trata-se apenas de dar a 
denominação exata. Trata-se de retificação 
perfeita. 

O SR. ALVARO ADOLPHO: – O que não 
é possível é transferir dotações. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Nem 
somar verbas, com a devida permissão do 
nobre Senador Onofre Gomes para 
determinadas instituições que, na realidade, 
são uma só. 

O SR. ALVARO ADOLPHO: – V. Ex.ª 
tem razão. 

O SR. ALOYSIO DE. CARVALLHO: – A 
dotação de vinte e cinco mil cruzeiros é para a 
Casa do Estudante Pobre, mantida pelo Centro 
Estudantil Cearense. 

O plenário, portanto, deve votar com 
atenção as emendas – aprovar aquelas 
realmente procedentes, e rejeitar as que não o 
são. 

O SR. ALVARO ADOLPO: – Estou de 
Inteiro acôrdo com V. Ex.ª. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – V. 
Ex.ª lider da maioria, estando ineiramente de 
acôrdo com o meu ponto de vista, poderá 
assistir-me, com seu alto prestigio, na votação 
das emendas. 

O SR. ALVARO ADOLPHO: – V. Ex.ª 
tem bastante autoridade para  
aconseIhar a aprovação ou rejeição das 
emendas. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Era 
o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito 
bem!). 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação as 
Emendas. Coinsidentes os pareceres, serão 
votadas em globo, salvo requerimento de 
destaque. 

A Emenda nº 5, como bem observou o 
nobre Senador Aloysio de Carvalho, repete 
matéria contida na Emenda nº 2 da Comissão 
de Finanças. Manda contemplar a mesma 
instituição. 

Aprovada a Emenda nº 2, estará 
prejudicada a de nº 5. 

O SR. PRESIDENTE: – Os pareceres 
são coincidentes. As emendas vão ser votadas 
em globo. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO (pela 
ordem): – Sr. Presidente, requeiro destaque 
para a votação da emenda nº  
3. 

O SR. PRESIDENTE: – A Mesa aguarda 
o requerimento escrito do nobre Senador 
Aloysio de Carvalho. 

Vem à Mesa, é lido e aprovado o 
seguinte: 

 
Requerimento nº 347, de 1953 

 
Requeiro destaque para a emenda nº 3. 
S. S, em 28 de setembro de 1953. – 

Aloysio de Carvalho. 
O SR. PRESIDENTE: – A emenda nº 3, 

será votação oportunamente. 
Os Srs. Senadores que aprovam as 

emendas ns. 1, 2 e 4, com pareceres 
favoráveis, queiram conservar-se senados. – 
(Pausa). 

São aprovadas as seguintes: 
 

EMENDAS 
 

Nº 1 
 
Ao artº 1º: 
Anexo 18 – Ministério da Educação e 

Saúde. 
Verba 3 – Serviços e Encargos. 
Consignação 2 – Auxílios e Subvenções. 
19 – Subvenções. 
06 – Conselho Nacional do Serviço 

Social. 
2) Extraordinárias. 
Inclua-se: 
02 – Alagoas 
 

 Cr$ 
Onde se lê:  

Instituto de Assistência e 
Proteção à Infância de Major 
Izidoro, para o Pôsto de 
Puericultura........................... 50.000,00 

Leia-se:  
Instituto de Assistência e 
Proteção á Infância, de 
Maceió, para o Pôsto  
de Puericultura de Major 
Izidoro.................................... 50.000,00 

 
EMENDA Nº 2 

 
Ao artº 1º: 
Anexo 18 – Ministério da Educação e 

Saúde. 
Verba 3 – Serviços e Encargos. 
Consignação 2 – Auxílios e Subvenções. 
19 – Subvenções. 
06 – Conselho Nacional do Serviço 

Social. 
1) Ordinárias. 
23 – Santa Catarina, 
Inclua-se: 
 

 Cr$ 
Onde se lê:  

Hospital Senhor Bom Jesus, 
de Araranguá......................... 35.000,00 

Leia-se:  
Hospital Bom Pastor, de 
Araranguá.............................. 35.000,00 

Onde se lê:  
Curso Normal Regional 
Mater Dolorosa, de Capinzal. 10.000,00 

Leia-se:  
Curso Normal Regional 
Mater Dolorum, de Capinzal.. 10.000,00 

Onde se lê:  
Hospital Santo Antônio.......... 35.000,00 

Leia-se:  
Associação Hospitalar Santo 
Antônio.................................. 35.000,00 

 

Leia-se:  
Hospital São Vicente 
(Associação Hospitalar São 
Vicente) – Itaiópolis............. 35.000,00 

Onde se lê:  
Associação de Amparo aos 
Tuberculosos de Joinville... 20.000,00 

Leia-se:  
Sociedade de Assistência e 
Amparo aos Tuberculosos 
de Joinville......................... 20.000,00 

Onde se lê:  
Hospital da Caridade S. 
Joaquim da Costa da Serra.... 35.000,00 

Leia-se:  
Associação Beneficente Bento 
Cavalheiro, mantenedora do 
Hospital Sagrado Coração de 
Jesus, em São Joaquim da 
Costa da Serra............................... 35.000,00 
20 – Extraordinária  
23 – Santa Catarina  

Inclua-se: 
Onde se lê:  

Associação de Caridade de 
São Francisco de Paula, Mafra 50.000,00 

Leia-se:  
Associação de Caridade de 
São Vicente de Paulo, Mafra.... 

 
50.000,00 

Onde se lê:  
Hospital Santo Antônio, de 
Italópolis.............................. 50.000,00 

Leia-se:  
Hospital São Vicente, de 
Itaiópolis.............................. 50.000,00 
 Cr$ 

Onde se lê:  
Colégio Santa Terezinha 
do Rio Negrinho – São 
Bento do Sul....................... 15.000,00 

Leia-se:  
Educandário Santa 
Terezinha do Rio Negrinho, 
São Bento do Sul................ 15.000,00 

Onde se lê:  
Associação de Amparo aos 
Tuberculoses de Joinville.... 25.000,00 

Leia-se:  
Sociedade de Assistência e 
Amparo aos Tuberculosos 
de Joinville.......................... 45.000,00 

 
EMENDA Nº 4 

 
Acrescente-se: 
Anexo nº 21 – Ministério da Justiça e 

Negócios Interiores. 
Verba 3 – Consignação 2 – 

Subconsignação 19. 
Minas Gerais. 
Onde se lê: 
Associação de Proteção e Assistência 

aos Menores Desvalidos de Formiga – Cr$ 
200.000,00. 

Leia-se: 
Associação de Assistência e Proteção 

aos Menores Desvalidos de Formiga – Cr$ 
200.000,00. 

Fica prejudicada a seguinte: 
 

EMENDA Nº 5 
 

Acrescente-se: 
Anexo nº 13 – Ministério da Educação e 

Saúde. 
Verba 3 – Consignação 2 – 

Subconsignação 19 – Subvenções. 
06 – Conselho Nacional do Serviço Social. 
1 – Subvenções especiais e 
2 – Subvenções extraordinárias. 
23 – Santa Catarina. 
Onde se diz: 
Associação de Amparo aos Tuberculosos 

de Joinville. 
Diga-se: 
Sociedade de Assistência e Amparo aos 

Tuberculosos de Joinville. 
O SR. PRESIDENTE: – Em votação a 

emenda nº 3, com pareceres favoráveis, 
destacada em virtude de requerimento do 
nobre Senador Aloysio de Carvalho. 

Os Srs. Senadores que a aprovar queiram 
conservar-se sentados. (Pausa). 

E' rejeitada a seguinte: 
 

EMENDA Nº 3 
 
Ao artigo 1º: 
Anexo 18 – Ministério da Educação e 

Saúde. 
Inclua-se: 
Verba 3 – Serviços e Encargos. 
Consignação 3 – Serviço em Regime 

Especial de Financiamento. 
Subconsignação 21 – Acôrdos. 
18 – Departamento Nacional de saúde. 
04 – Divisão de Organização Hospitalar. 
Suprima-se o seguinte item: 
 

5) Construção do Hospital 
de Clinicas anexo à 
Faculdade de Medicina e 
Cirurgia do Pará................. 2.000.000,00 
E classifique-se a dotação na 
subconsignação 50 – 
Serviços di Saúde e Higiene – 
18 – Departamento Nacional 
de Saúde – 4 Divisão da 
Organização Hospitalar, 
incluindo-a como item 3, 
assim redigido:  
3) Contribuição para o início 
das obras do Hospital de 
Clinicas da Faculdade de 
Medicina e Cirurgia do Pará 2.000.000,00 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em votação o 

projeto assim emendado, com pareceres 
favoráveis. 

Os  Srs. Senadores que o aprovam, 
queriam conservar-se sentados. (Pausa). 

Está aprovado. 
 
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI 

(pela ordem): – Sr. Presidente, requeiro 
verificação da votação. 

O SR. PRESIDENTE: – Vai-se proceder á 
verificação de votação solicitada pelo nobre 
Senador Kerginaldo Cavalcanti. 

Os Senhores que aprovam o projeto 
assim emendado, queriam levantar-se. 
(Pausa). 

Queriam senta-se os Srs. Senadores que 
o aprovaram, e levantar-se os que o rejeitam. 
(Pausa). 

Manifestaram-se pela aprovação 25 
Senadores e contra 5. 

Não há número. 
Vai ser feita a chamada. 
(Proceder-se á chamada) 
 
Respondem à chamada os Srs. 

Senadores: 
Vivaldo Lima. 
Álvaro Adolpho. 
Victorino Freire. 
Joaquim Pires. 
Onofre Gomes. 
Plínio Pompeu. 
Carlos Saboya. 
Kerginaldo Cavalcanti. 
Djair Brindeiro. 
Cícero de Vasconcelos 
Ismar de Góes. 
Julio Leite. 
Aloysio de Carvalho. 
Luiz Tinoco 
Alfredo Neves. 
Pereira Pinto. 
Hamilton Nogueira. 
Mozart Lago. 
Bernardes Filho. 
Mello Vianna. 
Levindo Coelho. 
Marcondes Filho. 
Domingos Velasco 
Costa Pereira  
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Mario Motta. 
João Villasbôas. 
Vespasiano Martins. 
Othon Mâder 
Ivo d'Aquino. 
Francisco Callotti. 
Alberto Pasqualini. 
Camilo Mercio (33). 

O SR. PRESIDENTE:– Responderam 
à clamada 33 Senhores Senadores. 

 
Os Senhores que aprovam o projeto 

assim emendado, queiram permanecer 
sentados.(Pausa). 

 
E' aprovado o seguinte: 

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 198, DE 1953 

 
Retifica a Lei nº 1757 de 10 de dezembro de 1952, que estima a Receita e fixa a 

Despesa da União para o exercício financeiro de 1953, e da outra providências. 
 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º São feitas as seguintes retificações na Lei nº 1757, de 10 de dezembro de 1952: 
 

ANEXO Nº 17 – MINISTÉRIO DA AGRICULTURA 
 
Verba 3 – Serviços e Encargos – Consignação 2 Auxílios e Subvenções – 19 – Subvenções 

07 – Departamento de Administração – 04 – Divisão do Orçamento – 2 – Extraordinárias. 
 

05 – BAHIA Cr$ 
  

Onde se lê:  
– Associação Rural de Fumajeiros do coração de Maria..................................... 70.000 

Leia-se:  
– Associação Rural de Coração de Maria.............................................................. 70.000 
  

13 – MINAS GERAIS  
  

Onde se lê:  
– Associação Rural de Leopoldina, para Exposição Agropecuária....................... 300.000 

Leia-se:  
– Associação Rural de Leopoldina......................................................................... 300.000 
  

Consignação 3 Serviços em Regime Especial de Financiamento – 38 
– Irrigação e energia hidráulica. 12 – Departamento Nacional da Produção Mineral. – 02 

– Divisão de Águas. 
 

Onde se lê:  
6) Irrigação por elevação mecânica de águas do Rio Parnaíba, no Piauí............. 1.000.000 

Leia-se:  
6) Irrigação por elevação mecânica de águas da bacia de Rio Piranhas.............. 1.000.000 

Onde se lê:  
7) Irrigação por elevação mecânica de água da Rio de Parnaíba, no Piauí.......... 1.000.000 

Leia-se:  
7) Irrigação por elevação mecânica de água da Bacia de Parnaíba, no Piauí...... 1.000.000 

 
ANEXO Nº18 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÂO E SAÚDE 

 
Verba 3 – Serviços e Encargos – Consignação 2 – Auxílios e Subvenções – 19 – 

Subvenções – 06 – Conselho Nacional de Serviços Social – I – Ordinárias. 
 

05 – BAHIA Cr$ 
  

Onde se lê:  
– Biblioteca Joaquim Spinala – Caltité................................................................... 10.000 

Leia-se:  
– Biblioteca Joaquim Spinola – Caetité.................................................................. 10.000 

Onde se lê:  
– União do Saícato Católico de Paripiranga.......................................................... 20.000 

Leia-se:  
– União do Laicato Católico de Paripiranga........................................................... 20.000 
  

06 – CEARA  
  

Onde se Lê:  
– Centro Estudantal Cearense – Fortaleza............................................................ 60.000 
– Centro Estudantil Cearense, para a Casa do Estudante Pobre – Fortaleza....... 25.000 

Leia-se:  
– Centro Estudantal Cearense – Fortaleza............................................................ 85.000 

Onde se lê:  
– Centro Artístico Cearense, para a Escola Pinto Machado – Fortaleza............... 5.000 
– Escola Pinto Machado, mantida pelo Centro Artístico Cearense, Fortaleza...... 10.000 

Leia-se:  
– Centro Artístico Cearense, para a Escola Pinto Machado – Fortaleza............... 15.000 

Onde se lê:  
– Círculo Operário de Novas Russas, para a construção do Hospital................... 20.000 

Leia-se:  
– Circulo Operário de Novas Russas..................................................................... 20.000 

Onde se lê:  
– Escola Clóvis Beviláqua do Centro dos Inquilinos.............................................. 10.000 

Leia-se:  
– Escola do Centro dos Inquilinos.......................................................................... 10.000 
  

07 – DISTRITO FEDERAL  
  

Onde se lê:  
– Associação Obra do Berço................................................................................. 40.000 
– Obra do berço..................................................................................................... 50.000 
1 – Subvenções especiais – Obra do Berço.......................................................... 100.000 

Leia-se:  
1)Ordinárias  
Obra do Berço........................................................................................................ 190.000 

Onde se lê:  
– Associação Pró-Matre......................................................................................... 75.000 
1 – Subvenções Especiais – Pró-Matre................................................................. 100.000 

Leia-se:  
1)Ordinárias  
Pró-Matre............................................................................................................... 175.000 

Onde se lê:  
– Fundação da Casa do Estudante do Brasil......................................................... 130.000 
1 – Subvenções Especiais  
Fundação da casa do Estudante do Brasil............................................................ 70.000 

 

 
Leia-se Cr$ 

1) Ordinária  
Fundação da Casa do Estudante do Brasil........................................................ 200.000 
1) – Subvenções especiais  

Onde se lê:  
– Companhia Nacional de Educandários Gratuitos........................................... 500.000 

Leia-se:  
– Companhia Nacional de Educandários Gratuitos........................................... 500.000 
  

13 – MINAS GERAIS Cr$ 
  

Onde se lê:  
– Centro Social da Liga Católica – Paracatu...................................................... 40.000 

Leia-se:  
– Centro Social da Liga Católica Paracatuens e J.M.J. – Paracatu................... 40.000 

Onde se lê:  
– Instituto Santa Tereza do Menino Jesus – Paracatu....................................... 30.000 

Leia-se  
– Instituto das Irmãs Terceiras Carmelitas Missionárias de Santa Tereza do 
Menino Jesus do Brasil – Paracatu.................................................................... 30.000 
  

15 – PARAÍBA Cr$ 
  

Onde se lê:  
– Ginásio Solon Sucena Joao Pessoa............................................................... 20.000 

Leia-se:  
– Ginásio Solon Lucena Joao Pessoa............................................................... 20.000 

Onde se lê:  
– Assistência Dentária Infantil, de Brejo do Cruz............................................... 30.000 
– Assistência Dentária Infantil, de Caloté do Rocha.......................................... 30.000 
– Obra de Amparo ao Berço, do Caloté do Cruz............................................... 40.000 
– Obra de Amparo ao Berço, do Caloté do Rocha............................................. 40.000 

Leia-se:  
– Sociedade de Assistência Dentária Infantil, de Brejo do Cruz........................ 30.000 
– Sociedade de Assistência Dentária Infantil, de Caloté do Rocha................... 30.000 
– Sociedade Obra de Amparo ao Berço, de Brejo do  
Cruz.................................................................................................................... 40.000 
– Sociedade Obra de Amparo ao Berço de Caloté do Racha............................ 40.000 
  

16 – PARANÁ Cr$ 
  

Onde se lê:  
– Abrigo ao Berço, Curitiba................................................................................ 10.000 

Leia-se:  
– Associação Beneficente Abrigo ao Berço, Curitiba......................................... 10.000 
  

21 – RIO GRANDE DO NORTE Cr$ 
  

Onde se lê:  
– Associação de Proteção à Maternidade e à Infância - Parélhas..................... 70.000 

Leia-se:  
– Maternidade de Parelhas................................................................................ 70.000 
  

23 – SANTA CATARINA Cr$ 
  

Onde se lê:  
– Ginásio Municipal – Urussunga ...................................................................... 10.000 

Leia-se:  
– Ginásio Municipal – Urussunga....................................................................... 10.000 

Onde se lê:  
– Escola Regional dos Santos Anjos – Rio das Antas – Cachoeira................... 10.000 

Leia-se:  
– Escola Normal Regional dos Santos Anjos – Rio das Antas – 
Caçador.............................................................................................................. 10.000 

Onde se lê:  
– Maternidade ao Hospital S. José – Tijucas..................................................... 15.000 

Leia-se:  
– Maternidades anexa ao Hospital S. José - Tijucas......................................... 15.000 
  

24 – SÃO PAULO Cr$ 
  

Onde se lê:  
– Maternidade de Campinas.............................................................................. 45.000 
– Maternidades de Jaú....................................................................................... 30.000 

Leia-se:  
– Maternidade de Campinas.............................................................................. 45.000 
– Maternidades de Guatinguetá – Guaratinguetá ............................................. 25.000 
– Maternidade de Jaú......................................................................................... 30.000 
  
2 – Extraordinárias  
  

04 – AMAZONAS  
  

Onde se lê:  
– Ginásio Ajuricada de Manaus.......................................................................... 40.000 

Leia-se:  
– Ginásio Ajuricaba de Manaus.......................................................................... 40.000 
  

06 – CEARA Cr$ 
  

Onde se lê:  
– Congregação das Filhas do Coração Imaculado de Maria – 
Caucaia.............................................................................................................. 50.000 
– Congregação das Filhas do Coração Imaculado de Maria – 
Caucaia.............................................................................................................. 20.000 

Leia-se:  
– Congregação das Filhas do Coração Imaculado de Maria – 
Caucaia.............................................................................................................. 70.000 

Onde se lê:  
– Hospital e Maternidade de Crateús – Crateús................................................ 100.000 
– Maternidade e Casa de Saúde - Crateús........................................................ 50.000 

Leia-se:  
– Hospital e Maternidade de Crateús – Crateús................................................ 150.000 

Onde se lê:  
– Hospital e Maternidade – Jaguaribe................................................................ 15.000 
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  Cr$ 
– Hospital e Maternidade S. Vicente de Paulo – Jaguaribe.......................... 20.000 

Leia-se: 
– Hospital e Maternidade S. Vicente de Paulo – Jaguaribe.......................... 35.000 

Onde se lê: 
– Instituição de  Assistência aos Pobres Hora dos Pobres – Fortaleza............ 20.000 
– Instituição de Assistência aos Pobres – Fortaleza.................................... 40.000 

Leia-se: 
– Instituição de Assistência aos Pobres – Fortaleza..................................... 80.000 
   

09 – GOIÁS 
 

Onde se lê: 
– Conferência São Vicente de Paulo – Fironinópolis.................................... 100.000 

Leia-se: 
– Conferência São Vicente de Paulo – Firminopolis..................................... 100.000 

Onde se lê: 
– Caixa Escolar D. Vasco dos Reis Gonçalves, de Urutai............................ 20.000 

Leia-se: 
– Caixa Escolar Dr. Vasco dos Reis Gonçalves, de Urutai........................... 20.000 
   

11 – MARANHÃO 
 

Onde se lê: Cr$ 
– Sociedade Padre Antônio – Coroatá, para equipamentos ........................ 50.000 

Leia-se: 
– Sociedade Padre Antonio – Coroatá, para equipamentos ........................ 50.000 
   

12 – MATO GROSSO 
 

  Cr$ 
Onde se lê: 

– Beneficência Hospitalar de Bela Vista....................................................... 100.000 
 Assistência Hospitalar de Bela Vista – Bela Vista..................................... 100.000 

Leia se: 
 Beneficência Hospitalar de Bela Vista – Bela Vista .................................. 200.000 

Onde se lê: 
– Sociedade de Assistência aos Lázaros e Defesa Contra a Lepra, 

Campo Grande, sendo Cr$ 200.000,00 para aquisição de 
sulfonas...................................................................................................... 250.000 

 Cr$ 
Leia se: 

– Sociedade de Assistência aos Lázaros r Defesa Contra a Lepra, Campo 
Grande....................................................................................................... 250.000 

   
13 – MINAS GERAIS 

 
 Cr$ 

Onde se lê: 
– Colégio N. S. do Carmo – Parácatu........................................................... 30.000 
– Instituto das Irmãs Terceiras Carmelitas Missionárias do Menino Jesus 

do Brasil – Paracatu................................................................................... 
 

40.000 
Leia-se: 

– Instituto das Irmãs Terceiros Carmelitas Missionárias de Santa Teresa 
do Menino Jesus do Brasil – Paracatu....................................................... 

 
70.000 

Onde se lê: 
– Sanatório D. Ceci – Monievade................................................................. 50.000 

Leia-se: 
– Sanatório D. Ceci – Sabará....................................................................... 50.000 

Onde se lê: 
– Associação Meio Matos – Ferros............................................................... 50.000 

Leia-se: 
– Assistência Meio Matos – Ferros............................................................... 50.000 

Onde se lê: 
– Casa de Caridade – Paracatu.................................................................... 25.000 

Leia-se: 
– Santa Casa de Caridade de Paracatu....................................................... 35.000 

Onde se lê: 
– Conferência S Vicente de Paula – Coroaci................................................ 10.000 

Leia-se: 
– Conferência São Vicente de Paula – Peçanha.......................................... 10.000 

Onde se lê: 
– Colégio Regina Coeli – Rio Pomba............................................................ 40.000 

Leia-se: 
– Ginásio e Escola de Formação Regina Coeli – Rio Pomba...................... 40.000 

Onde se lê: 
– Associação de Assistência e proteção á Infância do Município de 

Leopoldina.................................................................................................. 50.000 
– Associação de Proteção de ao Menor Desamparado – 

Leopoldina.................................................................................................. 
 

20.000 
Leia se: 

– Associação de Assistência e Proteção à Infância do Município de 
Leopoldina.................................................................................................. 70.000 

Onde se lê: 
– Hospital N. S. das Dores e Jesus Cristo, de Matipó – Conferência Bom 

Jesus do Galho.......................................................................................... 20.000 
– Hospital N. S. das Dores e Jesus Cristo, de Matipó.................................. 30.000 

Leia-se: 
– Hospital Nossa Senhora das Dores e Jesus Cristo, de Matipó................. 50.000 

Onde se lê: 
– União Beneficente Operária Leopoldina.................................................... 10.000 
– União Beneficente Operária Leopoldinense, de Leopoldina...................... 10.000 

Leia-se: 
– União Beneficente Operária Leopoldinense, de Leopoldina...................... 20.000 

Onde se lê: 
– Conferência São Vicente de Paula – Bom Jesus do Galho....................... 5.000 

Leia-se: 
– Conferência Nossa Senhora das Graças – Sociedade de São Vicente 

de Paulo, de Bom Jesus do Galho............................................................. 5.000 
Onde se lê: 

– Sociedade São Vicente de Paulo – Santa Maria de Quassul.................... 10.000 
Leia-se: 

– Sociedade São Vicente de Paulo – Santa Maria de Suaçui...................... 10.000 
 

  Cr$ 
Onde se lê: 

– rosto Médico do Piauí – Rio Nov.................................................................. 20.000 
Leia-se: 

– Ambulatório Médico Farmacêutico do Piau – Rio Novo............................... 20.000 
   

17 – PERNAMBUCO 
 

 Cr$ 
Onde se lê: 

– Associação Beneficente de Escala............................................................... 30.000 
Leia-se: 

– Associação Beneficente de Escada............................................................. 30.000 
Onde se lê: 

– Escola Claustral São Bento de Garanhuns.................................................. 100.000 
Leia-se: 

– Escola Claustral São Bento de Garanhuns.................................................. 100.000 
Onde se lê: 

– Externato Santa Luzia, Barbatão – Caruaru................................................. 6.000 
Leia-se: 

– Externato Santa Luzia Barbatão – Caruaru.................................................. 6.000 
   

18 – PIAUÍ 
 

Onde se lê: 
– Bispado de Teresina, para obras sociais – Teresina.................................... 410.000 
– Diocese de Teresina, para obras sociais...................................................... 110.000 

Leia-se: 
– Arquidiocese de Teresina, para obras sociais – Teresina............................ 520.000 

Onde se lê: 
– Associação Piauiense de Medicina, sendo 40.000 para auxiliar na 

construção de sua sede – Teresina.............................................................. 120.000 
– Associação Piauiense de Medicina – Teresina............................................ 60.000 

Leia-se: 
– Associação Piauiense de Medicina sendo 40.000 para auxiliar na 

construção de sua sede – Teresina.............................................................. 170.000 
   

20 – RIO DE JANEIRO 
 

 Cr$ 
Onde se lê: 

– Orfanato N. S. Auxiliadora, de Campos........................................................ 10.000 
– Orfanato Nossa Senhora Auxiliadora – Campos.......................................... 80.000 

Leia-se: 
– Orfanato Nossa Senhora Auxiliadora – Campos.......................................... 90.000 

   
22 – RIO GRANDE DO SUL 

 
 Cr$ 

Onde se lê: 
– Cidade dos Meninos – Bagé......................................................................... 50.000 

Leia-se: 
– Cidade dos Meninos – Bagé......................................................................... 50.000 

Onde se lê: 
– Associação do Hospital de Caridade – Três Passos.................................... 50.000 
– Hospital de Caridade – Três Passos............................................................ 50.000 

Leia se: 
– Associação do Hospital de Caridade – Três Passos.................................... 100.000 

Onde se lê: 
– Centro Operário Itaguiense.......................................................................... 10.000 

Lea-se: 
– Centro Operário Itaguiense – Itaqui.............................................................. 10.000 

Onde se lê: 
– Hospital de Caridade São João do Polésimo – Cachoeira do Sul................ 10.000 

Leia-se : 
 Hospital de Caridade São João do Polésine – Cachoeira do Sul................. 10.000 

Onde se lê: 
– Hospital de Frederico Westphalen – Palmeira das Missões........................ 20.000 
– Sociedade Beneficente do Hospital de Caridade Frederico Westphalen – 

Palmeira das Missões................................................................................... 80.000 
Leia-se: 

– Sociedade Beneficente do Hospital de Caridade Frederico Westphalen – 
Palmeira das Missões................................................................................... 100.000 
Onde se lê: 

– Instituto Americano, Pôrto Alegre................................................................. 30.000 
Leia-se: 

– Colégio Americano, Pôrto Alegre................................................................. 30.000 
   

23 – SANTA CATARINA 
 

  Cr$ 
Onde se lê: 

– Grupo Escolar São José – Corupá – Município de Garaguá........................ 10.000 
Leia-se: 

– Grupo Escolar São José – Corupá – Município de Jaraguá......................... 10.000 
   

24 – SÃO PAULO 
 

  Cr$ 
Onde se lê: 

– Centro Cultural e Beneficente Brasileiro – Rio Claro.................................... 30.000 
Leia-se: 

– Centro Cultural e Beneficente Árabe-Brasileiro – Rio Claro............ 30.000 
Onde se lê: 

– Orfanato Menino Jesus, de Itú...................................................................... 20.000 
Leia-se: 

– Orfanato Menino Jesus, de Itú...................................................................... 20.000 
Onde se lê: 

– Santa Casa de Misericórdia de Fortuna....................................................... 30.000 
Leia-se: 
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Verba 4 – Obras Equipamentos e Aquisição de Imóveis 
Consignação 8 – Despesas Especiais – 13 – Obras em Órgãos sob regime 

especial ou órgãos autárquicos. 
09 – Departamento de Administração. – 03 – Divisão de Obras – 3 – Autarquias 

educacionais. 
Onde se lê: 

1) Dotação para obras dos órgãos Integrantes da Universidade do Brasil (D. L. 8.393. 
de 17-12-945). 
 

 
Leia-se: 
1) Dotação para obras dos órgãos integrantes da Universidade do Brasil. (D. L. nº 
8.393, de 17-12-1945) 
 

 

Leia-se: 
– Hospital São Sebastião – Andradina....................................... 300.000 

 
Consignação 3 – Serviços em Regime Especial de Financiamento 21 – Acôrdos 

21 – Instituto Nacional de Pedagógicos  
4) Prosseguimento de obras em escolas de ensino médio mediante acôrdo com 

os seguintes estabelecimentos do País: 
 

 13 – MINAS GERAIS  
   
  Cr$ 

Onde se lê: 
– Ginásio São João, da Diocese................................................ 80.000 

Leia-se: 
– Ginásio São João, da Diocese, em Campanha....................... 80.000 

 
Consignação 3 – Serviços em Regime Especial de Financiamento – 50 Serviço 

de Saúde e Higiene – 18 – Departamento Nacional de Saúde – 04 – Divisão de 
Organização – 13 – Serviço Nacional de Lepra 

 
  Cr$ 

Onde se lê: 
4 – Construção de Preventórios para filhos sadios de leprosos.... 4.000.000 

Leia-se: 
4 – Construção, reparos e equipamentos preventórios para filhos 

sadios de leprosos.................................................................... 4.000.000 
 
Consignação 7 – Dispositivos constitucionais 09 – Dotações para atender ao 

dispositivo no art. 199 da Constituição (Valorização Econômica da Amazônia) – 4 – 
Dotações diversas – 14 – Para: 

 
Onde se lê: Cr$ 

52) Sociedade S. Vicente Pula....................................................... 100.000 
Leia-se: 

52) Sociedade S. Vicente Pula, Santarém..................................... 100.000 

  Cr$ 
1) Prosseguimento das obras da Cidade Universitária (Decreto-lei nº 

7.217, de 30-12-944): Hospital de Ciências, Instituto de 
Puericultura, Instituto de Neurologia, Instituto de Psiquiatria, 
Faculdade Nacional de Medicina, Faculdade Nacional de 
Odontologia, Faculdade Nacional de Farmácia, Faculdade 
Nacional de Arquitetura, Escola Nacional de Engenharia, Obras 
gerais. Escola de Enfermagem Ana Néri, Instituto de Física 
Nuclear, Escola Nacional de Educação Física e Indenizações, 
sendo Cr$ 3.000.000.00 para o Museu Nacional.............................. 194.638.400 
2) Dotação para obras e equipamentos dos órgãos Integrantes de Universidade do 

Brasil (D. L. 8.393. de 17-12-1945). 
    Cr$ 

1) Equipamento para os atuais prédios da 
Faculdade Nacional de Odontologia e 
Escola Nacional de Engenharia................. 3.000.000   

2) Obras em diversas dependências dos 
órgãos integrantes da Universidade do 
Brasil, sendo Cr$ 300.000.00, para 
obras da Maternidade “Thompson 
Mota”, do Hospital São Francisco de 
Assis..................................................... 3.300.000   

3) Equipamentos e serviços de 
pesquisas do Instituto de Neurologia... 2.000.000   

4) Equipamentos dos laboratórios e 
gabinetes  da Escola Nacional de 
Engenharia........................................... 15.000.000   

5) Equipamentos das clínicas da 
Faculdade Nacional de Medicina......... 2.000.000 

  

6) Equipamento das cadeiras de Higiene e 
Química Industrial Farmacêutica............          500.000     25.800.00     220.438.406 

1) Prosseguimentos das obras da Cidade 
Universitária (Decreto-lei nº 7.217, de 
30-12-1944): Hospital de Clínicas 
Instituto de Puericultura, Instituto de 
Neurologia, Instituto de Psiquiatria, 
Faculdade Nacional de Medicina, 
Faculdade Nacional de Odontologia, 
Faculdade Nacional de Farmácia, 
Faculdade Nacional de Arquitetura, 
Escola Nacional de Engenharia, Obras 
Gerais, Escola de Enfermagem 
 

   

 Ana Néri, Instituto de Física 
Nuclear Escola Nacional  
de Educação Física e 
Indenização.................................. 191.638.480 

  

 
2) Dotação para obras e Equipamentos dos órgãos Integrados da Universidade 

don Brasil. (D. L. nº 6393, de 17-12-1945) 
 

1) Equipamentos atuais, prédios da 
Faculdade Nacional de 
Odontologia e Escola Nacional 
de Engenharia.............................. 8.000.000 

  

2) Obras em diversas 
dependências dos órgãos 
integrantes da Universidade  
do Brasil, sendo 30.000.00 para 
as obras da Maternidade 
“Thompson Mota” do Hospital-
Escola São Francisco de  
Assis............................................ 8.300.000 

  

3) Equipamentos e Serviços de 
Pesquisas do Instituto de 
Neurologia................................... 2.000.000 

  

4) Equipamentos dos laboratórios e 
gabinetes da Escola Nacional de 
Engenharia................................... 15.000.000 

  

5) Equipamentos das clínicas da 
Faculdade Nacional de Medicina. 2.000.000 

  

6) Equipamento das cadeiras de 
Higiene e Química Industrial 
Farmacêutica............................... 500.000 

  

7) Obras do Museu Nacional...........      3.000.000    28.800.000      220.438.400 
   

ANEXO Nº 19 – MINISTÉRIO DA FAZENDA 
 

Verba 2 – Material 
 
Onde se lê: 

 Consignação 4 – Diversos – 32 – Outras despesas  
com material – 08 – Conselho Técnico de Economia e 
Finanças......................................................................................            200.000 

 Total da Consignação 4..............................................................            200.000 
 Total da Verba 2..........................................................................        91.678.600 

Leia-se: 
  Cr$ 
 Total de Verba 2        91.478.608 

 
Verba 3 – Serviços e encargos – Consignação 10 – Diversos – 99 –  

Diversos. 
 
Onde se lê: 

  Cr$ 
 08 – Conselho Técnico de Economia e Finanças  

1) Para o serviço de Finalização dos empréstimos externos dos 
Estados e Municípios.................................................................. 1.250.008 

 
14 – Direção Geral da Fazenda Nacional – 16 – Diretoria da Despesa  

Pública. 
 

1) Para reembolso, ao Banco Brasil, dos Adiantamentos 
feitos, em 1952, com a finalidade de resgatar promissórias 
emitidas pelas entidades autárquicas: Estrada de Ferro 
Central do Brasil, Lóide Brasileiro, Companhia Nacional 
de Navegação Costeira Estrada de Ferro Noroeste do 
Brasil. Serviço de Navegação Amazônica e Administração 
do Porto do Pará, Serviço de Navegação da Bacia do 
Prata..................................................................................  195.000.000 

2) Para liquidação das despesas com a construção dos trechos 
ferroviários Ubaitaba-Jequiê....................................................... 10.000.000 

3) Para liquidação das despesas com a ligação  
ferroviária Norte - Sul - Contendas - Brumado - Monte 
Azul............................................................................................. 140.000.000 

4) Para liquidação das despesas com a construção do trecho 
ferroviário Lima-Duarte-Bom Jardim...........................................         22.000.000 

        387.940.000 
 Total da Consignação 10............................................................       509.371.700 
 Total da Verba 3 ........................................................................    4.220.033.500 
   

Leia-se: 
 08 – Conselho Técnico de Economia e Finanças. 

1) Para o serviço de finalização dos empréstimos 
externos dos Estados e Municípios......................... 1.250.000 

 

2) Para atender ao disposto no Decreto-lei nº 14 de 
35-11-1937............................................................... 200.000 

 

 
14 – Direção Geral da Fazenda Nacional –16 –Diretoria da Despesa  

Pública 
 

1) Para reembolso, ao Banco do Brasil  
dos adiantamentos feitos, em 1952.  
com a finalidade de resgatar promissórias 
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  Cr$ 
 emitidas pelas entidades 

autárquicas: Estrada de Ferro 
Central do Brasil, Lóide Brasileiro, 
Companhia Nacional de Navegação 
Costeira Estrada de Ferro Noroeste 
do Brasil, Serviço de Navegação 
Amazônica e Administração do Porto 
do Pará, Serviço de Navegação da 
Bacia do Prata.................................... 195.000.000 

2) Para liquidação de despesas  
com a ligação ferroviária Norte- 
Sul-Contendas-Brumado-Monte Azul. 140.000.000 

3) Para liquidação de despesas com a 
construção dos trechos ferroviários 
de Ubaitaba-Jequié.......................... 10.000.000 

4) Para liquidação das despesas com a 
construção do trecho ferroviário Lima 
Duarte-Bom Jardim............................          22.000.000       388.140.000 

 Total da Consignação 10.....................................................       509.571.700 
 Total da Verba 3.................................................................... 4.220.233.500 

 
ANEXO Nº 21 – MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E NEGÓCIOS INTERIORES 

Verba 3 – Serviços e Encargos – Consignação 2 – Auxílios e Subvenções – 19 
– Subvenções. – 05 – Departamento de Administração – 04 – Divisão de Orçamento 
– 1 – Ordinárias 

  
 13 – MINAS GERAIS 

  
Onde se lê:  

  Cr$ 
– Escola de Formação Regina Coeli, Rio Pomba..................... 100.000 

Leia-se:  
  Cr$ 
– Ginásio e Escola de Formação Regina Coeli – Rio Pomba... 100.000 

2 – Extraordinárias  
  
 06 – CEARÁ 

  
Onde se lê:  

  Cr$ 
– Escola Industrial São José de Sobral..................................... 150.000 
– Escola Profissional São José de Sobral................................. 100.000 

Leia-se:  
  Cr$ 
– Escola Profissional São José, de Sobral................................ 250.000 
  
 18 – PIAUÍ 

  
Onde se lê:  

  Cr$ 
– Associação de Assistência à Infância Abandonada – Picos 50.000 
– Associação de Assistência à Infância Desamparada – 

Valência do Piauí.................................................................... 
50.000 

– Associação de Assistência à Infância Desamparada – São 
Raimundo Nonato................................................................... 50.000 
Leia-se:  

  Cr$ 
– Associação de Proteção à Infância Abandonada – Picos...... 50.000 
– Associação de Proteção à Infância Abandonada – Valencia 

do Piauí................................................................................... 
 

50.000 
– Associação de Proteção à Infância Abandonada – São 

Raimundo Nonato................................................................... 
 

50.000 
 

ANEXO Nº 25 – MINISTÉRIO DA VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS 

Verba 4 – Obras, equipamentos, etc. – Consignação 8 – Despesas especiais – 
19 – Obras em órgãos sob regime especial ou órgãos autárquicos – 2 – 
Estabelecimentos industriais da União – 32 – Departamento Nacional de Estradas 
de Rodagem. 

 
Onde se lê:  

  Cr$ 
248 – Prosseguimento da pavimentação de tipo superior da 

BR-35, trecho compreendido entre Londrina (Paraná) e 
Ourinhos (São Paulo)........................................................ 10.000.000 

Leia-se:  
  Cr$ 
248 – Prosseguimento da pavimentação de tipo superior da 

estrada interestadual, no trecho compreendido entre 
Londrina (Paraná) e Ourinhos (São Paulo)........................ 10.000.000 

Onde se lê:  
  Cr$ 

276 – Construção da ponte sôbre o rio Angicos, na Estrada de 
Rodagem Angicos-Natal.................................................... 3.000.000 

 Leia-se:  
  Cr$ 
278 – Prosseguimento da Construção da Estrada Natal-

Angicos.............................................................................. 
 

3.000.000 
Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 
À Comissão de Redação  

 

Segunda discussão (2º dia) do 
Projeto de Reforma Constitucional nº 1 de 
1953, que acrescenta dispositivos ao art. 
4º do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias. Parecer favorável, sob nº 
611, de 1953, da Comissão de Reforma 
Constitucional. 

O SR. PRESIDENTE: – Vai ser feita a 
chamada para verificação de quorum 
constitucional. 

(Procede-se á chamada) 
Respondem à chamada os Srs. 

Senadores: 
Vivaldo Lima. 
Álvaro Adolpho. 
Victorino Freire. 
Onofre Gomes. 
Plínio Pompeu. 
Carlos Saboya. 
Kerginaldo Cavalcanti. 
Ruy Carneiro. 
Djair Brindeiro. 
Cícero de Vasconcelos. 
Ismar de Góes. 
Júlio Leite. 
Aloysio de Carvalho. 
Alfredo Neves. 
Pereira Pinto. 
Mozart Lago. 
Bernardes Filho. 
Mello Vianna. 
Levindo Coelho. 
Domingos Velasco. 
Costa Pereira. 
Mario Motta. 
Vespasiano Martins. 
Ivo d'Aquino. 
Francisco Gallotti. 
Alberto Pasqualini. 
Camilo Mercio (28). 
O SR. PRESIDENTE: – 

Responderam à chamada vinte e oito 
senhores Senadores. 

Não há número para a discussão da 
matéria constitucional, que figurará na 
ordem do dia da sessão de amanhã. 

Não há número, também, para as 
votações. Passa-se à matéria em 
discussão. 

 
Discussão única do Projeto de Lei da 

Câmara dos Deputados número 312, de 
1950, que concede isenção de direitos de 
importação e taxas aduaneiras para a 
Rádio Sociedade Farroupilha Limitada, de 
Pôrto Alegre. Pareceres favoráveis, da 
Comissão de Constituição e Justiça, sob 
número 992, de 1953; da Comissão de 
Finanças, sob nº 993, de 1953. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em 

discussão. 
Não havendo quem peça a palavra, 

vou encerrá-la. (Pausa). 
Encerrada. 
A votação fica adiada por falta de 

número. 
 
Discussão única do Projeto de Lei 

da Câmara dos Deputados nº 313, de 
1950, que concede isenção de direitos de 
importação à Prefeitura de Campo 
Grande, Estado de Mato Grosso, para 
um trator Caterpillar. Pareceres 
favoráveis; da Comissão de Constituição 
e Justiça, sob nº 969. de 1953; da 
Comissão de Finanças. sob o nº 970, de 
1953. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em 

discussão. 
Não havendo quem faça uso da 

palavra, encerro a discussão. (Pausa.) 
Encerrada. 
A votação fica adiada por falta de 

número. 
 
Discussão única do Projeto de Lei da 

Câmara dos Deputados nº 314, de 1950, 
que isenta de direitos e taxas aduaneiras, 
exclusive a de previdência social,  
uma draga de sucção importada  
pela Sociedade de Expansão Co- 
 

mercial e Urbana Ltda, com sede em 
Recife, Pernambuco. Pareceres 
favoráveis: da Comissão de 
Constituição e Justiça, sob número 
1.016, de 1953: da Comissão de 
Finanças, sob nº 1.017. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em 

discussão. 
Se não houver quem queira usar da 

palavra, encerrarei a discussão. (Pausa). 
Encerrada. 
A votação fica adiada por falta de 

número. 
 
Discussão única do Projeto de Lei 

da Câmara dos Deputados nº 260, de 
1951, que concede isenção de direitos de  
importação para consumo e demais 
taxas aduaneiras, para material 
importado pelo Instituto de Aposentadoria 
e Pensões dos Comerciários. Pareceres 
favoráveis da Comissão de Constituição 
e Justiça, sob número 1.018, de 1953; da 
Comissão de Finanças, sob nº 1.019, de 
1953. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em 

discussão. 
Se nenhum Sr. Senador pede a 

palavra, encerro a discussão. (Pausa). 
Encerrada. 
A votação fica adiada por falta de 

número. 
 
Discussão única do Projeto de Lei 

da Câmara dos Deputados nº 64, de 
1952, que concede isenção de direitos de 
importação para uma estação 
transmissora destinada às "Emissoras 
Unidas". de São Paulo. Pareceres 
favoráveis; da Comissão de Constituição 
é Justiça, sob o nº 1.022, de 1953. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em 

discussão. 
Se nenhum Sr. Senador pede a 

palavra, encerrarei a discussão. (Pausa). 
Encerrada. 
A votação fica adiada por falta de 

número. 
 
Discussão única do Projeto de Lei 

da Câmara dos Deputadas nº 85, de 
1952, que isenta de impostos e taxas 
federais as sociedades beneficentes. 
Pareceres: da Comissão de Constituição 
e Justiça, pela constitucionalidade, (sob 
nº 907, de 1953); da Comissão de 
Finanças, pela rejeição (sob número 908, 
de 1953). 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em 

discussão. 
Se nenhum Sr. Senador pede a 

palavra, encerro a discussão. (Pausa). 
Encerrada, 
A votação fica adiada por falta de 

número. 
 
Discussão única do Projeto de Lei 

da Câmara dos Deputados nº 159, de 
1952, que isenta a Prefeitura 
Municipal de Guaporé, Estado do Rio 
Grande do Sul, de direitos 
alfandegários para importação de 
máquinas para a usina hidro-elétrica 
de sua propriedade. Pareceres 
favoráveis: da Comissão de 
Constituição e Justiça, sob nº 962, de 
1953; da Comissão de Finanças, sob 
nº 952, de 1953. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em 

discussão. 
Se não houver quem faça a palavra 

encerro a discussão. (Pausa). 
Encerrada. 
A votação fica adiada por falta de 

número. 11 
Discussão única do Projeto  

de Lei da Câmara dos Deputados nº 
 232, de 1952, que concede pena 
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são especial de Cr$ 2.000,00 a Elza 
Giolioli Bertazon, viúva do escultor 
brasileiro Hugo Bertazon (incluido em 
Ordem do Dia nos têrmos do art. 90, letra 
d. do Regimento Interno, em virtude de 
requerimento do Sr. Senador Domingos 
Velascos, sob nº 330, de 1953, pela 
constitucionalidade (ainda não publicado) 
da Comissão de Constituição e Justiça e 
dependente de pronunciamento da 
Comissão de Finanças. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Vão ser lidos os 

pareceres das Comissões de Constituição e 
Justiça e de Finanças. 

São lidos os seguintes 
 

PARECERES 
 

PARECERES NS. 1.124 E 1.125, DE 1953 
 
Da Comissão de Constituição e Justiça, 

sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 232, de 
1952, que concede a pensão especial de  
Cr$ 2.000,00 mensais a Elza Giolioli 
Bertazon, viúva do escultor brasileiro Hugo 
Bertazon. 

 
Relator: Sr. Anísio Jobim. 
Por oficio datado de 8 de setembro do 

corrente ano, o Sr. 1º Secretário da Câmara 
dos Deputados, Ruy Santos, enviou à Mesa 
do Senado o presente Projeto de Lei nº 
1.396-B, de 1950, da Câmara dos 
Deputados, e que, no Senado, tem o nº 232, 
de 1952. 

O Projeto condensa a providência de 
uma pensão especial de Cr$ 2.000,00 (dois 
mil cruzeiros) à senhora Elza GioglioIi 
Bertazon, viúva do escultor brasileiro Hugo 
Bertazon, falecido a 16 de outubro de 1940, 
nesta capital. 

Sua viúva, com um filho a manter e a 
educar, ficou sem recursos, de maneira que a 
pensão especial que lhe é dispensada pela 
União deve correr pela verba orçamentária 
destinada aos pensionistas do Ministério da 
Fazenda. 

2. O autor do Projeto, Deputado 
Osvaldo Studart, justifica com o descrever a 
vida, os trabalhos e o mérito do escultor 
Bertazon, nascido no Brasil, na cidade de 
Campinas, no Estado de São Paulo, a 4 de 
julho de 1897. 

Com tendência notável para a arte da 
escultura, tornou-se, de logo, um artista 
superior, e durante a sua carreira no  
ramo que abraçou, conseguiu as mais 
brilhantes vitórias que o haviam de 
consagrar. 

Dí-lo a sua biografia feita em poucos 
traços. Fez os seus estudos na Itália, 
onde cursou a Academia de Belas Artes 
de Veneza, distinguindo-se como um dos 
alunos mais aproveitáveis, até ser 
graduado ou licenciado oficialmente 
escultor. 

Segundo o autor da proposição, 
concorreu às Olimpíadas de Roma e de 
várias outras exposições artísticas no referido 
país. 

Na capital de São Paulo expôs vários 
trabalhos que aumentaram a sua nomeada 
de artista, quadros simbólicos que figuram na 
Secretaria da Fazenda daquele grande 
Estado. Citam-se entre êstes trabalhos – a 
"Porta Decorativa" – do Largo da Sé, o 
"Monumento Funerário" e o "Tímpano". 
Figurou diversas vezes no Salão do Rio de 
Janeiro com obras que lhe valeram grandes 
aplausos. Foi distinguido seguidas vezes com 
medalhas de prata, ouro e bronze. 

Foi aluno de honra gratuito da Escola de 
Belas Artes de Veneza. Conquistou outros 
prêmios, que representam vitórias de sua 
carreira artística. 

Tão ilustre escultor desapareceu 
repentinamente, aos 43 anos de idade, 
deixando viúva Dª Elza Giolioli Bertason e um 
filho do casal. 

Lutando com sérias dificuldades para 
viver e educar o filho, a modesta pensão 
especial de Cr$ 2.000,00 mensais 
representa, sem dúvida, um auxílio que o 
país lhe concede, em recompensa aos 
esforços e aos talentos de seu esposo, o 
escultor nacional Hugo Bertazon. 

1 Sala Ruy Barbosa, 16 de outubro de 
1952. – Aloysio de Carvalho, Presidente em 
exercício. – Anisio Jobim, Relator, – Joaquim 
Pires, somente quanto a constitucionalidade. 
– Gomes de Oliveira, – Attilio Vivacqua. – 
Clodomir Cardoso. 

 
PARECER 

 
Nº 1.125, de 1953 

 
Da Comissão de Finanças sobre o 

projeto de lei da Câmara dos Deputados n° 
232, de 1952, que concede pensão especial 
de Cr$ 2.000,00 mensais a viúva do escultor 
brasileiro Hugo Freire. 

 
Relator: Sr. Vitorino Freire. 
O projeto de lei nº 232, de 1952, vindo 

da Câmara dos Deputados, concede pensão 
especial de Cr$ 2.000,00 (dois mil cruzeiros) 
mensais à viúva do escultor brasileiro Hugo 
Bertazon. 

Trata-se de uma medida tendente a 
amparar à viúva de um grande artista 
brasileiro, laureado pelos Salão Nacional do 
Rio de Janeiro e pelo Salão Paulista, e que 
não obstante ter falecido ainda muito moço 
deixou grande número de composições 
artísticos, destacando-se entre elas a "Porta 
Decorativa" do Largo da Sé o "Monumento 
Funerário", do Estado de Sergipe e o 
"Timpano", trabalhos êsses de grande valor e 
que foram adquiridos pela Secretaria da 
Fazenda daquele. 

Embora conhecesse os méritos do 
escultor em causa, solicitamos à Escola 
Nacional de Belas Artes que nos informasse 
qual a sua posição na escala de, valores da 
escultura Nacional. A resposta foi sobremodo 
satisfatória. O diretor daquela casa de 
Cultura nos assegurou que tudo que se 
fizesse pelos herdeiros do escultor Hugo 
Bertazon seria ato de mais pura justiça. 

A hipótese se ajusta às linhas do critério 
firmado pelo Senado para concessão de 
benefícios dessa natureza. No caso, trata-se 
de herdeiro de um brasileiro ilustre, com reais 
e assalariados serviços prestados a causa 
da cultura nacional. E este é um dos 
principais requisitos impostos por esta 
Comissão para a concessão da pensão. 

Per todos êsses motivos, a Comissão 
de Finanças opina pela aprovação do projeto. 

Sala Joaquim Murtinho, 24 de setembro 
de 1953. – Presidente, Relator 

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o 
projeto. 

Não havendo quem faça uso da palavra, 
encerrarei a discussão. (Pausa). 

Encerrada. 
A votação fica adiada por falta de 

número. 
 
Discussão única do Projeto de Lei da 

Câmara dos Deputados nº 60, de 1953, que 
isenta a Companhia Luz e Força S. A. do 
Município de Marco, no Estado do Ceará, dos 
pagamentos de direitos de importação e demais 
taxas aduaneiras. relativos às máquinas 
importadas para a usina elétrica de sua 
propriedade. (Incluído em Ordem do Dia em 
virtude de dispensa de interstício, concedida na 
sessão de 23-9-53, a requerimento do Senador 
Onofre Gomes, tendo pareceres favoráveis: da 
Comissão de Transportes, Comunicações e 
Obras Públicas, sob no 1.093, de 1953: da 
Comissão de Finanças, sob nº 1.094, de 1953). 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão. 
Havendo quem queira usar da palavra, 

encerro a discussão. (Pausa). 
Encerrada. 

A votação fica adiada por falta de 
numero. 

 
Discussão única do Projeto de Lei, virtude 

de dispensa de interstício, nº 146, de 1953, 
que concede a pensão especial de Cr$ 
2.423,50, mensais a Amélia Ribeiro Leão, 
viúva do Dr. Acilino de Leão Rodrigues. 
(Incluído em Ordem do Dia em virtude de 
dispensa de interstício, concedida na sessão 
de 23 de setembro de 1953, ao requerimento 
do Sr. Senador Alvaro AdoIpho, tendo 
pareceres favoráveis: da Comissão de 
Educação e Cultura,sob nº 1.079, de 1953, da 
Comissão de Finanças, sob nº 1.080, de 1953). 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão. 
Se nenhum Sr. Senador pedir a palavra 

encerrarei a discussão. (Pausa). 
Encerrada. 
A votação fica adiada por falta de 

número. 
 
Primeira discussão do Projeto de Lei do 

Senado no 34, de 1950, que dispõe sôbre a 
aplicação do Decreto-lei nº 8.264, de 1º de 
dezembro de 1945 (sôbre gabarito de 
construção nas proximidades do Forte Duque 
de Caxias, nos bairros do Leme, 
Copacabana, Ipanema e Leblon), Pareceres: 
da Comissão de Constituição e Justiça, pela 
constitucionalidade (ns. 959, 960 e 961, de 
1951): da Comissão de Segurança Nacional 
(nº 919, de 1953), pela rejeição.' 

 
O SR PRESIDENTE: – Sôbre a mesa 

uma emenda que vai ser lida. 
E' lida e apoiada a seguinte 

 
EMENDA Nº V 

 
Acrescente onde e como convier: 
"Art. – Os prédios a serem construídos 

nos bairros de Copacabana, Ipanema e 
Leblon (Distrito Federal) entre as praias 
respectivas e os morros que os circundam, 
terão os gabaritos fixados pelos Ministérios 
da Aeronáutica; do Lema, a partir da Avenida 
Princeza Izabel, inclusive, terão o gabarito 
fixado pela Prefeitura, tendo em 
consideração a altura dos morros que o 
circunda, não podendo, em caso algum, 
exceder a sessenta (60) metros de altura. 

 
Justificação 

 
Os aviões que fazem a defesa dos 

fortes existentes nos bairros de Copacabana, 
Ipanema e Leblon, só podem aterrissar nas 
praias por não existir ali campos de pouso; 
assim, os prédios existentes e os a serem 
construídos naqueles bairros devem 
obedecer a um gabarito uniforme fixado pelo 
Ministério da Aeronáutica. 

Os situados, entre a Avenida Princeza 
Isabel, inclusive, e os Moras da Babilonia e 
do Leme não poderão ter gabarito superior à 
altura dêsses morros, fixados, no máximo, 
em 60 (sessenta) metros, que é 
presentemente o do edifício do Palece Hotel; 
concedido aliás quando tinha a justificá-lo o 
ponedo, então a sue existente, com cerca de 
800 metros de altura. 

Sala das Sessões, em 28 de setembro 
de 1953, – Joaquim Pires. 

O SR. PRESIDENTE: – Em discurso o 
projeto e a emenda. 

Não havendo quem peça a palavra, 
encerro a discussão (Pausa). 

Encerrada. 
O projeto volta às Comissões de 

Constituição e Justiça e de Segurança Nacional. 
 
Discussão única do Parecer número 

1049, de 1953, da Comissão Diretora, 
oferecendo redação final ao Projeto  
de Resolução nº 23, de 1953, que concede  
a NinoN Borges Seal, Oficial Legislativo 
classe O da Secretaria do Senado Federal, 
permissão para aceitar designação 
 

do Poder Executivo, a fim de participar, como 
auxiliar, da Delegação do Brasil à VII 
Assembléia Geral da Organização das 
Nações Unidas, nos têrmos do art. 253 do 
Regulamento da Secretaria. 

O SR. PRESIDENTE: – Em 
discussão. 

Não havendo quem peça a palavra 
encerro à discussão (Pausa). 

Encerrada. 
A votação fica adiada por falta de 

número. 
 
Discussão única do Parecer número 

1.051, de 1953, da Comissão de Redação, 
oferecendo redação final ao Projeto de 
Resolução 26, de concede autorização ao 
Governo do Estado de Minas Gerais para 
assumir perante o International Bank for 
Reconstruction and Development as 
obrigações e responsabilidades necessárias 
à efetivação e resgate de empréstimo a ser 
feito pelo referido banco à Companhia de 
Eletricidade Alto Rio Grande (CEARG) e às 
Centrais Elétricas de Minas Gerais S. A. 
(CEMIG). 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em  

discussão. 
Se nenhum Sr Senador pedir a palavra, 

encerrarei a discussão (Pausa). 
Encerrada. 
A votação fica adiada por falta de 

número. 
 
Discussão única do Parecer número 

1.060, de 1953, da Comissão de Redação, 
oferecendo redação final às emendas do 
Senado ao Projeto de Lei da Câmara dos 
Deputados nº 331, de 1952, que autoriza o 
Poder Executivo a emitir, pelo Ministério da 
Viação e Obras Públicas – Departamento 
dos Correios e Telégrafos – uma série de 
selos postais comemorativos do 
cinqüentenário da fundação do Colégio 
Interno de São José e do vigésimo quinto 
aniversário da criação  do Colégio Externo 
de São José. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em 

discussão. 
Se não houver quem peça a palavra 

encerrarei a discussão (Pausa). 
Encerrada. 
A votação fica adiada por falta de 

número. 
 
Discussão única do Parecer número 

1.063, de 1953, da Comissão de Redação, 
oferecendo redação final ao projeto de 
Resolução número 25, de 1953, que concede 
ao Sr. Senador Ferreira de Souza licença 
para participar da delegação do Brasil à  
8ª Sessão da Organização das Nações 
Unidas. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão. 
Não havendo quem faça uso da palavra, 

encerro a discussão (Pausa). 
Encerrada. 
A votação fica adiada por falta de 

número. 
 
Discussão única do Parecer  

número 1.097, de 1953, da Comissão  
de Redação, oferecendo redação final  
ao Projeto de Lei da Câmara dos 
Deputados no 213, de 1953, que  
autoriza o Poder Executivo a abrir,  
pelo ministério da Educação e Saúde,  
os créditos especiais de Cr$ 
10.000.000,00, – Cr$ 10.000.000,00, – 
Cr$ 1.000.000,00 para auxiliar, 
respectivamente, a construção da sede  
da Museu de Arte Moderna, do  
Teatro Castro Alves, da Escola de Belas 
Artes de Pelotas e do Museu Mariano 
Procópio. (Incluindo em Ordem do  
Dia em virtude de dispensa de interstício 
concedida na sessão ilegível 
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setembro de 1953, a requerimento do Sr. 
Senador Mozart Lago). 

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão. 
Se não houver quem faça uso da 

palavra, encerrarei a discussão (Pausa). 
Encerrada. 
A votação fica adiada por falta de 

número. 
O SR. PRESIDENTE: – Esgotado a 

matéria constante da ordem do dia, passo à 
proposição em regime de urgência. 

Votação, em discussão única, do 
Projeto de Resolução nº 15, de 1953, que 
modifica o 2º e suprime o § 5º do Regimento 
Interno (em regime de urgência, nos têrmos 
do art. 155, § 4º do Regimento Interno.) 

O SR. PRESIDENTE: – Vão ser lidos os 
pareceres das Comissões de Constituição e 
Justiça e Diretora. 

São lidos os seguintes: 
 

PARECERES NS. 1.126 E 1.127, DE 1953 
 
Da Comissão de Constituição e Justiça, 

sôbre o Projeto de Resolução nº 15, de 1953, 
que modifica o § 2º do art. 161, do Regimento 
Interno do Senado. 

 
Relator: Sr. Joaquim Pires. 
O Eminente Senador Bernardes Filho 

apresentou, subscrito por mais ilegível e dois 
Senadores, o Projeto de Resolução nº 15, de 
1953, que manda substituir o § 2º do art. 161, 
do Regimento Interno do Senado, pelo 
seguinte: 

"§ 2º Na apuração dos votos a que se 
refere êste artigo serão considerados como 
votos contrários as cédulas em branco". 

Dispondo, ainda, que do mesmo artigo 
seja supresso o § 3º. 

Chamada esta Comissão a se 
pronunciar a tal respeito foi o projeto 
distribuído ao ilustre Senador Aloysio de 
Carvalho, que, em notável parecer, 
esgotou a matéria, opinando 
contràriamente à sua aprovação, 
apresentando ao mesmo emenda vasada 
nestes têrmos: 

Façam-se ao art. 611 do Regimento 
Interno do Senado estas modificações: 

1 – Substitua-se o § 2º pelo seguinte: 
Na apuração da votação sôbre as 

escolhas referidas no art. 63, I, da 
Constituição Federal, as cédulas em 
branco serão contadas, como votos 
favoráveis; 

2 – Substitua-se o § 3º pelo seguinte: 
§ 3º Êsse critério prevalecerá para as 

votações que se devam fazer por afirmativa 
ou negativa. 

A essa emenda foi, pelo senador 
Joaquim Pires, apresentada e justificada a 
seguinte subemenda: 

Subemenda à Emenda proposta pelo 
Relator ao Projeto de Resolução número 15, 
de 1953. 

Substitua-se o art. 161 do Regimento 
Interno, bem como os seus §§ pelos 
seguintes: 

Art. 161. A votação por escrutínio 
secreto se praticará por meio de esferas, 
lançando cada Senador, em uma urna 
uma esfera branca se fôr o voto 
favorável, preta secontrário. 

§ 1º Para êsse fim receberá da Mesa, 
em envelope fechado, duas esferas 
diferentes na côr. 

§ 2º A que fôr utilizada para 
exprimir o voto será lançada em uma 
urna e a que não fôr utilizada em outra 
que servirá para conferir o resultado da 
votação. 

§ 3º Feita a apuração o Presidente 
proclamará o resultado e fará as necessárias 
comunicações a quem de direito". 

A Comissão de Justiça, após acalorada 
discussão, resolveu, por quase unanimidade, 
aprovar a subemenda, nos têrmos em que foi 
redigida, submetendo-a à consideração do 
Senado, julgando prejudicados não só o 
projeto como a emenda oferecida ao mesmo. 

Sala Ruy Barbosa, em 17 de 
setembro de 1953. – Dario Cardoso, 
Presidente. – Joaquim Pires, Relator. – 
Anísio Jobim. – Waldemar Pedrosa. – 
Gomes de Oliveira. – Attílio Vivacqua. – 
Camilo Mércio. – Aloysio de Carvalho, 
vencido, nos têrmos de declaração de 
voto anexa. 

 
SUBEMENDA A EMENDA PROPOSTA 

PELO RELATOR AO PROJETO DE 
RESOLUÇÃO Nº 15, DE 1953. 

 
Substitua-se o art. 161 do Regimento 

Interno bem como os seus parágrafos 
seguintes: 

"Art. A votação por escrutínio secreto se 
praticará por meio de esferas lançando cada 
Senador, em uma urna uma esfera Branca, 
se fôr o voto favorável, preta se contrário. 

§ 1º Para êsse fim receberá da Mesa 
em envelope fechado, duas esferas 
diferentes na côr; 

§ 2º A que fôr utilizada para 
exprimir o voto, será "lançada em uma 
urna e a que não fôr utilizada em outra 
que servirá para conferir o resultado da 
votação: 

§ 3º Feita a apuração o Presidente 
proclamará o resultado e fará as necessárias 
comunicações a quem de direito". 

 
Justificação 

 
O douto parecer do ilustre Senador 

Aloysio de Carvalho é completo no estudo 
que fêz sôbre a matéria objeto do projeto de 
resolução nº 15, de 1953, subscrito por 23 
Senadores dos quais quatro são membros 
efetivos desta Comissão, dois tem sido 
suplentes em substituições ocasionais, 
quatro fazem parte da Comissão Diretora, 
comissões estas chamadas a opinarem sôbre 
a forma de ser considerado o voto em 
branco. 

Contrário à referida emenda pronunciou 
o douto relator, baseado em que voto em 
branco tem sido universalmente tido e havido 
como favorável ao assunto em aprêço, 
citando precedentes, comentadores e 
brocardos de direito consuetudinário. 

Releve-se, porém, contrariá-lo em suas 
assertivas. 

E' certo o que S. Ex.ª disse, porém no 
caso legem habemus. Já Cícero dizia em 
uma de suas belíssimas orações: 

"Legum omnes servi sumus, ut líberi 
esse possimus". 

"Somos todos escravos da lei, para que 
possamos ser livres". 

A Constituição Federal no art. 63 
declara ser da competência privativa do 
Senado: 

"I – aprovar, mediante voto secreto, a 
escolha de magistrados, nos casos 
estabelecidos por esta Constituição, do 
Procurador Geral da República, dos Ministros 
do Tribunal de Contas, do Prefeito do Distrito 
Federal, dos membros do Conselho Nacional 
de Economia e dos chefes de missão 
diplomáticos de caráter permanente. 

Quem se escusa de votar, não aprova. 
Ora se o Senador não pode se escusar de 
votar simbolicamente é evidente que também 
lhe é vedado votar em branco porque com 
isso se escusa de votar e, portanto, de 
aprovar. O aforismo jurídico aplicável no caso 
seria: Consentire non videntur errantes et 
ignorantes, nec ad incogitata consensus 
tranitur. "Consentimento não prestam os que 
erram, os que ignoram como os que do fato 
não cogitaram". 

O nobre Senador não seguiu a 
sequência lógica de suas premissas tão 
brilhantemente expostas. 

Se o tivesse feito deveria ter coincidido 
pela aceitação da votação secreta por meio de 
esferas brancas e pretas, única forma de 
conciliar o dispositivo constitucional que manda 
que a aprovação das indicações feitas pelo 
Presidente da República para serem possíveis 
as nomeações, sejam feitas mediante voto 
secreto – porque por tal forma não haverá 
escusa possível nem o subterfúgio do voto em 
branco e mesmo sem voto porque não é 
possível que o voto simulado com a sobrecarta 
seja tido como voto em branco. 

Assim, também, cumpriremos nosso 
Regimento Interno. 

Voltemos, portanto, a adotar a prática 
observada no Senado desde o Império e na 
República até 1930, por ser mais eficiente e 
sobretudo sábia. E' o que com a subemenda 
se pleiteia. 

Sala Ruy Barbosa, em 17 de setembro 
de 1953. – Joaquim Pires. 

A subemenda supra foi aprovada pela 
Comissão de Constituição e Justiça na 
reunião de 17-9-53. 

Em 17-9-53. – Dario Cardoso. 
 

VOTO EM SEPARADO DO SENADOR 
ALOYSIO DE CARVALHO 

 
Na mesma sessão de 23 de junho 

último, foram apresentados dois projetos de 
resolução, visando à modificação dos 
parágrafos 2º e 3º do artigo 161 do 
Regimento Interno do Senado, que disciplina 
o processo da votação por escrutínio secreto. 

Faz-se essa votação por meio de cédulas 
impressas ou datilografas, lançadas em urna 
pelos senadores, à medida que forem 
chamados, diz o artigo em causa. Aberta a 
urna, o 1º Secretário declarará o número de 
cédulas encontradas, passando-as em 
seguida, uma por uma ao Presidente, que lerá 
em voz alta o seu conteúdo e as entregará ao 
2º Secretário. Concluída a segurança, o 
Presidente proclamará o resultado (§ 4º). 

Não adianta a disposição regimental o 
que as células impressas ou datilografadas 
conterão. Mas, estabelecendo o artigo 160, 
ao regular o processo da votação nominal, 
que a votação se faça pela chamada dos 
senadores, que responderão sim ou não 
conforme aprovem ou rejeitem a proposição 
em pauta, e sendo, enfim, a votação por 
escrutínio secreto a mesma nominal, 
realizada, apenas, em caráter sigiloso quanto 
à manifestação do pensamento de quem 
vota, foram adotadas cédulas impressos 
contendo, umas, a afirmativa e outras a 
negativa, para a livre escolha do Senador, no 
ato de colocar em urna o seu voto secreto. 

Criou-se, porém, o problema de como 
contar o voto em branco, inevitável no método de 
votação, visto que impossível é assegurar, aí, 
como é fácil fazê-Io na votação a descoberto, 
seja simbólica, seja nominal, a observância do 
preceito do artigo 162 de que nenhum Senador 
presente poderá escusar-se de votar, salvo nos 
assuntos em que tenha interêsse individual. 

Destarte, se a votação secreta se efetiva 
por um sim ou por um não, mas no envólucro 
que deve conter uma das duas cédulas, 
nenhuma aparece, é evidente que houve um 
votante faltoso aos têrmos dêsse preceito 
regimental. Como identificá-lo, porém, se é 
manifesta, para isso, a impossibilidade 
material, e quando não fôsse, violado ficaria o 
sigilo do voto, condição essencial ao processo 
de votação de que se trata? 

A questão apresentou-se, praticamente, 
ao Senado, nos primórdios do seu 
funcionamento depois da Constituição de 
1946, quando chamado a opinar sôbre  
as primeiras nomeações para o Tribunal 
Federal de Recursos. Sendo imperativo 
constitucional o voto secreto, neste  
caso, como nos demais em que a escolha do 
Poder Executivo depende da aprovação  
do Senado, (art. 63, I) houve indicações 
 

ilegível 
No Regimento aprovado pelo  

Senado em 16 de fevereiro de 1953 
ilegível a hipótese claramente prevista, 
dispondo o parágrafo único do artigo 
ilegível que na apuração dos votos  
por escrutínio secreto as cédulas em 
branco seriam consideradas como  
votos contrários. Não nos acode à 
lembrança tenha sido necessário,  
durante a grave vigência dêsse 
Regimento, somá-las aos votos  
negativos para efeito da rejeição de 
alguma escolha. Mas apesar de assim 
fulminadas no seu empenho 
abstencionista, continuaram elas 
figurando nos escrutínios, a atestarem o 
propósito do votante de, entre o sim e o 
não categóricos, evadir-se a um 
pronunciamento que as circunstâncias ou 
os deficientes elementos da causa talvez 
não lhe permitissem conciente. 

 

Eis que o novo Regimento Interno 
(Resolução n 9, de 11 de novembro de  
1952) consagrou a norma das cédulas em 
branco serem consideradas apenas para 
efeito do quorum de votação  (art. 161, § 2º), 
acrescentando (§ 3º) que votando em branco 
senadores em número de um quinto dos 
presentes, a votação será transferida para a 
sessão seguinte, quando se realizará 
definitivamente. O preceito teve controvertida 
aplicação, quando da recente apreciação, 
pelo Senado, da escolha de ilustre  
brasileiro para nosso embaixador em  
país europeu, visto que os votos 
terminantemente desfavoráveis somados às 
cédulas em branco ultrapassariam o  
número de votos favoráveis. Pleiteou-se, 
regimentalmente, essa solução, para 
decretar-se a recusa da escolha do Poder 
Executivo. Mas a norma regimental sendo 
agora diversa, as cédulas em  branco 
sòmente tinham valor para apurar-se o 
quorum da votação, de modo que a  
indicação foi mantida. Outros aspectos que 
afloraram ao debate, como, por exemplo, o 
da maneira de se verificar o quorum de 
votação, diferente, na espécie, do  
de aprovação, não interessam a  
êste apanhado, nem se justificaria que os 
pormenorizássemos aqui, dado o  
caráter secreto da sessão em que se 
acentuou a divergência de interpretação 
regimental. 

 

Derivaram do episódio os dois  
projetos de resolução de início mencionados. 
Um, de n. 14, subscrito pelo senador  
Mozart Lago, determina que as cédulas  em 
branco não sejam computadas, para  
efeito de quorum de votação, anotando-se, 
contudo, o seu número, para verificação de 
quantos senadores, estando presentes, 
deixaram de votar, por forma que, 
descontadas tais cédulas, e não existindo o 
número mínimo de 32 para a votação, 
renove-se esta na sessão seguinte.  
O outro, de n. 15, subscrito  
por 22 senadores, inclusive os Srs.  
Joaquim Pires, Camilo Mércio, AttílioVivacqua, 
Valdemar Pedrosa eFlávio Guimarães, 
ilustrescomponentes desta Comissão,restaura 
inteiramente o critério regimental anterior, 
validando, portanto, as cédulas em branco 
como votos contrários. 

 

Opinamos, neste passo, sôbre o último 
projeto, ousando, todavia, discordar da 
providência quepropõe. 

A cédula em branco, com efeito, num 
processo de votação em que ao votante se 
oferece, como vimos, a alternativa de 
responder a uma consulta, sim ou não, é voto 
ilegível mais de assentimento do que 
ilegível, se algum valor lhe devesse ser 
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ilegível. Se o papel do Senado, ilegível 
no artigo 63, inciso I da Constituição, é 
ilegível as escolhas do Executivo, aí 
enumeradas ilegível uma escolha quem 
explicitamente ilegível, vale dizer, quem 
expressamente veta. O silêncio, em tal 
ilegível, sempre foi tido, universalmente, 
como consenso. É o que se satisfaz 
ilegível expressões mais de uso, "qui non 
ilegível". 

Ora, se aquèle que não declara 
discutir, presume-se consentir, por que 
transformarmos em negativa ilegível a 
simples ausência dessa negativa? Seria 
consagrarmos, então, um ilegível 
regimental de relação pelo qual, para 
alcançar certo resultado, e da recusa 
indicação ilegível, o senador, ao seu 
alvedrio, duas maneiras de vetaz 
negando ou silenciando, o que tudo 
ilegível. E como é ilegível negar, 
silenciando, aquêles que quizessem 
discordar não precisariam, afinal, ter o 
trabalho de buscar, entre cédulas de 
conteúdos opostos, a da condenação, 
pois o ilegível vazio colocado na urna 
ilegível fim. A votação, com isso, 
acabaria limitada a uma posição de 
ilegível e outra ilegível a cédula de 
declaração afirmativa. 

Quando, entretanto, o Executivo 
remete ao Senado o nome que escolheu, 
para determinado pôsto, condicionando-o 
à sua aprovação, o que cumpre ao 
Senado manifestar, a bem dizer, é a 
desaprovação, se entender. Isto porque o 
provimento dos cargos públicos é função 
privativa do Presidente da República, 
dependente, apenas, em alguns casos, 
que a própria Constituição estabeleça, do 
apoiamento do Poder Legislativo, por uma 
das suas casas, o Senado. Se a 
Constituição acaso estipulasse que, 
decorrido certo prazo sem o 
pronunciamento do Senado, a escolha 
seria tida como aceita, não haveria 
nenhum desrespeito ao Legislativo por 
sua omissão, como nenhuma perda de 
autoridade sofre o Executivo quando, 
silenciando, durante dez dias, o veio a 
projeto da lei, compreende-se que o 
sancionou. 

Aqui, como ali, o que importa estar 
expresso, portanto, é a recusa de 
beneplácito, num caso ao projeto de lei, 
noutro caso à nomeação administrativa. 
Se o mecanismo da sanção e veto do 
Executivo à lei do Legislativo, é um 
"vínculo de cooperação" entre os dois 
poderes, como se exprime Mario 
Casasanta, no seu inegualado trabalho 
sôbre "o poder do veto", não há porque 
contestarmos a existência do mesmo 
vínculo entre o Legislativo e o Executivo, 
quando êste subordina à anuência 
daquele algumas das nomeações que 
deseja fazer. 

Não é despropósito, por conseguinte, 
insistir sôbre a hipótese constitucional da 
sanção presumida, acentuando-se como 
o silêncio do Executivo, na eventualidade, 
significa aprovação, ao invés de rejeição. 
Na evolução política brasileira, é certo 
que o princípio oposto foi o adotado na 
carta constitucional de 1823, mas as 
circunstâncias históricas explicam o fato, 
lembra aquêle ilustre publicista, tanto 
mais quanto o projeto da assembléia 
constituinte de 1823 inscrevera, ao 
contrário, a figura da sanção presumida e 
foi exatamente isso que o ato adicional de 
1834 impoz aos presidentes de província, 
por forma diversa, portanto, do que 
prevalecia e prevaleceu para o centro. 
Frustrada pela primeira constituição 
republicana, a consagrarão, entre nós, do 
veto silencioso, pelo molde americano, 
que a constituição provisória reconhecera, 
para a emergência de esgotar-se o 
decêndio quando encerrado o Congresso, 
nunca mais no período republicano, 
sofreu qualquer interrupção ou obstáculo 
a prática da sanção presumida, que 
dessa maneira se tornou pacífica. 

ilegível, como na  
hipótese de aprovação do 
 

Senado as nomeações do Executivo, muito 
mais lógico seria contar-se a cédula em 
branco como assentimento, embora tácito. 
Se, pelos têrmos do Regimento, nenhum 
senador presente no recinto pode deixar de 
votar, salvo na contingência pelo mesmo 
Regimento configurada, e se a cédula em 
branco, inequivocamente é uma atitude de 
escusa, admite-se que o valor negativo a ela 
atribuído represente uma condenação a 
essa escusa, uma vez que lhe anula por 
completo as conseqüências, pretendidas ou 
não. Mas, também, o valor positivo, que lhe 
fôsse, por ventura, atribuído, representaria, 
igualmente, uma condenação e com a 
mesma eficácia anulatória. 

Conclui-se, pelo exposto, que o 
processo ideal de votação para o caso 
seria o que eliminasse, ou reduzisse ao 
mínimo, as oportunidades de escusa, tão 
inevitáveis num escrutínio secreto e 
concorresse, em suma, para imprimir ao 
pronunciamento do Senado uma 
expressão insofismável de desacôrdo, 
quando fôsse a sua vontade com o que, 
afinal, estaríamos acreditando o preceito 
constitucional do seu referendo a 
determinadas escolhas do Executivo. 

Vimos como procede o atual 
Regimento Interno, e como precederam as 
anteriores, de 1949 e de 1935, baixado 
êste logo após a Constituição Federal de 
1934, em que ao Senado exigido em órgão 
de coordenarão de poderes, se reconhecia 
a atribuição de aprovar, mediante voto 
secreto, nomeações do Poder Executivo. 

O Regimento de 1903 adotava, por 
igual, três maneiras de votação, a 
simbólica, a nominal e a de escrutínio 
secreto. Quanto ao escrutínio secreto, 
distinguia da hipótese de eleições, em que 
a votação se faria por meio de cédulas 
escritas, a hipótese de deliberação sôbre 
negócios de interêsse particular quando, 
então a votação se praticaria por meio de 
esferas, colocando cada Senador, numa 
urna, a esfera branca, quando favorável o 
seu voto, ou a prêta, quando contrário, de 
modo que a esfera não utilizada era 
lançada em outra urna servindo para 
conferir o resultado (Arts. 203 e 204). 

Êsse sistema tradicional é, na 
verdade, o que mais se aproxima dos 
objetivos a que deve visar uma votação 
em que mais do que o consenso o que 
importa proclamar é a negativa. Vigorante 
que foi, por largo tempo, no nosso júri 
criminal, a esfera prêta passou, assim, a 
simbolizar, dentro e além do julgamento 
criminal, quer dizer, nas decisões do 
tribunal popular, como nas de quaisquer 
associações de classe ou agremiações 
fechadas, um veredito formal de 
condenação, ainda que no juízo penal, 
paradoxalmente, tanto se prestasse a 
punir, quando em resposta ao quesito 
principal, como a esculpar ou atenuar 
quando em resposta a quesitos de 
defesa. Mas nas agremiações cujos 
estatutos adotam o escrutínio secreto, 
para o ato de admissão de novos 
associados, perdura, mais ou menos por 
tôda a parte, o sistema clássico das 
esferas, bastando, muitas vêzes, uma só 
esfera prêta, lançada na urna, para a 
rejeição irremediável da pretensão. E se 
as nossas assembléias políticas 
preconisam outros métodos de votação, 
como corrente, aliás, nos legislativos, por 
outros lugares (a Assembléia Nacional e a 
Câmara Corporativa Portuguêsas 
admitem, todavia, o escrutínio secreto, 
por meio de listas ou por esferas brancas 
e prêtas), não seria desarrazoado 
buscarmos o mesmo desiderato, sem 
restaurarmos, embora, o processo que o 
velho Regimento Interno de 1903 
abraçou. 

Assim, o perfeito sucedâneo seria o 
da votação por cédulas impressas ou 
dactilografadas e cédulas em branco, ao 
menos quando se tratasse da ilegível 
sôbre as escolhas mencionadas no artigo 
63 da Constituição Federal copiando-se 
as últimas como votos ilegível, que 
teriam obrigatoriamente o vocábulo 
 

"não", como votos contrários. Mas não 
fugiriamos, também, da surprêsa da 
sobrecarta vasia, a que teríamos, então, 
de dar um valor, fôsse o de voto em 
branco, semelhante à cédula em branco 
que nela não fôra colocada, fôsse a de 
cômputo para efeito simplesmente, de 
quorum de votação. Como se vê, não há, 
na espécie, processo que satisfaça, por 
inteiro, à intenção de evitar o voto secreto 
em branco, isto é, nem sim, nem não, 
indesejado pelo Regimento Interno 
quando expressamente veda ao Senador 
escusar-se de votar, sem o declarado 
motivo. 

E' esta, aliás, uma regra considerada 
pelos regimentos legislativos, em geral. 
Entre êles, o do Senado Canadense (ed. 
1946) até diferencia do impedimento 
categórico nos assuntos em que o 
senador tenha interêsse pecuniário, (art. 
53) a simples escusa para votar, alegada 
em qualquer matéria, contanto que 
fundamentada, e dependendo, sempre, 
do deferimento do plenário, a quem o 
Presidente pergunta se deve o Senador, 
pelas razões que apresentou, escusar-se 
da votação: "Shall the Senator, for the 
reasons assigned by him, be excused 
from voting" (art. 54). 

Nosso Regimento dispensa a 
consulta ao plenário, desde que só admite 
para a escura de votar, como vimos, o 
motivo do interêsse individual, nem 
mesmo o de não ter estado presente à 
discussão, como, por exemplo, o 
Regimento Interno do Senado uruguaio 
(1941) aceita. 

Nada obsta, portanto, a que o 
escrutínio secreto seja cercado de 
cautelas que visem à sua melhor 
eficácia, no sentido de evitar-se o voto 
em branco, forma de escusa que nas 
votações a descoberto não prevalece, 
salvo na situação regimentalmente 
prevista. Corresponde, assim, ao 
preceituado no Regimento, no que tange 
às escusas, bem como à própria 
natureza dos pronunciamentos 
parlamentares coletivos, o meio de 
votação que a essa luz, tornasse 
equivalentes o processo simbólico e o 
processo secreto. 

O meio, sem dúvida, é o de valorizar 
o voto em branco. Valorizá-lo como 
negativa, não nos parece indicado por 
princípios universais, nem pelas 
circunstâncias e razões dantes expostas, 
as quais, ao contrário, ajudam a sua 
valorização positiva. 

A experiência, outrossim, encontraria 
símile no processo simbólico de votação, 
tal como o inscreve o nosso Regimento, 
isto é, erguendo-se os que votam 
rejeitando a proposição e conservando-se 
sentados os que aprovam. Confirma-se, 
ainda aqui, pelo menos quanto a nós, o 
uso de agir, para negar. O senador que 
não queira aceitar a escolha que o Poder 
Executivo submete ao Senado deve 
expressá-lo, portanto, pela negativa, 
porque, se o não fizer, está concordando. 

Sugerimos, portanto, a seguinte: 
 

EMENDA SUBSTITUTIVA 
 
Ao Projeto de Resolução nº 15 

 
– Façam-se ao artigo 161 do 

Requerimento Interno do Senado estas 
modificações: 

1) – Substitua-se o § 2º pelo 
seguinte: 

– Na apuração da votação sôbre as 
escolhas referidas no artigo 63, I, da 
Constituição Federal, as cédulas em 
branco serão contadas como votos 
favoráveis. 

2) – Substitua-se o § 3º pelo 
seguinte: 

§ 3º – Êsse critério prevalecerá para 
as votações que se devam fazer por 
afirmativa ou negativa. 

Sala Ruy Barbosa, em 11 de 
setembro de 1953. – Aloysio de Carvalho, 
Relator. 

Nº 1.127, de 1953 
 

Da Comissão Diretora ao Projeto de 
Resolução nº 15, de 1953. 

 
O projeto de Resolução nº 15, de 

1953, propõe que o § 2º do Art. 161 do 
Regimento Interno passa a ter a seguinte 
redação: 

"§ 2º Na apuração dos votos a que 
se refere êste artigo serão considerados 
como votos contrários as cédulas em 
branco." 

E em consequência, a supressão do 
§ 3º. 

O Projeto de Resolução em aprêço, 
sofreu largo exame na Comissão de 
Constituição e Justiça, principalmente na 
parte do ilustre senador Aloysio de 
Carvalho, que concluiu o seu brilhante e 
persuasivo parecer, que se tornou voto 
em separado pela seguinte emenda 
substitutiva: 

Façam-se ao artigo 161 do 
Regimento Interno êstas 
modificações: 

1) Substitua-se o § 2º pelo  
seguinte: 

– Na apuração da votação sôbre as 
escolhas referidas no art. 63, I, da 
Constituição Federal, as cédulas em 
branco serão contadas como votos 
favoráveis. 

2) Substitua-se o § 3º pelo seguinte: 
– Êsse critério prevalecerá para as 

votações que se devam fazer por 
afirmativa ou negativa. 

Tendo pedido vista do processo o 
nobre senador Pires Ferreira apresentou 
nova emenda substitutiva assim  
redigida: 

Substitua-se o art. 161 do Regimento 
Interno, bem como seus parágrafos pelos 
seguintes: 

Art. 161. A votação por escrutínio 
secreto se praticará por meio  
de esferas, lançando cada  
Senador, em uma urna esfera branca 
se fôr o voto favorável, preta se 
contrário. 

§ 1º Para êsse fim receberá da 
Mesa, em envelope fechado, duas 
esferas diferentes na côr. 

§ 2º A que fôr utilizada para  
exprimir o voto será lançada em uma urna 
e a que não fôr utilizada em outra, que 
servirá para conferir o resultado da 
votação. 

§ 3º "Feita a apuração o Presidente 
proclamará o resultado e fará as 
necessárias comunicações a quem de 
direito." 

Após debate prolongado, a 
Comissão de Constituição e Justiça se 
inclinou pela sugestão proposta pelo 
ilustre Senador Pires Ferreira, que 
restabelece o sistema de votação secreta, 
já adotado no Senado, em longo período 
de sua existência, com os melhores 
resultados. 

Dispensamos de examinar o  
assunto em seus detalhes. Na Comissão 
de Constituição e Justiça, em dois 
trabalhos magníficos, os nobres 
Senadores Aloysio de Carvalho e 
Joaquim Pires periustraram a matéria 
com abundância de esclarecimentos  
que orientam plenamente o voto do 
plenário. 

Resta-nos, por isso, opinar 
favoràvelmente à aceitação da 
subemenda do Senador Joaquim Pires, 
que institui o sistema de esferas, por ser o 
processo que mais satisfaz o imperativo 
regimental, o qual só admite a escusa de 
votar, quando em causa o interêsse 
individual do Senador, em qualquer 
proposição. 

Comissão Diretora, em 25  
de setembro de 1953. – Mozart Lago. – 
João Villasbôas. – Mello Vianna. – 
Joaquim Pires. – Othon Mãder. –  
Ruy Carneiro. – Durval Cruz. – Julio  
Leite. 

O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a 
mesa, uma emenda que vai ser lida. 
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É lida e apoiada a seguinte 
 

EMENDA 
 

SUBEMENDA A EMENDA Nº 1 DA 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA. 
 
Substitue-se o § 1º do texto 

proposto na subemenda pelo  
seguinte: 

§ 1º A Mesa providenciará a fim 
de que, artes de iniciada a votação, 
aos Srs. Senadores sejam fornecidas 
as esferas necessárias, garantido o 
sigilo do voto. 

 
Justificação 

 
Parece conveniente, quando se 

vai mudar radicalmente o processo 
de votação secreta, deixar maior 
flexibilidade ao texto da disposição, 
a fim de que seja adotada em 
definitivo, quanto à distribuição das 
esferas, a orientação que a  
prática indicar como a mais 
recomendável. 

Sala das Sessões, em 28 de 
setembro de 1953. – Djair Brindeiro – 
Alfredo Neves. 

 
O SR. PRESIDENTE: – A Mesa 

verifica que há menos de 16 Senhores 
Senadores no recinto. 

Vai ser feita a chamada. 
Procede-se à chamada. 
Respondem à chamada os Srs. 

Senadores: 
Vivaldo Lima. 
Ruy Carneiro. 
Djair Brindeiro. 
Cícero de Vasconcelos. 
Júlio Leite. 
Alfredo Neves. 
Pereira Pinto. 
Mello Viana. 
Domingos Velasco. 
Costa Pereira. 
Mario Motta. 
Othon Mader. 
Camilo Mércio. (13). 
O SR. PRESIDENTE: – 

Responderam à chamada 13 Senhores 
Senadores. 

Não há número para 
prosseguimento dos trabalhos. 

Vou, assim, encerrar a sessão, 
designando para a de amanhã a 
seguinte Ordem do Dia: 

 
ORDEM DO DIA 

 
Votação em discussão única, do 

Projeto de Resolução nº 15, de 1953 
que modifica o § 2º, e suprime o § 3º, 
do art. 161, do Regimento Interno (em 
regime de urgência, nos têrmos do 
artigo 155 § 4º do Regimento Interno 
tendo pareceres da Comissão de 
Constituição e justiça, sob nº 1.126, de 
1953, oferecendo emenda; da 
Comissão Diretora, sob nº 1.127, de 
1953, favorável ao projeto e à emenda 
da Comissão de Constituição e 
Justiça: e dependendo de 
pronunciamento das mesmas 
Comissões sôbre a subemenda 
oferecida em plenário.) 

Votação em discussão única do 
Projeto de Lei da Câmara dos 
Deputados nº 312, de 1950, que 
concede isenção de direitos de 
importação e taxas aduaneiras para a 
Rádio Sociedade Farroupilha Limitada, 
de Pôrto Alegre. Pareceres favoráveis: 
da Comissão de Constituição e 
Justiça, sob número 992, de 1953: da 
Comissão de Finanças, sob nº 993, de 
1953. 

Votação em discussão única do 
Projeto de Lei da Câmara dos 
Deputados nº 313, de 1950, que 
concede isenção de direitos de 
importação à Prefeitura de Campo 
Grande, Estado de Mato Grosso, para 
um trator Caterpillar. Pareceres 
favoráveis: da Comissão de 
Constituição e Justiça, sob nº 969, de 
1953; da Comissão de Finanças, sob 
nº 970, de 1953. 

Votação em discussão única do 
Projeto de Lei da Câmara dos Deputados 
nº 314, de 1950, que isenta de direitos e 
taxas aduaneiras, exclusive a de 
previdência social, uma draga de sucção 
importada pela Sociedade de Expansão 
Comercial e Urbana Ltda, com sede em 
Recife, Pernambuco. Pareceres 
favoráveis: da Comissão de Constituição 
e Justiça, sob nº 1.016, de 1953; da 
Comissão de Finanças, sob nº 1.017. 

Votação em discussão única do 
Projeto de Lei da Câmara dos 
Deputados nº 260, de 1951, que 
concede isenção de direitos de 
importação para consumo e demais 
taxas aduaneiras, para material 
importado pelo Instituto de 
Aposentadoria e Pensões dos 
Comerciários. Pareceres favoráveis: da 
Comissão de Constituição e Justiça, sob 
nº 1.018, de 1953, da Comissão de 
Finanças, sob nº 1.019, de 1953. 

Votação em discussão única do 
Projeto de Lei da Câmara dos 
Deputados nº 64, da 1952, que 
concede isenção de direitos de 
importação para uma estação 
transmissora destinada às "Emissoras 
Unidas", de São Paulo. Pareceres 
favoráveis: da Comissão de 
Constituição e Justiça, sob nº 1.022, 
de 1953: da Comissão de Finanças, 
sob nº 1.023, de 1953. 

Votação em discussão única do 
Projeto de Lei da Câmara dos 
Deputados nº 85, de 1952, que isenta 
de impostos e taxas federais as 
sociedades beneficentes. Pareceres: da 
Comissão de Constituição e Justiça, 
pela constitucionalidade (sob nº 907, de 
1953); da Comissão de Finanças, pela 
rejeição (sob nº 908, de 1953). 

Votação em discussão única do 
Projeto de Lei da Câmara dos Deputados 
nº 159, de 1952, que isenta a Prefeitura 
Municipal de Guaporé, Estado do Rio 
Grande do Sul, de direitos alfandegários 
para importação de máquinas para a 
usina hidro-elétrica de sua propriedade. 
Pareceres favoráveis: da Comissão de 
Constituição e Justiça, sob nº 962, de 
1953; da Comissão de Finanças, sob nº 
962, de 1953. 

Votação em discussão única do 
Projeto de Lei da Câmara dos 
Deputados nº 232, de 1952, que 
concede pensão especial de Cr$ 
2.000,00 a Elza Giolioli Bertazon, viúva 
do escultor brasileiro Hugo Bertazon; 
com pareceres favoráveis sob ns. 
1.124 e 1.125, das Comissões de 
Constituição e Justiça e de Finanças. 

Votação em discussão única do 
Projeto de Lei da Câmara dos 
Deputados nº 60, de 1953, que isenta 
a Companhia Luz e Fôrça S. A. do 
Município de Marco, no Estado do 
Ceará, dos pagamentos de direitos de 
importação e demais taxas aduaneiras, 
relativos às máquinas importadas para 
a usina elétrica de sua propriedade, 
(Incluído e em Ordem do Dia em 
virtude de dispensa de interstício, 
concedida na sessão de 23-9-53, a 
requerimento do Senador Onofre 
Gomes, tendo pareceres favoráveis: 
da Comissão de Transportes 
Comunicações e Obras Públi- 
 

cas, sob número 1.093, de 1953, da 
Comissão de Finanças, sob nº 1.064 
de 1953. 

Votação em discussão única do 
Projeto de Lei da Câmara dos Deputados 
nº 140, de 1953, que concede a pensão 
especial de Cr$ 2.423,50 mensais a 
Amélia Ribeiro Leão, viúva do Dr. Acelino 
de Leão Rodrigues. (Incluído em Ordem 
do Dia em virtude de dispensa de 
interstício, concedida na sessão de 23 de 
setembro de 1953, a requerimento do Sr. 
Senador Alvaro Adolpho, tendo 
pareceres favoráveis: da Comissão de 
Educação e Cultura, parecer nº 1.049, de 
1953, da Comissão de Finanças, sob nº 
1.080, de 1953. 

Votação em discussão única do 
Parecer nº 1.049, de 1953, da 
Comissão Diretora, oferecendo 
redação final ao Projeto de Resolução 
nº 23, de 1953, que concede a Ninon 
Borges Seal, Oficial Legislativo classe 
O, da Secretaria do Senado Federal, 
permissão para aceitar designação do 
Poder Executivo, a fim de participar, 
como auxiliar, da Delegação do Brasil 
à VIII Assembléia Geral da 
Organização das Nações Unidas, nos 
têrmos do art. 253 do Regulamento da 
Secretaria. 

Votação em discussão única do 
parecer nº 1.051, de 1953, da Comissão 
de Redação, oferecendo redação final 
ao Projeto de Resolução nº 26, de 1953, 
que concede autorização ao Govêrno 
do Estado de Minas Gerais para 
assumir perante o International Bank for 
Reconstruction and Development as 
obrigações e responsabilidades 
necessárias à efetivação e resgate de 
empréstimo a ser feito pelo referido 
banco à Companhia de Eletricidade Alto 
Rio Grande (CEARG) e à Centrais 
Elétricas de Minas Gerais S. A. 
(CEMIG). 

Votação em discussão única do 
Parecer nº 1.060 de 1953, da 
Comissão de Redação, oferecendo 
redação final às emendas do Senado 
ao Projeto de Lei da Câmara dos 
Deputados nº 331, de 1952, que 
autoriza o Poder Executivo a emitir, 
pelo Ministério da Viação e Obras 
públicas – Departamento dos Correios 
e Telégrafos – uma série de selos 
postais comemorativos do 
cinqüentenário da fundação do Colégio 
Interno de São José e do vigésimo 
quinto aniversário da criação do 
Colégio Externo de São José. 

Votação em discussão única do 
Parecer nº 1.063, de 1953, da Comissão 
de Redação, oferecendo redação final ao 
Projeto de Resolução nº 25, de 1953, que 
concede ao Sr. Senador Ferreira de 
Souza licença para participar da 
delegação do Brasil à 8ª Sessão da 
Organização das Nações Unidas. 

Votação em discussão única do 
Parecer nº 1.097, de 1953, da 
Comissão de Redação, oferecendo 
redação final ao Projeto de Lei da 
Câmara dos Deputados nº 213, de 
1963, que autoriza o Poder Executivo 
a abrir, pelo Ministério da Educação e 
Saúde, os créditos especiais de Cr$ 
10.000.000,00, 10.000.000,00, 
1.000.000,00 e Cr$ 2.000.000,00 para 
auxiliar, respectivamente, a construção 
da sede do Museu de Arte Moderna, 
do Teatro Castro Alves, da Escola de 
Belas Artes de Pelotas e do Museu 
Mariano Procópio, (Incluido em Ordem 
do Dia em virtude de dispensa de 
interstício, concedida na sessão de 23 
de setembro de 1953, a requerimento 
do Senhor Senador Mozart Lago). 

Segunda discussão (2º dia) do 
Projeto de Reforma Constitucional nº 1, 
 

de 1953, que acrescenta dispositivos 
do art. 4º do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias. Parecer 
favorável, sob nº 611, de 1953, da 
Comissão de Reforma Constitucional. 

Discussão única do Projeto de Lei 
da Câmara dos Deputados nº 162, de 
1951, que exige em monumento 
nacional o conjunto arquitetônico de 
Igarassú, Pernambuco. Pareceres: 
Comissão de Constituição e Justiça 
pela constitucionalidade (sob numero 
1.008, de 1953); da Comissão de 
Finanças, sob nº 1.059, de 1953, pela 
rejeição. 

Discussão única do Projeto de Lei 
da Câmara dos Deputados nº 308, de 
1951, que denomina Professôres de 
Educação Física os atuais Instrutores 
de Educação Física do Instituto 
Benjamin Constant. Pareceres 
favoráveis: da Comissão de 
Constituição e Justiça, sob nº 323, de 
1952; da Comissão de Educação e 
Cultura, sob número 324, de 1952; da 
Comissão de Finanças, sob nº 1.097, 
de 1953. 

Discussão única do Projeto de Lei 
da Câmara dos Deputados nº 54, de 
1952, que isenta de direitos de 
importação e mais taxas aduaneiras os 
minérios de zinco e estanho. 
Pareceres: da Comissão de 
Constituição e Justiça, sob nº 1.040, 
de 1953, pela constitucionalidade; da 
Comissão de Finanças; sob nº 1.041, 
de 1953, pela rejeição. 

Discussão única do Projeto de Lei 
da Câmara dos Deputados nº 322, de 
1952, que dispõe sôbre a contagem do 
prazo previsto no art. 56 da Lei número 
830, de 23 de setembro de 1949 (que 
reorganiza o Tribunal de Contas da 
União). Pareceres: da Comissão de 
Constituição e Justiça, sob número 
1.042, de 1953, pela 
constitucionalidade da Comissão de 
Finanças, sob nº 1.043, de 1953, pela 
rejeição. 

Discussão única do Projeto de 
Decreto Legislativo nº 12, de 1953, 
originário da Câmara dos Deputados, 
que renova o têrmo de acôrdo 
celebrado entre o Estado do Piauí e o 
Ministério da Educação e Saúde, para 
intensificação da assistência 
psiquiátrica no mesmo Estado. 
Pareceres favoráveis: da Comissão de 
Constituição e Justiça, sob nº 935, de 
1953: da Comissão de Finanças, sob 
nº 885, de 1953. 

Discussão única do Projeto de 
Decreto Legislativo nº 36, de 1953, 
originário da Câmara dos Deputados 
que mantém a decisão do Tribunal de 
Contas denegatória de registro ao 
têrmo de ajuste entre o Departamento 
dos Correios e Telégrafos e Alvaro 
Leite de Oliveira, para o levantamento 
topográfico do terreno de Adrianópolis, 
onde se acha minstaladas as estações 
rádio-receptoras e rádio-transmissora 
do mesmo Departamento. Pareceres 
favoráveis: da Comissão da 
Constituição e Justiça, sob nº 994, de 
1953: da Comissão de Finanças, sob 
nº 995, de 1953. 

Discussão preliminar, nos têrmos 
do art. 132 do Regimento Interno, do 
Projeto de Lei do Senado nº 7, de 1952, 
que concede aposentadoria aos 
magistrados com os vencimentos 
correspondentes aos da classe 
imediatamente superior, se contarem 60 
anos de idade. Parecer nº 660, de 1953 
da Comissão de Constituição e Justiça, 
pela inconstitucionalidade, com voto em 
separado do Sr. Senador Luiz Tinoco. 

Encerra-se a sessão às 17 horas, 
e 25 minutos. 
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Ano VIII – Nº 188 Capital Federal Quarta-feira, 30 de setembro de 1953 
 

SENADO FEDERAL 
 

Relação das Comissões 
 

Diretora 
 
Presidente – Marcondes Filho 
1º Secretário – Ilegível 

Neves 
2º Secretário – Vespasiano 

Martins 
3º Secretário – Ilegível 

ilegível 
4º Secretário – Ezechias da 

Rocha 
1º Suplente – Costa Pereira 
2º Suplente – Prisco dos 

Santos 
Secretário – Julio Barbosa 

Diretor Geral da Secretaria do 
Senado. 

 
Comissões Permanentes 

 
Finanças 

 
1 – Ivo d'Aquino – Presidente. 
2 – Ismar de Góis – Vice-

Presidente. 
3 – Alberto Pasqualini. 
4 – Alvaro Adolfo. 
5 – Apolônio Sales. 
6 – Carlos Lindenberg. 
7 – Cesar Vergueiro. 
8 – Domingos Velasco. 
9 – Durval Cruz. 
10 – Ferreira de Souza (*). 
11 – Pinto Aleixo. 
12 – Plínio Pompeu. 
13 – Veloso Borges. 
14 – Vitorino Freire. 
15 – Walter Franco. 
(*) Substituído interinamente 

peIo Sr. Othon Mäder. 
Secretário – Evandro Vianna, 

Diretor de Orçamento. 
Reuniões às quartas e sextas-

feiras, às 16 horas. 
 

Constituição e Justiça 
 
Dario Cardoso – Presidente. 
Aloysio de Carvalho – Vice-

Presidente. 
Anisio Jobim. 
Attilio Vivacqua. 
Camilo Mércio. 
Ferreira de Souza (*). 
Flavio Guimarães. 
Gomes de Oliveira. 
Joaquim Pires. 
Olavo Oliveira (**). 
Waldemar Pedrosa. 
(*) Substituído pelo Sr. João 

Villasboas 
(**) Substituido pelo Sr. 

Carlos Saboya. 
Secretário – Luiz Carlos Vieira 

da Fonseca. 
Auxiliar – Marília Pinto 

Amando. 
Reuniões às quintas-feiras, às 

9:30 horas. 

CÓPIA 
 
Faço saber que o Senado Federal, conhecendo do Ofício nº S-1, 

de 1953, do Governador do Estado de Minas Gerais, resolve, na 
forma dos artigos 33 e 63, nº II, da Constituição Federal, e eu 
promulgo a seguinte: 

 
RESOLUÇÃO 

 
Nº 14, de 1953 

 
Artigo unico – E' autorizado o Estado de Minas Gerais a assumir 

perante o Internacional Bank for Reconstruction and Development as 
obrigações e responsabilidades necessárias à efetivação e resgate do 
empréstimo externo de US$ 7.300.000 (sete milhões e trezentos mil 
dólares), ou de seu equivalente em outras moedas, a ser feito pelo 
referido Banco à Companhia de Eletricidade Alto do Rio Grande 
(CEARG) e às Centrais Elétricas de Minas Gerais, S. A. (CEMIG), na 
conformidade das cláusulas do instrumento firmado entre as referidas 
sociedades de economia mista e o mesmo Banco, em 17 de Julho de 
1953, em Washington, nos Estados Unidos da America, e publicado 
em vernáculo no Diário Oficial dos Estados Unidos do Brasil, de 23 de 
Julho de 1953, (Seção I, Suplemento ao nº 167, páginas 7, 8 e 9) – 
empréstimo este destinado à execução das obras do plano de 
eletrificação do Estado, previstas no Anexo 2, do citado instrumento. 

Senado Federal, em 29 de Setembro de 1953 
JOÃO CAFÉ FILHO 

Presidente do Senado Federal 

Costa Pereira 
Secretário – Franklin 

Palmeira 
Reuniões, às quartas-feiras, 

às 16 horas. 
 

Economia 
 

Pereira Pinto – Presidente. 
Landulpho Ilegível – Vice-

Presidente. 
Sá Dinoco 
Assis Chateaubriand 
Julio Leite 
Euclydes Vieira. 
Plínio Pompeu. 
Secretário – Aroldo Moreira. 
Reuniões, às quintas-feiras. 
 

Segurança Nacional 
 

Pinto Aleixo – Presidente. 
Onofre Gomes – Vice-

Presidente. 
Magalhães Barata. 
Ismar de Gois. 
Roberto Glasser. 
Walter Franco. 
Mario Motta. 
Secretário – Ary Kerner 

Veiga de Castro. 
Reuniões às segundas-

feiras. 
 

Legislação Social 
 

1 – Carlos Gomes de Oliveira 
Presidente. 
2 – Luiz Tinoco – Vice-
Presidente. 
3 – Othon Mäder. 
4 – Ruy Carneiro. 
5 – Cicero de Vasconcelos. 
6 – Hamilton Nogueira. 
7 – Kerginaldo Cavalcanti. 

Secretário – Pedro de 
Carvalho Muller. 

Auxiliar – Carmen Lucia de 
HoIanda Cavalcanti. 

Reuniões às segundas-
feiras, às ilegível horas. 

 

Comissões Especiais 
 

Especial para emitir parecer 
sôbre o Projeto de Reforma 
Constitucional nº 2, de 1949 

 
Aloysio de Carvalho – 

Presidente 
Dário Cardoso 
Francisco Gallotti 
Anisio Jobim 

Educação e Cultura 
 

1 – Flávio Guimarães – 
Presidente. 
2 – Cícero de Vasconcelos – 
Vice-Presidente. 
3 – Area Leão 
4 – Hamilton Nogueira. 
5 – Levindo Coelho. 

Secretário – João Alfredo 
Ravasco de Andrade. 

Auxiliares – Carmen Lúcia de 
Holando Cavalcanti. 

Reuniões às quartas-feiras, 
às 16 horas. 

 
Redação 

 
1 – Joaquim Pires – Presidente. 
2 – Aloysio de Carvalho – Vice-
Presidente. 
3 – Waldemar Pedrosa. 
4 – Velloso Borges. 
5 – Costa Pereira. 

Secretário – Glória 
Fernandina Quintela. 

Auxiliares – Nathércia Sá 
Leitão e Dinorah Corrêa de Sá. 

Reuniões às quartas-feiras, 
às 16 horas. 

 
Relações Exteriores 

 
Mello Vianna – Presidente. 
Hamilton Nogueira – Vice-

Presidente. 
Bernardes Filho. 
Djair Ilegível. 
Georgino Avelino. 
João Villasboas (*). 
Novaes Filho. 

Lauro Portela – Secretario. 
Eurico Ilegível Auler – 

Auxiliar. 
Dias de Ilegível – segundas-

feiras, às 16 horas. 
(*) Substituto do Sr. Ferreira 

de Souza (ilegível 7 9 1953). 
 

Saude Pública 
 
Levindo Coelho – Presidente. 
Alfredo Ilegível – Vice-

Presidente. 
Ferreira de Souza. 
Prisco Santos. 
Vivaldo Lima. 
Durval Cruz. 
Ilegível Secretário – Aurea de 

Barros Rêgo. 
Reuniões às quintas-feiras, às 

16 horas. 
 

Transportes, Comunicações e 
Obras Públicas 

 
Euclydes Vieira – Presidente. 
Onofre Gomes – Vice-

Presidente. 
Alencastro Guimarães. 
Othon Mäder 
Antonio Bayma. 
Secretario – Francisco Soares 

Arruda. 
Reuniões às quartas-feiras, 

às 16 horas. 
 

Serviço Público Civil 
 
Prisco dos Santos – 

Presidente. 
Luiz Ilegível – Vice-

Presidente. 
Vivaldo Lima. 
Mozart Lago 
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Camilo Mércio. 

Ilegível ilegível. 

Antônio ilegível. 

Bernades Filho. 

Marcondes Filho. 

Ilegível Oliveira. 

Ilegível ilegível. 

João Villasbôas. 

Secretário – Aurea de ilegível 
Rêgo 

 

Especial de Investigação sôbre as 
condições materiais das Instalações da 
Justiça do Distrito Federal e órgãos 
relacionados: 

 

Mello Vianna – Presidente 

Alencastro Guimarães – Relator 

Attilio Vivacqua. 

João Villasbôas. 

Camilo Mércio. 

Secretário – Ivan Palmeira. 

Auxiliar – Ilegível Schroeder 

 

Parlamentar de Inquérito sôbre o 
cimento 

 

Francisco Gallotti – Presidente. 

Mozart Lago – Vice-Presidente. 

Júlio Leite. 

Landulpho Alves. 

Mário Motta. 

Secretário – Lauro Portella. 

 

Especial de Reforma do Código de 
Processo Civil 

 

1 – João Villasboas – Presidente. 

2 – Attilio Vivacqua – Vice-
Presidente. 

3 – Dário Cardoso – Relator. 

Secretário – José da Silva Lisboa. 

Auxiliar – Carmen Lúcia de 
Holanuda Cavalcanti. 

Reuniões às sextas-feiras, às 16 
horas. 

 

Especial de Revisão do Código 
Comercial 

 

1 – Alexandre Marcondes Filho – 
Presidente. 

2 – .............................................. 

3 – Pereira de Souza – Relator. 

4 – Attilio Vivacqua. 

5 – Victorino Freire. 

Secretário – João Alfredo Ilegível 
de Andrade. 

EXPEDIENTE 
DEPARTAMENTO DE IMPRESSA NACIONAL 

DIRETOR GERAL 
ALBERTO DE BRITO PEREIRA 

 

CHEFE DO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES CHEFE DA SEÇÃO DE REDAÇÃO 
MURILO FERREIRA ALVES HELMUT HAMACHEP 

 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
SEÇÃO II 

 

Impresso nas ilegível do Departamento de Imprensa Nacional 
AVENIDA RODRIGUES ALVES, I 

 
ASSINATURAS 

REPARTIÇÕES E PARTICULARES FUNCIONÁRIOS 
Capital e Interior Capital e Interior 

Semestre......................... Cr$ 50,00 Semestre...................... Cr$ 39,00 
Ano.................................. Cr$ 56,00 Ano............................... Cr$ 76,00 

Exterior Exterior 
Ano.................................. Cr$ 136,00 Ano............................... Cr$ 108,00 

 

As assinaturas dos órgãos oficiais começam e terminam em qualquer ilegível do 
exercício em que forem  registradas. 

O registro de assinaturas é feito à vista do comprovante do recebimento. 
Os cheques e vales postais deverão ser emitidos em favor do tesoureiro do 

Departamento da Imprensa Nacional. 
Os suplementos às edições dos órgãos oficiais serão fornecidos aos assinantes 

sòmente mediante solicitação. 
O custo do número atrasado será acrescido de Cr$ 0,10 e por exercício decorrido, 

cobrar-se-ão mais Cr$ 0,50. 
 

serviço público, inclusive a respectiva 
gratificação adicional. 

Relativamente ao Projeto de 
Resolução nº 11, de 1952, que determina 
que a Comissão Diretora fará distribuir 
entre os jornalistas credenciados na Casa a 
Sinopse dos trabalhos do Senado, a fim de 
ser divulgado no término de cada sessão 
legislativa, o Sr. Senador Alfredo Neves 
ofereceu longo parecer fundamentando as 
razões por que opinava pela rejeição do 
mesmo, com o que concordou a Comissão. 

Tomando conhecimento das 
informações da Diretoria de Contabilidade, 
sobre o processo que baixara em 
diligência, a fim de que fôsse esclarecido 
por que retroagia o pagamento de salário-
família a 1947, decidiu a Comissão, de 
conformidade com o parecer do Sr. 
Senador Alfredo Neves, autorizar que se 
faça à Câmara dos Deputados o 
expediente necessário para abertura dos 
crédito solicitados, bem como do constante 
do adendo enviado pela mesma Diretoria. 

A Comissão tomou conhecimento das 
providências adotadas pelo Senhor 
Senador Alfredo Neves para restauração e 
aproveitamento das urnas de cimento 
armado colocadas na escadaria do Palácio 
Monroe. 

Em seguida o Sr. Presidente deu a 
palavra ao Sr. Senador Vespasiano Martins 
que passou a relatar os processos que lhe 
foram distribuídos. 

Acompanhando os pareceres de Sua 
Excelência, a Comissão deferiu, os 
requerimentos de Paulo Weguelin Delpech, 
Conservador da Biblioteca, padrão K, sôbre 
contagem de tempo de serviço como 
contratado, no total de 3 anos e 29 dias: de 
José Campos Bricio, Taquigrafo-Revisor, 
padrão PL-4 sôbre dois mêses de licença 
especial, a partir de 14 do corrente: de Luiz 
Galvão, Auxiliar da Portaria, padrão K, 
sobre três meses de licença especial, à 
partir de 15 do corrente e indeferiu o 
requerimento em que Alipio Ferreira Dias, 
Contínuo, classe 1, solicita sejam 
considerados como de licença especial os 
105 dias que obteve para tratamento de 
saúde, em virtude do que dispõe o art. 16 
do Decreto nº 25.267, de julho de 1948, 
que veda transformar em licença especial 
qualquer outra concedida ao servidor. 

Quanto ao requerimento em que 
Myriam da Costa Côrtes, Oficial Legislativo, 
classe J, solicita permissão para gozar a 
licença de 3 mêses que lhe foi concedida, 
no estrangeiro, o Senhor Senador 
Vespasiano Martins ofereceu parecer no 
sentido de que, apesar de ser omisso o 
Regulamento, não encontrava motivos para 
negar-se o pleiteado, com o que concordou 
a Comissão. 

O Sr. Presidente deu ciência à 
Comissão das demarches que havia 
promovido para regularização do terreno 
destinado à construção do edifício do 
Senado, fazendo um retrospecto dos 
entendimentos que tivera com os ex-
Prefeitos Mendes de Montes, Carlos Vital 
e, agora, com o Prefeito Dulcidio Cardos e 
com o PGrovedor da Santa Casa, Ministro 
Lafayette de Andrade. 

Aguardava agora a comunicação do 
Sr. Prefeito sôbre o resultado da reunião 
para que convocara o Secretário da 
Viação, o Secretário de Saúde e o Diretor 
do Plano de Obras da Prefeitura, a fim de 
ultimar a composição do assunto. 

Traria, então, ao conhecimento da 
Comissão o que fôsse deliberado. 

Quanto à parte de adaptação de 
Palácio Monroe, o Sr. Presidente declarou 
que havia recebido do Senhor Senador 
Othon Mader a quem a Comissão 
incumbira de dirigir os estudos, durante a 
ausência do Sr. Senador Francisco Gallotti, 
o seguinte relatório: 

"Senhor Presidente: 
Tenho a honra de restituir a Vossa 

Excelência o anexo dossier, que me foi 
encaminhado de ordem da Comissão 
 

 
Especial para Estudo da concessão 

dos Direitos Civis à Mulher Brasileira 

 

Mozart Lago – Presidente. 

Alvaro Adolpho – Vice-Presidente. 

João Villasbôas 

Gomes de Oliveira. 

Attilio Vivacqua. 

Domingos Velasco. 

Victorino Freire. 

 

Especial de Inquérito sôbre os Jogos 
de Azar 

 

1 – Ismar de Gôes – Presidente. 

2 – Prisco dos Santos – Vice-
Presidente. 

3 – Kerginaldo Cavalcanti – Relator 
Geral. 

4 – Vivaldo Lima. 

5 – Novaes Filho. 

Secretário – J. A. Ravasco de 
Andrade. 

 

Comissão Especial para emitir parecer 
sôbre o Projeto de Reforma 

Constitucional número 1, de 1953 

 

Mello Vianna – Presidente. 

Joaquim Pires – Vice-Presidente. 

Attilio Vivacqua – Relator. 

Dario Cardoso 

Aloysio de Carvalho. 

Anisio Jobim. 

Camilo Mércio. 

Luiz Tinoco. 

Waldemar Pedrosa. 

Carlos Saboya. 

Gomes de Oliveira. 

Ferreira de Souza. 

Mozart Lago. 

Hamilton Nogueira. 

Alencastro Guimarães. 

Secretário – Luiz Carlos Vieira da 

 

Comissão Diretora 

 

22ª REUNIÃO REALIZADA EM 17 DE 
SETEMBRO DE 1953 

 
Sob a presidência do Sr. Senador 

Marcondes Filho, presentes os 
Senhores Senadores Alfredo Neves, 1º 
Secretário; Vespasiano Martins, 2º 
Secretário; Ezechias da Rocha, 4º 
Secretário; Costa Pereira, 1º Suplente 
e Prisco dos Santos, 2º Suplente, 
reuniu-se a Comissão Diretora. 

Lida e aprovado a ata da reunião 
de 10 do corrente, o Sr. Presidente deu 
a palavra ao Sr. Senador Alfredo 
Neves que passou a relatar o processo 
em que Jose Euvaldo Fontes Peixoto, 
Diretor de Serviço, padrão PL-2, 
solicita aposentadoria nos têrmos das 
disposições constitucionais e legais em 
vigor. 

De acôrdo com o parecer  
de Sua Excelência, aprovado pela 
Comissão, será encaminhado ao 
plenário Projeto de Resolução  
que concede ao requerente 
aposentadoria com vencimentos 
correspondentes ao padrão PL-1, por 
contar mais de 35 anos de 
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Diretora, com a solicitação de que eu me 
incumbisse de examinar as propostas 
apresentadas para as obras de 
aproveitamento das varandas laterais do 
Palácio Monroe. 

Logo que me chegaram às mãos 
êsses documentos, convoquei reunião 
com os Arquitetos Jorge Machado 
Moreira e Mario Henrique Glicério Tôrres, 
membros da Comissão de Estudos das 
Instalações do Senado e com eles 
detidamente procedi ao exame das 
propostas. 

De acordo com o que ficou 
deliberado nessa reunião, fiz expedir aos 
proponentes uma carta, pedindo os 
seguintes esclarecimentos, que nos 
haviam parecido indispensáveis como 
base para apreciação das demais 
condições por êles propostas: 

a) qual o prazo em que se 
comprometiam a dar pronta a obra; 

b) se no preço proposto estava 
incluído o trabalho de anodização do 
indumínio a ser utilizado; 

c) no caso de resolver o Senado 
dispensar a anodização, qual a dedução 
que sofreria o montante proposto; 

d) se estavam de acôrdo em que se 
estabelecesse uma multa de Cr$ 1.000,00 
(mil cruzeiros) diários pelo tempo em que 
a execução excedesse o prazo 
estipulado; 

e) finalmente, se concordava em 
lazer uma caução de 3% do valor total da 
obra. 

Quanto ao prazo, as respostas foram 
as seguintes: 

Freire e Sodré – sete mêses, salvo 
motivos justos de fôrça maior, entre os 
quais desde logo citavam a falta de 
materiais de importação, como o cristal 
estrangeiro, ora escasseando no mercado, 
e que os levava a aconselhar a adoção do 
vidro nacional, polido, semelhante; 

Joaquim Neves dos Santos – 180 
dias, a contar da data do início da 
execução, esclarecendo o proponente 
tratar-se de prazo mínimo, dentro de um 
ritmo normal de trabalho, com tôdas as 
possibilidades de execução favoráveis; 

Prolar S. A. – seis mêses, a contar 
da assinatura do contrato. 

Quanto ao trabalho de anodização 
do indumínio, responderam os 
interessados: 

Freire e Sodré – estar orçada em Cr$ 
220.000,00 a verba respectiva, incluída 
no montante da proposta; 

Joaquim Neves dos Santos – no 
orçamento enviado não estava incluído, 
por se tratar de especialidade à parte, 
sendo necessário aprontar tôda a 
caixilharia; para ser entregue à firma 
especializada que, no momento, dado o 
grande acúmulo de serviço, não assume 
responsabilidade de entregar antes do 
prazo mínimo de 4 mêses; 

Prolar S. A. – na proposta 
apresentada não está prevista a 
anodização, a qual importará num 
acréscimo de Cr$ 220.000,00. 

Sôbre a muita assim se 
manifestaram: 

Freire e Sodré – concordaram, 
ressalvados motivos reconhecidamente 
justos, de fôrça maior, inclusive os 
causados pela falta de materiais de 
importação, de energia elétrica, de 
transportes, etc.; 

Joaquim Neves dos Santos – 
ponderou que para a sua firma expressão 
maior teriam os prejuízos morais de 
qualquer demora que houvesse na 
entrega da obra pronta do que no prejuízo 
pecuniário representado pela multa, cuja 
estipulação lhe não parecia justa, dada a 
série de restrições que as indústrias 
sofrem no momento, principalmente no 
tocante à falta de energia elétrica e à 
escassês de materiais, de importação; 

Prolar S. A. – concordaram sem 
restrições. 

Finalmente, no que diz respeito à 
caução: 

Freire e Sodré – não concordaram em 
visto de terem que efeutra pagamentos 
prévios aos fabricantes de es- 
 

truturas metálicas, esquadrias de 
alumínio, etc.; 

Joaquim Neves dos Santos – não 
concordou, pelos mesmos motivos 
alegados por Freire e Sodré, ilegível, 
ainda, a desnecessidade, uma vez que os 
pagamentos seriam feitos 
parceladamente, à base de trabalho 
realmente executado; 

Prolar S. A. – concordou sem 
restrições. 

Esclarecidos êsses pontos, passo a 
analisar os proponentes, no tocante as 
condições de idoneidade e capacidade 
para assumir a responsabilidade ad obra. 

A nosso ver, acima de qualquer 
investigação, está à firma Freire e Sodré, 
pelo seu passado, pelas 
responsabilidades do conceito de que 
goza como grande firma construtora e 
pelas importantes obras que tem 
realizado. 

Joaquim Neves dos Santos, embora 
situado em plano bem mais modesto, 
apresenta também condições 
satisfatórias, j sobejamente comprovadas 
em inúmeras obras feitas para o Senado, 
conforme nos foi dado apurar. 

Quanto a Prolar S. A., 
desconheciamos a sua situação e a sua 
atuação como emprêsa construtora. 
Apenas tinhamos conhecimento da sua 
atividade como organização para fins de 
capitalização, emitindo títulos sorteáveis, 
com direito a predios. Julgamos porisso, 
conveniente chamar o seu 
superintendente e o seu engenheiro-
chefe, para nos prestar esclarecimentos. 
Tivemos, nessa ilegível, oportunidade de 
verificar que se trata de emprêsa com 
bases economicas, sólidas, ligada a um 
Banco, que lhe faz ou consegue os 
financiamentos de que acaso necessite. 
Numerosas obras de grande vulto tem 
levado a efeito, conforme documentação 
constante do dossier que nos foi fornecido 
e que submeto a apreciação da Comissão 
Diretora. Ainda no momento, está a Prolar 
encarregada de ilegível ilegível 
envergadura, no Estádio Municipal. 

Nessas condições, pareceram-nos 
perfeitamente satisfatórias as condições 
de idoneidade e capacidade dessa 
emprêsa. 

Conseqüentemente, não há 
restrições a fazer a qualquer dos 
concorrentes, sob êsse ponto de vista. 

Estabelecidas essas preliminares e 
fixada a circunstância de que tôdas as 
propostas se basearam no mesmo 
projeto, nas mesmas especificações de 
autoria do Arquiteto Rolf Huther, e tiveram 
em conta os mesmos pormenores, de 
execução, cabe agora confrontá-las 
quanto ao preço da obra. E então temos 
os seguintes algarismos: 

Freire e Sodré – Cr$ 5.352.200,00 
compreendido nesse preço a verba de 
Cr$ 220.000,00 para anodização do 
indumínio; 

Joaquim Neves dos Santos – Cr$ 
3.739.000,00 não incluída tal verba, que, 
somada, fará o total subir a Cr$ 
3.959.000,00; 

Prolar S. A. – Cr$ 2.943.433,00 não 
incluída a verba em aprêço, ou Cr$ 
3.163.433,00 com a sua inclusão. 

Confrontados êsses totais, ressalta 
de modo expressivo a vantagem da 
proposta da Prolar S. A., representando 
uma economia de Cr$ 796.000,00 em 
relação à de Joaquim Neves dos Santos e 
de Cr$ 2.289.000,00 sôbre a de Freire e 
Sodré. 

Isto pôsto, a conclusão a que 
chegamos é a de que merece preferência 
a proposta da Prolar S. A. porque: 

é a de preço mais vantajoso; 
é feita por firma idônea, com a 

necessária capacidade técnica; 
é a que pressupõe menor prazo; 
a proponente aceita, sem restrições, 

a estipulação de multa e caução. 
E' o que me cumpre comunicar a 

Vossa Excelência, desincumbindo-me, 
assim, da honrosa missão que a digna 
Comissão Diretora houve por bem 
confiar-me. 

Aproveito a oportunidade para 
apresentar a Vossa Excelência os 
protestos de minha alta estima e mais 
distinta consideração. – Othon Mader. 

Submetido à aprovação, decidiu a 
Comissão aceitar as conclusões do 
relatório, favoràvelmente à proposta da 
firma Prolar S. A. 

Nada mais havendo a tratar, o 
Senhor Presidente encerro ua reunião, 
lavrando eu, Júlio Barbosa, Diretor Geral 
e Secretário da Comissão Diretora, a 
presente ata que foi unânimemente 
aprovada. 

 
Atas das Comissões 

 
Comissão de Finanças 

 
25ª REUNIÃO, EM 11 DE SETEMBRO 

DE 1953 
 

Ás 16 horas e 15 minutos, sob a 
presidência do Sr. Ivo d'Aquino, presentes 
os senhores Alberto Pasqualini, Alvaro 
Adolfo, Carlos Lindemberg, Domingos 
Velasco, Durval Cruz, Ferreira de Souza, 
Plínio Pompeu e Walter Franco, reune-se 
a Comissão de Finanças. Deixam de 
comparecer os senhores Apolônio Sales, 
César Vergueiro, Ismar de Góes, Pinto 
Aleixo, Veloso Borges e Vitorino Freire. 

E' aprovada, sem alteração, a ata da 
reunião anterior. 

 
EXPEDIENTE 

 
Oficio do Diretor do Executivo da 

Superintendência da Moeda e do Credito, 
enviando esclarecimentos e sugestões 
acêrca do Projeto de Lei na Câmara nº 
231 de 1953, que prorroga pelo prazo de 
6 meses a vigência da Lei nº 842, de 4 de 
outubro de 1949, que subordina ao 
regime de licença prévia o intercâmbio de 
importação e exportação com o exterior. 

Ofício do Presidente do Tribunal de 
Contas prestando esclarecimentos acêrca 
do Projeto de Decreto Legislativo nº 89, 
de 1952, que aprova o contrato celebrado 
entre o Departamento dos Correios e 
Telégrafos e a firma SOMAG-Sociedade 
de Engenharia Ltda. 

Aviso do Ministro da Justiça 
prestando as informações solicitadas 
acêrca do Projeto de Lei da Câmara nº 
133 de 1953, que autoriza o Poder 
Executivo a abrir ao Ministério da Justiça 
e Negócios Interiores, o crédito especial 
de Cr$ 840.000,00 para pagamento de 
despesas de vestuário, uniforme e 
equipamento do Corpo de Bombeiros do 
Distrito Federal. 

O Sr. Presidente determina a juntada 
dos referidos documentos aos projetos 
em aprêço. 

 
DISTRIBUIÇÃO 

 
O Sr. Presidente anuncia a seguinte 

distribuição: 
Ao Sr. Álvaro Adolfo: 
O Projeto de Lei da Câmara número 

195 de 1953, que modifica o artigo 7º da 
Lei nº 1.815, de 18 de fevereiro de 1953. 

Ao Sr. Apolônio Sales: 
O Projeto de Lei da Câmara número 

239 de 1953, que autoriza o Poder 
Executivo a abrir ao Ministério da 
Agricultura, o crédito especial de Cr$ 
19.000.000,00 para pagamento do abono 
de emergência ao pessoal dos serviços 
executados em regime de acordos. 

Ao Sr. Carlos Lindemberg: 
O Ofício S-2 de 1953, do Sr. 

Governador do Estado de Minas Gerais, 
acêrca do empréstimo que a Companhia 
de Eletricidade do Alto Rio Grande 
(CEARG) e as Centrais Elétricas de 
Minas Gerais S. A. (CEMIG), estão 
negociando com o International Bank for 
Reconstruction and Development, dos 
Estados Unidos da América. 

O Projeto de Lei da Câmara número 
78 de 1953, que estende aos partidos 
políticos legalmente registrados, o 
disposto no artigo 51 da Lei número 498, 
de 28 de novembro de 1943. 

Ao Sr. Durval Cruz: 
O Projeto de Lei da Câmara número 

165 de 1951, que dá garantia do Tesouro 
Nacional a aval do Banco do Brasil, nas 
promissória de responsabilidade do Loide 
Brasileiro. 

O Projeto de Lei da Câmara número 
235 de 1953, que autoriza o Poder 
Executivo a abrir ao Tribunal de Contas o 
crédito especial de Cr$ 385.000,00 para 
pagamento de acrecimo de vencimentos 
concedidos aos Ministros Rubem 
Machado da Rosa e Antônio Cesário de 
Faria Alvim Filho. 

O Projeto de Lei da Câmara número 
243 de 1953, que modifica a data de 
início da contagem do prazo para 
apresentação dos documentos e pedidos 
de regularização de posses de terrenos 
pertencentes ao domínio da União. 

Ao Sr. Ismar de Góis: 
O Projeto de Resolução nº 26 de 

1951, que extingue o cargo de Oficial 
Legislativo, classe "J", do Quadro da 
Secretaria do Senado Federal. 

Ao Sr. Plínio Pompeu: 
O Projeto de Decreto Legislativo nº 

51 de 1953, que aprova o têrmo de 
acôrdo celebrado entre o Ministério da 
Educação e Saúde e o Estado de São 
Paulo. 

O Projeto de Lei da Câmara número 
130 de 1953, que autoriza o Poder 
Executivo a abrir ao Ministério da 
Educação e Saúde, o crédito especial de 
Cr$ 1.442,30 para atender ao pagamento 
de descontos efetuados e da diferença de 
salários a servidores daquele Ministério. 

Projeto de Lei da Câmara número 
181 de 1953, que concede auxílio ao 
Centro de Pesquisas Pedagógicas para 
investigações sôbre o desenvolvimento 
educacional do Brasil e dá outras 
providências. 

O Projeto de Lei da Câmara número 
238 de 1953, que autoriza o Poder 
Executivo a abrir ao Ministério da 
Educação e Saúde, o crédito especial de 
Cr$ 400.000,00 como auxílio ao II 
Congresso Latino-Americano de 
Sociologia. 

Ao Sr. Victorino Freire: 
O Projeto de Lei da Câmara número 

245 de 1953, que autoriza o Poder 
Executivo a abrir ao Ministério da  
Justiça, o crédito especial de Cr$ 
2.000.000,00 para a ereção de um 
monumento em memória do Cel. José 
Plácido de Castro, na cidade de Rio 
Branco, capital do Território Federal do 
Acre. 

Ao Sr. Walter Franco: 
O Projeto de Decreto Legislativo nº 

24 de 1952, que aprova o Acôrdo firmado 
em 27 de agôsto de 1951, entre o 
Govêrno dos Estados Unidos do Brasil e 
a Repartição Sanitária Panamericana. 

O Projeto de Lei da Câmara número 
244 de 1953, que autoriza o Poder 
Executivo a abrir ao Ministério das 
Relações Exteriores, o crédito especial de 
Cr$ 3.500.000,00 para atender às 
despesas decorrentes das visitas ao 
Brasil do Presidente da República do 
Peru e do Ministro das Relações 
Exteriores do Equador. 

Dando início ao estudo da matéria 
constante de pauta, o Sr. Presidente 
concede a palavra ao Sr. Alberto 
Pasqualini que oferece parecer favorável 
com emenda, ao Projeto de Lei da 
Câmara nº 28 de 1953, que institui 
gratificação de representação aos 
Presidentes dos Tribunais Regionais do 
Trabalho. 

A Comissão aprova o parecer. 
Volve à Comissão em virtude de 

emendas o Projeto de Lei da Câmara nº 
338 de 1952, que cria na Justiça do 
Trabalho a Segunda Junta de Conciliação 
e Julgamento, com sede na cidade de 
Santos, Estado de São Paulo. 

Manifesta-se o relator, Sr. Alberto 
Pasqualini, contrário à emenda número 1 
de autoria do Sr. João Villasbôas, 
propondo a criação de uma Junta na 
cidade de Corumbá e outra em Campo 
Grande, Estado de Mato Grosso, 
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sendo consequentemente também 
contrário as emendas de números 2, 3 e 
4. 

O parecer é aprovado pela 
Comissão. 

Em continuação, emite o senhor 
Alvaro Ilegível parecer contrário ao 
Projeto de Lei do Senado nº 52 de 1952, 
que autoriza a emissão, pelo Ministério da 
Viação e Obras Públicas – Departamento 
dos Correios e Telégrafos – de duas 
séries de selos postais, taxas comuns, 
variáveis, sobre ilegível de navegação 
marítima e fluvial. 

A Comissão aprova o parecer. 
Solicite, a seguir, o Sr. Alvaro Adolfo, 

seja o estudo do Projeto de Lei da 
Câmara nº 62, de 1952, que reajusta as 
dívidas dos seringatistas financiadas 
pelo Banco de Crédito da Borracha 
convertido em diligência para que sobre a 
matéria se pronuncie o Ministério da 
Fazenda. 

A Comissão concorda com a 
diligência. 

Relata, tambem, o Sr. Alvaro Adolfo 
com pareceres favoráveis. 

O Projeto de Decreto Legislativo nº 
36 de 1953, que mantém a decisão do 
Tribunal de contas que negou registro ao 
termo de ajuste celebrado, entre o 
Departamento dos Correios e Telégrafos 
e Alvaro Leite de Oliveira. 

O Projeto de Lei da Câmara nº 
ilegível de 1953, que autoriza o Poder 
Executivo a emitir pelo Ministério da 
Viação e Obras Públicas – Departamento 
dos Correios e Telégrafos uma série de 
selos comemorativos do 1º centenário da 
cidade de São José do Rio Preto, Estado 
de São Paulo; ilegível de 1953, que 
autoriza o Poder ilegivel. 

O Projeto de Lei da Câmara nº 
ilegível tive a emitir pelo Ministro da 
Viação e Obras Públicas – ilegível dos 
Correios e Telegrafos – uma série de 
selos comemorativos do centenário da 
emancipação política do Paraná, e dá 
outras providencias. 

Os pareceres são aprovados pela 
Comissão. 

Ainda o Sr. Alvaro Adolfo 13 parecer 
favorável ao Projeto de Decreto 
Legislativo nº 44 de 1953, que aprova o 
contrato-estrutura, celebrado entre a 
Superintendência das Empresas 
Incorporadas ao Patrimônio Nacional e a 
firma Maveroy Sociedade Indústrias 
Frigoríficas Ltda. 

A Comissão aprova o parecer, tendo 
o Sr. Ferreira de Souza assinado apenas 
pelo fundamento final e pelas conclusões. 

Prosseguindo apresenta o Senhor 
Carlos Lindenberg pareceres favorá- 

Ao Oficio S-2 de 1953 do Sr. 
Goveis: 
vernador do Estado de Minas Gerais, 
acerca do empréstimo que a Companhia 
de Eletricidade de Alto Rio Grande 
(CEANG) e a Centrais Elétricas de Minas 
Gerais, S. A. (C. E. M. I. G.) estão 
negociando com o International Bank for 
Reconstruction and Development, dos 
Estados Unidos da América; 

Ao Projeto de Lei da Camara número 
120 de 1953 que autoriza o Po Formiga, 
Estado de Minas Gerais, der Executivo a 
doar dele à Prefeitura do imóvel 
pertencente à União; 

Ao Projeto de Lei da Câmara número 
125 de 1953, que autoriza o Poder 
Executivo e promove a doação de imóvel 
à Prefeitura Municipal de Gaspar, Estado 
de Santa Catarina pela Comissão. 

Os pareceres são todos aprovados 
ilegível Torna à Comissão por motivo de 
emenda o Projeto de Lei da Câmara nº 
239 de 1952, que dispões sobre 
vencimentos de Juizes, quando 
convocados ilegível, funcionar no 
Tribunal de Justiça do ilegível Federal. 

Manifesta-se o relator, Sr. Carlos Lu 
ilegível contrário ilegível á ilegível 
quanto à subemenda à mesma oferecida. 

De posse da palavra emite o Senhor 
Domingos Velasco, parecer favo- 
 

rável com emenda, ao Anexo nº 4 –
Presidência da República – do Projeto de 
Lei da Câmara nº 227 de 1953, que 
estima a Receita e fixa a Despesa da 
União para o ilegível financeiro de 1954. 

O parecer é aprovado pela 
Comissão. 

Continuando, relata o Sr. Domingos 
Velasco, com pareceres favoráveis: 

– o Anexo nº 6 – Estado Maior das 
Fôrças Armadas; 

– o Anexo nº 7 – Comissão de 
Readaptação das Incapazes das Fôrças 
Armadas; 

– o Anexo nº 8 – Comissão de 
Reparações de Guerra; 

– o Anexo nº 10 – Conselho Nacional 
de Aguas e Energia Elétrica; 

– o Anexo nº 11 – Conselho Nacional 
de Economia; 

– o Anexo nº 12 – Con. de Imigração 
e Colonização; 

– o Anexo nº 13 – Conselho Nacional 
do Petróleo: 

– o Anexo nº 14 – Conselho de 
Segurança Nacional, 

do Projeto de Lei da Câmara número 
227 de 1953, que estima a Receita e fixa 
a Despesa da União para o exercício 
ilegível de 1954. 

Os pareceres são todos aprovados 
pela Comissão. 

Ainda o Sr. Domingos Velasco de 
parecer favorável ao Projeto de Lei da 
Câmara nº 233 de 1953, que autoriza o 
Poder Executivo a abrir ao Departamento 
do Serviço Público ilegível crédito 
especial de Cr$ 30.000,00 para atender 
ao pagamento de salário família. 

A Comissão aprova o parecer. 
A seguir dá o Sr. Durval Cruz 

parecer favorável ao Projeto de Lei da 
Câmara nº 210 de 1953, que autoriza o 
Poder Executivo a abrir ao Ministério da 
Fazenda, o crédito especial de Cr$ 
34.000.000,00, para cobrir os deficitis 
orçamentários da Fundação Abrigo do 
Cristo Redentor. 

O parecer é aprovado pela 
Comissão. 

Com a palavra, oferece o Sr. Ferreira 
de Sousa parecer favorável ao 
substitutivo apresentado pela Comissão 
de Agricultura, ao Projeto de Lei da 
Câmara nº 496 de 1949, que concede ás 
empresas ou firmas que explorem a 
indústria fumageira, isenção de direitos 
para importação de máquinas agrícolas 
ou industriais, a serem aplicadas na 
cultura e fabricação do fumo em geral e 
materiais destinados ao cultivo do fumo 
campeiro. 

A Comissão aprova o parecer. 
Oferece, também, o Sr. Ferreira de 

Souza, parecer favorável com emenda, 
ao Projeto de Lei da Câmara nº 41, de 
1950, que concede pensão mensal de 
Cr$ 1.000,00 às famílias dos falecidos na 
explosão dos depósitos de material 
pélico de Deodoro. 

O parecer é aprovado pela 
Comissão. 

O Sr. Ferreira de Souza procede à 
leitura do seu parecer sôbre o Projeto de 
Lei da Câmara nº 190, de 1951, que 
altera o art. 475, e seus paarágrafos, do 
Decreto-lei nº 5.452 de 1 de maio de 1943 
e que volve à Comissão em virtude de 
emenda. 

Diz o relator que, "coerente com o 
seu pronunciamento anterior, reconhece 
não envolver, também a emenda em 
exame, matéria sôbre a qual deva a 
Comissão se pronunciar". 

A Cimissáo concorda com o relator. 
O Sr. Ferreira de Souza que havia 

solicitado vista do Projeto de Lei da 
Câmara nº 262 de 1952, que concede 
isenção de director de importação e 
demais taxas aduaneiras para mu 
transmissor de rádio importado pela 
Rádio Jornal o Brasil, S. A. do Rio de 
Janeiro, devora o mesmo sem nada 
objetar. 

O parecer favorável ao relator, Sr. 
Durvai Cruz, é assinado pela Comissão 
 

Em centinuação, apresenta e Sr. 
Ferreira de Souza parecéres contrãrios: 

– ao Projeta de Lei da Câmara nº 51 
de 1952, que isenta de direitos de 
importação e demais taxas aduaneiras, 
em minérios de zinco e de estanho; 

– ao Projeto de Lei da Câmara nº 
322 de 1952; que dispõe saibre a 
contagem do prazo previsto no art. 56 da 
Lei nº  839, de 23 de setembro de 1949. 

A Comissão aprova os pareceres. 
O Sr. Ferreira de Souza que havia 

pedido vista do Projeto da Lei da Câmara 
nº 370 de 195, que cria o  
Instituto Nacional de Imigração e 
Colonização, devolve o mesmo 
declarando que fizera pessoalmente ao 
relator, Senador Alvaro Adolpho, algumas 
sugestões que, no seu entender, melhor 
disciplinam a  
matéria, tendo o aludido Senador,  
com a alta compreensão que sempre 
demonstra no trato dos negócios  
públicas, prometido inclui-las no seu 
parecer. 

Volta à Comissão por motivo de 
emenda o Projeto de Lei da Câmara nº 55 
de 1953, que concede a pensão mensal 
de Cr$ 4.000,00 à viúva filhas solteiras do 
professor Arduino Fontes Bolívar. 

Manifesta-se o relator, Sr. Ferreira 
de Souza favorável Mato à emenda do 
plenário quanto ã subemenda à mesma 
apresentada na Comissão de 
Constituição e Justiça. 

O parecer é aprovado pela 
Comissão. 

Relata, ainda, o Sr. Ferreira de 
Souza, com pareceres favoráveis: 

– o Projeto de Lei da Câmara nº 312 
de 1950, que concede isenção de direitos 
de importação e taxas aduaneiras para a 
Rádio Sociedade Farroupilha Limitada de 
Pórto Alegre ; 

– o Projeto de Lei da Câmara nº 314 
de 1950, que isenta de direitos e taxas 
aduaneiras, exceto a de previdência 
social, uma draga de sucção  
importada pela Sociedade de Expansão 
Comercial e Urbana Limitada, com sede 
em Recife; 

– o Projeto de Lei da Câmara nº 361 
de 1950, que isenta de pagamento de 
impostos de importação taxas aduaneiras 
23 chatas e 2 rebocadores importados 
pela Companhia Meore Mac Cormack S. 
A: 

– o Projeto de Lei da Câmara nº 260 
de 1951, que concede isenção de direitos 
de importação para consumo e demais 
taxas aduaneiras, para material importado 
pelo Instituto de Aposentadoria e Persóes 
Comerciários ; 

– o Projeto de Lei da Câmara 
número 64 de 1952, que concede  
isenção de direitos de Importação  
para uma estação transmissora  
destinada às "Emissoras Unidas de São 
Paulo"  

– o Projeto de Lei da Câmara nº 99 
de 1952. que dá nova redação ao art. 3º 
do Decreto-lei nº,° 58 de 10 de dezembro 
de 1937; 

– o Projeto de Lei da Câmara nº 180 
de 1952, que concede pensão especial de 
Cr$ 1.500,00, mensais a Maria Pegado 
Zschmmler, viúva de Rudolph Zschmmler, 
mensalista da Seção Comercial da 
Fábrica Presidente Vargas: 

– o Projeto de Lei da Câmara nº 243 
de 1952, que concede pensão especial de 
Cr$ 1.000,00, mensais a Avelina Costa 
Pereira, filha do Ministro do Império Costa 
Pereira: 

– o Projeto de Lei da Câmara nº 50 
de 1953, que concede pensão especial de 
Cr$ 3.000,00 à viúva e filha do Professor 
João Carlos Teixeira Brandão: 

– o Projeto de Lei da Câmara  
nº 60 de 1953, que isenta a Companhia 
Luz e Fõrça S. A. do Município de  
Marco, no Estado do Ceará dos 
pagamentos de direitos de importação e 
demais taxas aduaneiras  
relativas às máquinas importados para 
usina elétrica de sua propriedade; 
 

– o Projeto de Lei da Câmara 
número 76 de 1953, que concede pensão 
especial de Cr$ 750,00, mensais, à viúva 
e aos filhos menores de Joaquim Barbosa 
de Oliveira, ex-artifice diarista da Tabela 
Única de Diaristas do Departamento 
Federal da Segurança Pública; 

– o Projeto de Lei da Câmara nº 79, 
de 1953, que concede pensão especial de 
Cr$ 2.000,00 a Olímpia Fernandes Lima, 
viúva do ex-parlamentar Jose de Barros 
Fernandes Lima: 

– o Projeto de Lei da Câmara nº 90, 
de 1953, que concede pensão especial de 
Cr$ 1.619,00, mensais, à viúva e filho de 
Augusto Casar de Araujo de Oliveira, ex-
guarda civil do Quadro Permanente do 
Ministério da Justiça; 

– o Projeto de Lei da Câmara nº 98, 
de 1953, que concede pensões especiais 
às viúvas e filhos dos Drs. Alaim de 
Almeida Carneiro e Murilo Braga de 
Carvalho, ex-funcionários do 
Departamento Administrativo do Serviço 
Público e do Ministério da Educação e 
Saúde; 

– o Projeto de Lei da Câmara nº 144, 
de 1953, que concede isenção de direitos 
de importação e demais taxas aduaneiras 
para a cidade Miniatura, denominada 
"Railwaylândia", importada pelo Instituto 
Paulista de Pesquisas sôbre o Câncer; 

– o Projeto de Lei da Câmara nº 146, 
de 1953, que concede pensão especial de 
Cr$ 2.423,50, mensais, a Amélia Ribeido 
Leão, viuva do Dr. Acilino de Leão 
Rodrigues; 

– o Projeto de Lei da Câmara nº 161 
de 1953, que concede isenção de tributos 
à Prefeitura Municipal do Carmo do 
Paraíba, Estado de Mato Grosso, para 
importação de material destinado à 
construção de uma usina hidro-elétrica; 

– o Projeto de Lei da Câmara nº 164, 
de 1953, que concede isenção de direitos 
aduaneiros, inclusive adicional de 10%, 
impôsto de consumo e demais taxas 
alfandegárias para materiais importados 
diretamente por emprêsas ferroviárias do 
país. 

Os pareceres são todos aprovados 
pela Comissão. 

A seguir, o Sr. Ferreira de Souza 
passa às emãos do Sr. Presidente o 
Projeto de Lei da Câmara número 316 de 
1949, que isenta de pagamento de 
impôsto de importação e demais taxas 
aduaneiras o rebocador "Lady Rosemary" 
importado por Wilson Sons & C.º Ltd. 

Diz que na qualidade de relator, 
emitira parecer contrário ao referido 
projeto, tendo na ocasião, do mesmo 
pedido vista o Sr. Francisco Gallotti, que 
leu voto favorável, aceito pela Comissão 
em reunião a que não comparecera. Aduz 
que nessa oportunidade, considerou 
pouco amistosa tal atitude, tendo mesmo 
se negado a assinar o seu voto em 
separado, pois é praxe sempre seguida, 
adiar-se a apreciação de qualquer 
matéria, quando se encontra ausente o 
relator. Declara, a seguir, que o 
Presidente Ivo d'Aquino lhe explicara, 
então, que se falha houvera a êle cabia a 
culpa, mas que sua deliberação fôra 
motivada tão somente pelo fato de, 
naquele dia, findar-se o prazo da 
substituição do Senador Francisco 
Gallotti, em virtude do regresso do 
Senador Alvaro Adolfo, ocupante efetivo 
do lugar. 

Finalmente, deliberou o Sr. 
Presidente submeter a matéria ao 
reexame da Comissão. 

Agora, porém, declara o sr. Ferreira 
de Souza que, considerando melhor o 
assunto, verifica-se não mais  
subsistirem os motivos que ditaram  
o seu procedimento, nele que resolve 
assinar o seu voto em separado, 
podendo, dest'arte, o processo ter 
andamento. 

De posse da palavra, lê o sr.  
Plínio Pompeu parecer contrário ao 
Projeto de Lei da Câmera nº 152 de 1951 
que exige em monumento nacional, o 
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conjunto arquitetônico de Iguarassú, 
Pernambuco. 

O parecer é aprovado pela 
Comissão. 

A seguir, manifesta-se o Sr. Plínio 
Pompeu favorável ao substitutivo 
apresentado pela Comissão de saúde ao 
Projeto de Lei da Câmara nº 104, de 
1952, que modifica o artigo 2º do Decreto-
lei nº 9.287, de 20 de maio de 1946, que 
considera insalubre a zona de Barra 
Bonita no Estado de São Paulo. 

A Comissão aprova o parecer. 
Oferece, também, o Sr. Plínio 

Pompeu pareceres favoráveis com 
emenda. 

– ao Projeto de Lei da Câmara nº 130, 
de 1953, que autoriza o Poder Executivo a 
abrir ao Ministério da Educação e Saúde, o 
crédito especial de Cr$ 1.442,30, para 
atender ao pagamento de descontos 
efetuados e de diferenças de salários a 
servidores daquele Ministério; 

– ao Projeto de Lei da Câmara nº 
191, de 1953, que autoriza o Poder 
Executivo a abrir ao Ministério da 
Educação e Saúde, o crédito especial de 
Cr$ 10.700.000,00, destinado ao Serviço 
Nacional da Malária; 

– ao Projeto de Lei da Câmara nº 
213, de 1953, que autoriza o Poder 
Executivo a abrir ao Ministério da 
Educação e Saúde os créditos especiais 
de Cr$ 10.000.000,00 – Cr$....... 
10.000.000,00 – Cr$ 2.000.000,00 e Cr$ 
1.000.000,00 para auxiliar, 
respectivamente, à construção da sede 
do Museu de Arte Moderna, do Teatro 
Castro Alves, do Museu Mariano Procópio 
e da Escola de Belas Artes de Pelotas. 

A Comissão aprova os pareceres. 
Relata, ainda, o Sr. Plínio Pompeu 

com pareceres favoráveis: 
– o Projeto de Lei da Câmara nº 308, 

de 1951, que denomina Professores de 
Educação Física, os atuais Instrutores de 
Educação Física do Instituto Benjamin 
Constant; 

– o Projeto de Lei da Câmara nº 12, 
de 1953, que aprova o têrmo do acordo 
celebrado entre o Estado do Piauí e o 
Ministério de Educação e Cultura; 

– o Projeto de Decreto Legislativo nº 
16, de 1953, que aprova o têrmo de 
acôrdo celebrado entre o Ministério da 
Educação e Cultura e o Estado do 
Espírito Santo; 

– o Projeto de Lei da Câmara nº 21, 
de 1953, que oficializa o 1º Congresso 
Mundial e o V Congresso Brasileiro de 
Homeopatia. 

Os pareceres são todos aprovados 
pela Comissão. 

Finalmente, diz o sr. Ferreira de 
Souza que estando de partida para os 
Estados Unidos, onde representará o 
Brasil na 8ª Assembléia Geral das 
Nações Unidas, coloca-se inteiramente à 
disposição de seus pares para tudo em 
que lhes puder ser útil. 

O sr. Presidente, formula, em nome 
da Comissão, votos pelo êxito da missão 
confiada ao Sr. Ferreira de Souza, 
dizendo estar certo de que a brilhante 
tradição de cultura do Senado Brasileiro, 
será, por intermédio do mesmo senador, 
mais uma vez plenamente confirmada. 

Nada mais havendo a tratar, o Sr. 
Presidente encerra a reunião, lavrando 
eu, Evandro Mendes Viana, Diretor de 
Orçamento, a presente ata que uma vez 
aprovada, será assinada pelo Sr. 
Presidente. 
 

Comissão de Relações Exteriores 
 

19ª REUNIÃO, DIA 23 DE SETEMBRO 
DE 1953 

 
Ás 16 horas, sob a presidência do 

Sr. Mello Vianna, Presidente; presentes 
os Srs. Bernardes Filho, Djair Brindeiro, 
Georgino Avelino, Hamilton Nogueira e 
Novaes Filho e ausente o Sr. João 
Villasboas, reune-se a Comissão de 
Relações Exteriores. 

São anunciadas as seguintes 
distribuições: 

– ao Sr. Djair Brindeiro, a Mencagem 
nº ilegível, de 1953, que ilegível a 
aprovação do Senado a nomeação do 
diplomada Ildefonso Falcão para o 
cargo de Embaixador do Brasil junto ao 
do Governo da Índia; 

– ao Sr. João Vilasboas, a 
Mensagem nº 188, de 933, que submete 
a aprovação do Senado a nomeação do 
diplomata Glauco Fererira de Souza para 
o cargo de Enviado Extraordinário e 
Ministro Plenipotenciário junto aos 
Governos da Noruega e da Islândia; 

– ao Sr. Georgino Avelino, o Projeto 
de Lei da Camara nº 235, de 1953, que 
dispõe sobre atribuições conferidas as 
autoridades de policia para fiscalizar e 
conceder ingresso em território nacional a 
estrangeiros. 

Ouve a Comissão, em seguida, o 
parecer oferecido pelo Sr. Georgino 
Avelino a emenda supressiva 
apresentada em plenário pelo Sr. 
Alencastro Guimarães ao Projeto nº 36, 
de 1953, da Camara dos Deputados, 
relativo á criação de cargos de diplomata 
e ao restabelecimetno de cargos de 
Conselheiros Comerciais no Itamaraty. 

Sustenta o relator, coerente com o 
parecer anterior, a manutenção do Projeto 
da Câmara, em seus têrmos, pelos 
mesmos fundamentos com que 
impugnara uma emenda do Sr.  
Hamilton Nogueira, com a mesma 
finalidade. 

O Sr. Mello Vianna faz constar da ata 
o seu pensamento sôbre a matéria, 
embora declare não possuir, 
regimentalmente, direito de voto perante a 
Comissão, manifestando-se 
contráriamente à emenda e ao projeto, 
para o que aduz argumentos de ordem 
constitucional. 

Vota de acordo com o relator o Sr. 
Djair Brindeiro, assinando o parecer com 
restrições os Srs. Bernardes Filho e 
Novaes Filho. O Sr. Hamilton Nogueira 
declara-se vencido. 

Encerra-se a reunião, lavrando eu, 
Lauro Portella, Secretário, a presente ata 
que, uma vez aprovada, será assinada 
pelo Presidente da Comissão. 

 
133ª SESSÃO EM 30 DE SETEMBRO 

DE 1953 
 

Oradores inscritos para o Expediente 
 
1º Sen. Attilio Vivacqua. 
2º Sen. Hamilton Nogueira. 
3º Sen. Victorino Freire. 
4º Sen. Gomes de Oliveira. 
 

ATA DA 132ª SESSÃO EM 29 DE 
SETEMBRO DE 1953 

 
PRESIDÊNCIA DOS SRS. MARCONDES 

FILHO, ALFREDO NEVES e CAFÉ 
FILHO 

 
Ás 14:30 horas comparecem os 

Senhores Senadores: 
Waldemar Pedrosa. 
Anisio Jobim. 
Alvaro Adolpho. 
Mathias Olympio. 
Joaquim Pires. 
Onofre Gomes. 
Novaes Filho. 
Ezechias da Rocha. 
Julio Leite. 
Aloysio de Carvalho. 
Pinto Aleixo. 
Carlos Lindemberg. 
Luiz Ainoco. 
Alfredo Neves. 
Mozart Lago. 
Bernardes Filho. 
Mello Vianna. 
Levindo Coelho. 
Costa Pereira. 
Vespasiano Martins. 
Ivo d'Aquino. 
Alberto Pasqualini (23). 

O SR. PRESIDENTE: – Acham-se 
presentes 23 Srs. Senadores.  
Havendo número legal, esta aberta a 
sessão. Vai-se proceder a leitura da  
ata. 

O SR. 4º SECRETÁRIO (Servindo 
de 2º): – procede à leitura da  
ata da sessão anterior, que,  
posta em discussão, e sem debate 
aprovada. 

O SR. 1º SECRETARIO: – Lê o 
seguinte: 

 
EXPEDIENTE 

 
Mensagem nº 189, de 1953, do 

Senhor Presidente da Republica, 
acusando o recebimento de autógrafos de 
varios Decretos Legislativos. 

Ofícios: 
– Do Sr. Secretário da Presidência 

da República, encaminhando autógrafo 
dos Projetos de Leis da Câmara  
ns. 162-51, 379-52 e 209 e  
214-53, em vista de, sôbre os mesmos, 
não se haver manifestado o Sr. 
Presidente da República no prazo 
constitucional. 

A Promulgação. 
– Da Federação Brasileira de 

Homeopatia, solicitando seja  
dispensado do serviço do Senado, no 
período de 20 de outubro a 30 de 
novembro do corrente ano, o  
funcionário desta Casa José  
da Silva Lisbôa, indicado para representar 
aquela Federação na XXIV  
Convenção Pan American Homeopatic 
Medical Congress, que em outubro 
próximo vindouro terá lugar em New 
Orleans. 

Á Comissão Diretora. 
Da Câmara dos Deputados: 
Rio de Janeiro, 14 de setembro de 

1953. 
Senhor Secretário: 
Tenho a honra de enviar a Vossa 

Excelência, a fim de que se  
digne submetê-lo à consideração do 
Senado Federal, o Projeto de Lei nº 
2.804-C, de 1953, da Câmara dos 
Deputados, que concede os  
auxílios de Cr$ 400.000,00 (quatrocentos 
mil cruzeiros) e Cr$ 100.000,00  
(cem mil cruzeiros) respectivamente, à 
Associação Serrana de Defesa dos  
Agro-Pecuaristas, com sede em Ijuí, no 
Estado do Rio Grande do Sul,  
e à Exposição Agro-Pecuária e  
Feira de Amostras promovidas pela  
Prefeitura Municipal de Crato, no Estado 
do Ceará. 

Aproveito o ensejo para renovar a 
Vossa Excelência os protestos da minha 
distinta consideração. – Ruy Almeida, 1º 
Secretário. 

 
Projeto de Lei da Câmara nº 269, de 1953 

 
Concede os auxílios de Cr$.... 

400.000,00 e Cr$ 100.000,00, 
respectivamente, á Associação Serrana 
de Defesa dos Agro-Pecuaristas, com 
sede em Ijuí, no Estado do Rio  
Grande do Sul e á Exposição  
Agro-Pecuária e Feira de Amostras 
promovidas pela Prefeitura  
Municipal de Crato, no Estado do  
Ceará. 
 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º São concedidos os auxílios de 

Cr$ 400.000,00 (quatrocentos mil 
cruzeiros) à Associação Serrana de 
Defesa dos Agro-Pecuaristas, com sede 
em Ijuí, no Estado do Rio Grande do Sul, 
pela realização na cidade de Santa Rosa, 
naquele Estado, em 25 de julho de 1953 – 
Dia do Colôno – da Exposição Nacional 
de Milho, Suinos e Gado Leiteiro, 
patrocinada pela Secretaria do Ministério 
da Agricultura do Estado do Rio Grande 
do Sul e de Cr$ 100.000,00 (cem mil 
cruzeiros) à Exposição Agro-Pecuária e 
Feira de Amostras promovidas pela 
Prefeitura Municipal de Cratos, no 
 

Estado do Ceará, a realizaram na 
comemoração do centenário dessa 
cidade em 17 de outubro de 1953. 

Art. 2º E' o Poder Executivo 
autorizado a abrir, pelo Ministério da 
Agricultura, o crédito especial de Cr$.... 
500.000,00 (quinhentos mil cruzeiros) 
para atender às despesas decorrentes da 
presente lei. 

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

As Comissões de Economia e de 
Finanças. 

 
Rio de Janeiro, 10 de setembro de 

1953. 
Senhor Secretário: 
Tenho a honra de enviar a Vossa 

Excelência, a ilegível de que se digne 
submetê-lo à consideração do Senado 
Federal, o Projeto de Lei nº 3.127-B de 
1953, da Câmara dos Deputados, que 
concede a Academia Brasileira de 
ilegível, com sede na Distrito Federal, a 
subvenção anual de Cr$ 300.000,00 
(trezentos mil cruzeiros). 

Aproveito o ensejo para renovar a 
Vossa Excelência os protestos da minha 
distinta consideração. – Ruy Almeida, 1º 
Secretário. 

 
Projeto de Lei da Câmara nº 270, de 1953 

 
Concede á Academia Brasileira de 

Filologia, com sede no Distrito Federal, a 
subvenção anual de Cr$ 300.000,00. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º E' concedida a Academia 

Brasileira de Filologia, instituição 
linguistica de âmbito nacional, com sede 
no Distrito Federal, e constituída em 
pessoa juridica, a contribuição anual de 
Cr$ 300.000,00 (trezentos mil cruzeiros) 
destinada á realização de seus objetivos 
na forma dos respectivos Estatutos. 

Art. 2º A contribuição a que se refere 
o artigo anterior será paga por conta de 
dotação própria, para esse fim incluída no 
Orçamento do Ministério da Educação e 
Cultura, na Verba 3 – Serviços e 
Encargos, Consignação 2 – Auxílios e 
Subvenções, Subconsignação 01 – 
Auxílios. 

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

A' Comissão de Finanças. 
 
Rio de Janeiro, 24 de setembro de 

1953. 
Senhor Secretário: 
Tenho a honra de enviar a Vossa 

Excelência, a fim de que se digne 
submetê-lo à consideração do Senado 
Federal, o Projeto de Lei nº 1.870-C, de 
1952, da Câmara dos Deputados, que 
institui o Fundo Partidário, regula sua 
distribuição e dá outras providências. 

Aproveito o ensejo para renovar a 
Vossa Excelência os protestos da minha 
distinta consideração. – Ruy Almeida, 1º 
Secretário. 

 
Projeto de Lei da Câmara nº 271, de 1953 

 
Institui o Fundo Partidário, regula sua 

distribuição e dá outras providências. 
 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º E' criado o Fundo Especial de 

Assistência Financeira aos Parti- 
devendo ser ele constituído: ilegível dos 
Nacionais legalmente organizados: 

a) taxa adicional ao impósto sôbre a 
renda e proventos de qualquer natureza 
de 2% (dois por cento) sôbre pessoas 
físicas de renda liquida igual ou superior a 
Cr$ 200.000,00 (duzentos mil cruzeiros) e 
de 4% (quatro por cento) sôbre pessoas 
jurídicas de rendimento igual ou superior 
a Cr$ 4.000.000,00 (quatro milhões de 
cruzeiros.) 

b) das multas aplicadas em virtude 
de infração, de qualquer natureza, ao 
Código Eleitoral: 
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c) de outras ocasiões financeiras 
ilegível, ou provenientes de doações 
particulares. 

Art. 2º Os partidos políticos poderão 
destinar os recursos provenientes do Fundo 
Partidário sòmente aos seguintes fins: 

a) propaganda doutrinária e política; 
c) impressão de células eleitorais; 
b) alistamento e eleição; 
d) correspondência postal e 

telegráfica. 
Art. 3º E' vedado o pagamento de 

recursos de que trata a presente lei, 
despesas referentes a pessoal cujo os 
recursos de que trata a presente lei, salvo 
por prestação de serviços em propaganda 
nos 6 (seis) mêses anteriores a eleição ou 
em alistamento eleitoral. 

Art. 4º A previsão dos recursos 
tributários do Fundo de Assistência aos 
Partidos Nacionais deverá figurar no 
Orçamento Geral da União, sendo a 
dotação da despesa consignada no anexo 
do Poder Judiciário, ao Tribunal Superior 
Eleitoral. 

§ 1º Os créditos orçamentários a que se 
refere êste artigo considerar-se-ão registrados 
pelo Tribunal de Contas independente de 
qualquer formalidade a 1 de janeiro de cada 
ano e serão automáticamente distribuídos ao 
Tesouro Nacional. 

§ 2º O Tesouro Nacional 
contabilizando como Fundo Partidário, 
consignará a respectiva importância 
trimestralmente em conta especial no. 
Banco do Brasil S. A. a disposição do 
Tribunal Superior Eleitoral. 

Art. 5º O Tribunal Superior Eleitoral, 
dentro era 30 (trinta) dias a contar da data 
do depósito a que se refere o artigo anterior 
distribuí-lo-á pelos Diretórios Nacionais das 
agremiações políticas proporcionalmente 
ao número de mandatários que tiverem na 
Câmara dos Deputados. 

§ 1º Nas células de proporção a que 
alude êste artigo tomar-se-á por base a 
filiação partidária que constar da 
diplomação dos candidatos eleitos. 

§ 2º Quando se tratar de aliança eleitoral, 
a origem partidária dos representantes será 
verificada nos documentos que serviram para 
o registro prévio dos candidatos. 

Art. 6º Da cota partidária recebida os 
Diretórios Nacionais dos partidos políticos 
redistribuirão dentro em 90 (noventa) 
dias, 90% (noventa por cento), no mínimo 
por suas seções regionais em proporção 
ao número de representantes que estas 
dispuserem nas Assembléias Legislativas 
estaduais observando o disposto nos 
parágrafos do artigo anterior. 

§ 1. Da cota recebida, os Diretórios 
Regionais, dentro em 6 (seis) mêses 
anteriores à eleição redistribuirão 65% 
(sessenta e cinco por cento) pelos 
Diretórios Municipais proporcionalmente 
ao número de legenda federal que o 
partido tenha obtido na eleição anterior 
em cada município, e 25% (vinte e cinco 
por cento) redistribuirão a qualquer tempo 
e a seu critério também pelos Diretórios 
Municipais independentemente de 
proporcionalidade. 

§ 2º Para o efeito do cálculo da 
proporção a que se refere o parágrafo 
anterior, só terá computado 50% 
(cinqüenta por cento) das legendas 
obtidas pelo partido nos Municípios da 
Capital do Estado. 

§ 3º Observando o disposto nos 
parágrafos do artigo anterior, na operação 
referida neste artigo levar-se-á em conta, 
para contemplar as seções regionais do 
Distrito Federal e dos Territórios, o 
número de representantes de cada 
partido junto às Câmaras de Vereadores 
da Capital da República e dos Municípios 
da sede das respectivas administrações 
territorias. 

§ 4º A existência dos Diretórios 
Regionais ou Municipais será aferida pelo 
registro válido dentro em prazo de 
mandato partidário no órgão competente 
da Justiça Eleitoral. 

§ 5º Em caso de inexistência 
legal Diretório Nacional de partido que 
 

já tenha recebido cota partidária 
caducara esta em favor do Fundo 
Partidário; se não houver Diretório 
Regional a cota seccional atribuída ao 
Diretório Nacional; e, quando não existir 
Diretório Municipal sua cota será 
adjudicada ao Diretório Regional. 

Ilegível No Distrito Federal os 
Diretórios Regionais poderão 
redistribuir sua cota seccional com os 
Diretórios locais a seu critério, mas 
sempre dentro dos 6 (seis) meses 
anteriores a eleição. 

§ 7º. Os Diretórios Nacionais, 
Regionais, Municipais e locais 
depositarão as cotas recebidas no Banco 
do Brasil S. A. ou em outro de proprietário 
de da União os em que esta seja a maior 
acionista ou Caixa Econômica Federal 
devendo os cheques ou ordens de 
pagamento ser expedidos pelo secretário 
e visados pelo Presidente. 

Art. 7º Os recursos não tributários 
ilegível Partidário serão recolhidos em 
conta especial no Banco do Brasil S. A. a 
disposição do Tribunal Superior Eleitoral e 
por este incorporados ao produto da 
arecadação tributária para o efeito da 
distribuição prevista no art. 5º. 

Art. 2º Os Diretórios Municipais ou 
locais devem submeter até 8 (oito) meses 
antes da eleição à aprovação dos 
Regionais os seus planos de aplicação 
dos recursos de que trata esta lei e só 
poderão aplicá-los no que for aprovado. 

Art. 9º Os Diretórios Nacionais 
prestarão contas dos recursos recebidos 
e aplicados no exercício anterior, ao 
Tribunal Superior Eleitoral até o dia 31 de 
março de cada ano, apresentndo-lhe ao 
exame e julgamento demonstrativo 
pormenorizado de sua receita e despesa 
comprovada bem como da redistribuição 
aos Diretórios Regionais (art. 6º) 

§1º Nas mesmas condições e prazo 
os Diretórios Regionais prestarão contas 
aos Diretórios Nacionais e os Municipais 
ou locais aos Regionais. 

Art. 10. A falta de prestação de 
contas ou a sua desaprovação total ou 
parcial implicará na perda do direito ao 
recebimento de novas cotas, e, no 
segundo caso, sujeitará ainda a 
responsabilidade civil e criminal os 
membros dos Diretórios faltosos. 

§ 1º O órgão tomador das contas 
poderá converter o julgamento em 
diligência para que o Diretório as 
regularize. 

§ 2º Aplicar-se o disposto no artigo 
141 da lei nº 1.164, de 24 de julho de 
1950, (Código Eleitoral), ao Diretório 
Regional Municipal ou local que não 
prestar contas ou não as tiver 
aprovadas. 

Art. 11. Das resoluções do Tribunal 
Superior Eleitoral que aprovarem a 
distribuição do Fundo Partidário aos 
órgãos diretivos nacionais das entidades 
políticas ou julgarem as suas posteriores 
prestações de contas, caberá reclamação 
fundamentada dentro em 30 (trinta) dias 
para a mesma instância judicial. 

Parágrafo único. O estatuto próprio 
de cada agremiação política proverá a 
respeito dos recursos que devem ser 
assegurado aos seus Diretórios Regionais 
e Municipais nas questões relativas a 
distribuição interna das cotas do Fundo 
Partidário e as suas conseqüentes 
prestações de cotas. 

Art. 12. Detro em 60 (sessenta) dias 
a partir da vigência desta lei, os órgãos do 
Ministério Público procederão 
judicialmente contra todos os eleitores 
não anistiados que tenham deixado de 
votar, sem motivo justificado. 

Art. 13. E o Poder Executivo 
autorizado a abrir ao Poder Judiciário – 
Tribunal Superior Eleitoral – os créditos 
suplementares que se fizerem 
necessários na forma do art 48 do 
Regulamento Geral de Contabilidade 
Públicas para atender as entregas das 
importâncias correspondentes e 
diferenças verificadas entre a receita efe- 
 

tivamente arrecada e a dotação 
vinculada a que se refere a presente 
lei. 

Art. 14 Esta sei entrará em vigor na 
data de sua publicação revogadas as 
disposições em contrário. 

A Comissão de Finanças. 
Rio de Janeiro, em 10 de setembro 

de 1953. 
Senhor Secretário: 
Tenho a honra de enviar a Vossa 

Excelência, a fim de que se digne 
submetê-lo a consideração do Senado 
Federal, o Projeto de Lei nº 3.438-A 
de 1953, da Câmara dos Deputados, 
que autoriza o Poder Executivo a 
abrir, pelo Ministério da Fazenda, o 
crédito especial de Cr$ 3.756.869,20 
(três milhões, setecentos e cinqüenta 
e seis mil, oitocentos e sessenta e 
nove cruzeiros e vinte centavos), para 
o pagamento de gratificação adicional 
aos servidores do Tribunal de  
Contas. 

Aproveito o ensejo para renovar a 
Vossa Excelência os protestos da minha 
distinta consideração. – Ruy Almeida, 1º 
Secretário. 

 
Projeto de Lei da Câmara nº 272, de 1953 

 
Autoriza o Poder Executivo a 

abrir, pelo Ministério da Fazenda o 
crédito especial de Cr$ 3.756.869,20 
para pagamento de gratificação 
adicional aos servidores do Tribunal 
de Contas. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º É o Poder executivo 

autorizado a abrir peio Ministério da 
Fazenda, o crédito especial de Cr$ 
3.756.689,20 (três milhões, 
setecentos e cinqüenta e seis mil, 
oitocentos e sessenta e nove 
cruzeiros e vinte centavos), destinado 
ao Tribunal de Contas, para 
pagamento de gratificação adicional 
por tempo de serviço aos seus 
servidores, correspondente ao 
exercício de 1953. 

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

Câmara dos Deputados, em 10 de 
setembro de 1953. 

A Comissão de Finanças. 
Rio de Janeiro em 18 de setembro 

de 1953. 
Senhor Secretário: 
Tenho a honra de enviar a Vossa 

Excelência, a fim de que se digne 
submete-lo à consideração do Senado 
Federal o Projeto de Lei número 
ilegível 085-C, da Câmara dos 
Deputados que dispõe sôbre o uso de 
retratos nos títulos eleitorais, e dá 
outras providências. 

Aproveito o ensejo para renovar a 
Vossa Excelência os protestos da minha 
distinta consideração – Ruy Almeida, 1º 
Secretário. 

 
Projeto de Lei da Câmara nº 273, de 1953 

 
Dispõe sôbre o uso de retratos nos 

títulos eleitorais, e dá outras 
providências. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Os títulos eleitorais, sem o 

retrato do eleitor, devem ser 
expedidos com os requisitos do art. 
37 da lei nº 1.164, de 24 de junho de 
1950. 

Parágrafo único. O retrato do 
eleitor, no respectivo título, passará a 
ser exigido no alistamento que se 
verificar a partir de 1º de janeiro de 
1956. 

Art. 2º As despesas decorrentes 
da execução do disposto no art. 1º 
ficarão a cargo da Justiça Eleitoral. 

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

A Comissão de Constituição e 
Justiça. 

São lidos e vão a imprimir os 
seguintes: 

 
PARECERES 

 
PARECERES NS. 1-128, 1.129 E 1.130, 

DE 1953 
 

Da Comissão de Constituição e 
Justiça, sôbre o Projeto de Lei do Senado 
nº 59, de 1950, que autoriza o Poder 
Executivo a mandar efetuar a reversão ao 
serviço ativo do Exército dos Oficiais do 
Quadro do Serviço de Intendência, que 
tenham sido compulsados de 2 de junho 
de 1946 até a presente data. 

 
Relator: Sr. Gomes de Oliveira. 
1. O projeto autoriza o Poder 

Executivo a efetuar a reversão ao serviço 
ativo do Exército, com direito ao ponto 
imediatamente superior, os Oficiais do 
Quadro do Serviço de Intendência, que 
tenham sido compulsados a partir de 2 de 
junho de 1946 até esta data, para os 
quais existiam vagas em postos 
superiores. 

Em parágrafo único, o projeto 
estabelece vários requisitos para que os 
militares compulsados passem a gozar 
dos benefícios aí conferidos. 

2. Com parecer favorável das 
Comissões de Justiça e Frças Armadas 
foi o projeto submetido ao plenário em 1ª 
discussão. Foram-lhe, então, oferecidas 
duas emendas, voltou, por isso, às 
competentes Comissões para a 
apreciação delas. 

3. A 1ª emenda amplia de cinco anos 
para dez o tempo no posto, para que o 
capitão, observados outros requisitos, 
possa gozar do benefício da lei. 

A 2ª emenda manda acrescentar 
novo artigo, visando resguardar, em face 
das promoções que se deram em virtude 
do disposto no projeto, visando, dizíamos, 
resguardar a situação dos oficiais 
anteriormente promovidos, quer do ponto 
de vista hierárquico, quer quanto à 
antiguidade para a promoção. 

4. Sob o ponto de vista constitucional 
nada vemos que impeça a aprovação das 
emendas. 

Sala Ruy Barbosa, em 25 de abril de 
1952. – Dário Cardoso, Presidente. – 
Gomes de Oliveira, Relator. – Anisio 
Jobim. – Joaquim Pires, vencido. – 
Camilo Mércio. – João VilIasbôas. 

 
Nº 1.129, de 1953 

 
Comissão de Segurança Nacional, 

sôbre as emendas ns. 1 e 2 apresentadas 
na Comissão de Finanças ao Projeto de 
Lei do Senado nº 59, de 1950. 

 
Relator: Sr. Onofre Gomes. 
I – Retorna a esta Comissão o 

Projeto do Senado nº 59, de 1950, para 
efeito de seu pronunciamento a respeito 
das emendas ns. 1 e 2, apresentadas na 
Comissão de Finanças pelo ilustre 
Senador Ferreira de Souza. 

II – Devidamente estudado e 
aprovado por esta Comissão, apresentou-
lhe Substitutivo que focaliza e separa os 
Oficiais Intendentes cujos prejuízos o 
Projeto com justiça ou equidade visa 
reparar, em dois grupos perfeitamente 
definidos: 

a) – o dos que têm direito líquido a 
certo (art. 1º) a reparação por haverem 
sido preteridos na promoção por 
antiguidade em vagas já abertas, na 
data em que foram ilegalmente 
compulsados, com flagrante violação do 
art. 87 da Lei de Promoções, verbis: Os 
oficiais que tenham atingido a idade 
limite para a transferência para 1ª classe 
da reserva e em favor dos quais já 
existam, pelo princípio de antiguidade, 
vagas abertas no pôsto imediato, 
deverão aguardar na ativa a data de 
promoção mais próxima": 
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b) – o daqueles que (art. 2º) ainda 
sem vagas abertas, mas que se abririam 
dentro em pouco com a reestruturação 
então em andamento no Senado e que se 
converteu na Lei nº 1.246 de 30 de 
novembro de 1950 – foram compulsados, 
sendo, no entanto, mais moços que 
outros que se permitiu permanecessem 
na ativa, apesar de já terem, também, 
atingido a idade limite e que foram os 
últimos beneficiados com acesso ao pôsto 
imediato, em vagas que, se tivesse 
havido equidade, cabiam a alguns dos 
compulsados; para facilitar a justa ou 
equitativa, conforme o caso, atuação do 
Executivo. 

III – A restruturação de todo o 
Exército fôra determinada pelo Decreto-lei 
nº 9.120, de 4 de abril de 1946, que no 
parágrafo único do artigo 60 prescrevia 
que o ajustamento dos Quadros das 
Armas e dos Serviços se fizesse dentro 
de 60 dias. Para as Armas, essa 
disposição foi cumprida, de modo que em 
fins de 1948 os claros de seus Quadros 
estavam preenchidos. Não aconteceu o 
mesmo, porém, com os Serviços de 
Saúde e de Intendência, os quais só no 
decorrer de 1950 foram reajustados; o 
primeiro em junho e o último em 
novembro. 

Quanto ao Serviço de Saúde, os 
oficiais prejudicados, com a protelação do 
reajustamento dos respectivos Quadros, 
tiveram seus direitos restabelecidos pelo 
art. 2º da Lei nº 1.125, de 5 de junho de 
1950, que as mandou reverter aos 
Serviços Ativos, certo por ter considerado 
caber-lhes promoção nas vagas 
decorrentes da referida reestruturação, o 
que ocorreu. 

Semelhante procedimento devera ter 
protegido os oficiais de Intendência em 
causa, de vez que a situação deles era 
idêntica a dos Integrantes do Serviço de 
Saúde. Perdeu-se, porém, a devida 
oportunidade. E daí a razão do Projeto 
59-1950, cujo substitutivo desta Comissão 
visa a corrigir a ofensa à Lei ou ao 
princípio de equidade, conformente já ao 
fizeram os Poderes Legislativo e 
Executivo pela Lei número 1.125 (art. 2º), 
de 5 de junho de 1950, em relação aos 
oficiais do Serviço de Saúde, na mesma 
situação que os de Intendência que o 
Substitutivo ao Projeto em apreço ampara 
com justiça. 

IV – A Emenda nº 1, ao parágrafo 
único do Art. 1º do Projeto, manda 
ampliar de cinco para dez anos o tempo 
ali determinado. 

Ora, 5 anos já ultrapassa de 1 o prazo 
maior de interstício para direito a 
promoção, que a Lei de Promoções (do 
Exército) capitula em seu art. 13, quais são: 

Aspirante – seis meses. 
2º Tenente – dois anos. 
1º Tenente – três anos. 
Capitão – quatro anos. 
Major – dois anos. 
Tenente Coronel – dois anos. 
O que já não é justo por implicar 

tratamento desigual a pessoas 
submetidas a iguais exigências de uma 
mesma lei. Elevá-lo para dez anos, mais 
do dobro do prazo prescrito na Lei 
específica reguladora da matéria, é 
discriminação que transborda os mais 
elásticos limites restritivos do princípio 
baselar de espírito de justiça. 

A de nº 2 acrescenta o art. "O disposto 
nesta lei não prejudica a situação dos 
oficiais anteriormente promovidos, quer do 
ponto de vista hierárquico quer quanto à 
antiguidade para a promoção". 

O Projeto e, em consequência, o 
substitutivo desta Comissão não podem 
acarretar prejuízos a qualquer oficial 
anteriormente promovido, por isso que 
colimam a reparação de prejuízos a oficiais 
que simplesmente voltarão a seus legítimos 
lugares, dos quais foram ilegal ou 
inequitativamente afastados por ato 
descabido e injusto. Tão pouco a reparação 
que lhes é devida chocará o bom conceito 
de hierarquia. Ao contrário do que afirma  
o eminente Senador Ferreira de Sou- 
 

za virá em sua afirmação porque fará 
retornarem às posições, que de direito ou 
por equidade lhes pertenciam, aqueles 
que foram, ilegitimamente, delas privados. 

E tanto assim se deve entender que 
os Poderes Legislativo e Executivo, pelo 
art. 2º da Lei nº 1.125, de 5 de junho de 
1950, solucionaram caso identico de 
oficiais de Serviços de Saúde, fazendo-os 
reverter e promovendo-os para 
reocuparem seus legítimos lugares. 

V – Por tais razões a Comissão 
opina pela rejeição das Emendas. 

Em 18 de agôsto de 1952. – Pinto 
Aleixo, Presidente. – Onofre Gomes, 
Relator. – MagaIhães Barata. – Mário 
Motta. – Roberto Glasser. 

 
Nº 1.130, de 1953 

 
Da Comissão de Finanças, sôbre o 

Projeto de Lei ao Senado nº 59, de 1950, 
que autoriza o Poder Executivo a mandar 
efetuar a reversão ao serviço ativo do 
Exército, dos Oficiais do Quadro do 
Serviço de Intendência, que tenham sido 
compulsados de 2 de junho de 1946, até 
a presente data. 

 
Relator: Sr. Pinto Aleixo. 
O Decreto-lei nº 9.120, de 4 de abril 

de 1945, teve por finalidade a 
reestruturação do quadro de oficiais de 
todo o Exército Nacional. 

Em seu artigo 60 prescrevia, o 
referido diploma legal, que o 
reajustamento consequente, nos quadros 
das armas e serviços, deveria ser 
operado dentro do prazo de 50 dias, a 
contar da data de sua publicação. 

Tal disposição foi cumprida em 
tempo útil, salvo quanto aos quadros de 
saúde e intendência, só realizados em 
junho e novembro de 1950, 
respectivamente. 

O retardamento na execução da lei 
ocasionou a passagem para a reserva de 
oficiais que tinham direito a promoção em 
conseqüência de existência de vagas. 

Em relação ao quadro de sade, a Lei 
nº 1.125, de 5 de junho de 1950, em seu 
artigo 2º, reconhecendo implicitamente a 
lesão de direitos dos oficiais prejudicados, 
mandou que os mesmos revertessem ao 
serviço ativo 

O projeto, ora em apreciação, tem 
por finalidade, exatamente, corrigir os 
prejuízos que ainda estão sofrendo 
oficiais do Serviço de Intendência do 
Exército, em conseqüência ao fato de não 
ter sido feito o reajustamento do quadro 
respectivo nas condições de tempo 
impostas pela lei. 

A douta Comissão de Constituição e 
Justiça reconheceu a sua 
constitucionalidade; a de Segurança 
Nacional, ao apreciar o mérito, 
manifestou-se de modo inteiramente 
favorável, oferecendo, entretanto, 
substitutivo. 

Em plenário foram oferecidas duas 
emendas sôbre as quais já se 
manifestaram as aludidas comissões. 

Pensamos que, a exemplo do que 
estatuiu a Lei nº 1.125, de 5 de junho de 
1950, em relação aos oficiais do quadro 
de Saúde do Exército devem ser 
reconhecidos os direitos lesados dos 
oficiais do quadro de Intendência do 
Exército, como propõe o presente projeto 
de lei, medida de rigorosa equidade. 

A despesa decorrente em pouco 
onerará o erário público, havendo a 
natural tendência para o ajustamento do 
quadro aos recursos orçamentários, em 
conseqüência das vagas que sobrevirão. 

Somos, por isso, pela aprovação do 
substitutivo oferecido pela Comissão de 
Segurança, rejeitando-se as emendas na 
conformidade do parecer da citada 
Comissão. 

Sala "Joaquim Murtinho", em 24 de 
setembro de 1953. – Ivo d'Aquino, 
Presidente. – Pinto Aleixo, Relator. – 
Victorino Freire. – AIvaro Adolpho. – Alberto 
Pasqualini. – Durval Cruz. – PIinio Pompeu. 
– Ismar de Góes. – Apolonio Sales. 

EMENDAS A QUE SE REFERE O 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 59, 
DE 1950 

 
Nº 1 

 
Ao artigo 1º, parágrafo único: 
Diga-se: 
1 – a – Em vez de "5 anos", diga-se 

"dez anos". 
 

Nº 2 
 

Acrescente-se: 
Ao art.     – O dispôsto nesta lei não 

prejudica a situação dos oficiais 
anteriormente promovidos, quer do ponto 
de vista hierárquico, quer quanto à 
antiguidade para promoção. 

 
PARECERES NS. 1-131 E 1-132, DE 

1953 
 
Da Comissão de Constituição e 

Justiça, sôbre o Projeto de Lei da Câmara 
nº 121, de 1953, que autoriza o Poder 
Executivo a abrir ao Poder Judiciário – 
Justiça Eleitoral – o crédito especial de Cr$ 
11.120,00, para pagamento de gratificação 
de representação aos juizes e escrivães 
eleitorais do Estado de Santa Catarina. 

 
Relator: Sr. Gomes de Oliveira. 
O projeto em aprêço propõe a 

abertura de crédito especial de Cr$ 
11.120,00, para pagamento de gratificação 
de representação dos juízes e escrivães 
eleitorais da circunscrição eleitoral de 
Santa Catarina, assim discriminado: 

 
Juízes eleitorais................... 5.700,00 
Escrivães eleitorais.............. 5.420,60 

 
2 – Do ponto de vista constitucional o 

projeto merece aprovação, pois a 
Constituição, no seu artigo 75, admite a 
concessão de créditos especiais mediante 
autorização do Poder Legislativo. 

Sala "Ruy Barbosa", em 25 de junho de 
1952. – Joaquim Pires, Presidente em 
exercício. – Carlos Gomes de Oliveira, 
Relator. – Anísio Jobim. – Waldemar 
Pedrosa. – Camilo Mércio. – Attilio Vivacqua. 

 
Nº 1.132, de 1953 

 
Da Comissão de Finanças, sôbre o 

Projeto de Lei da Câmara número 121, de 
1953, que autoriza o Poder Executivo a 
abrir ao Poder Judiciário – Justiça Eleitoral 
– o crédito especial de Cr$ 11.120,00, para 
pagamento de gratificação de 
representação aos juízes e escrivães 
eleitorais do Estado de Santa Catarina. 

 
Relator: Sr. Victorino Freire. 
Êste projeto, originário de ofício do 

Tribunal Regional Eleitoral de Santa 
Catarina, autorizou o Poder Executivo a 
abrir um crédito especial de Cr$ 
11.120,00, para atender ao pagamento de 
gratificação de representação aos juízes e 
escrivães eleitorais daquele Estado. 

Trata-se de pagamento devido por 
fôrça de lei e que, por falta de crédito, 
deixou de ser efetuado na época oportuna. 

Assim, opinamos pela aprovação do 
projeto. 

Sala "Joaquim Murtinho", em 24 de 
setembro de 1953. – Ivo d'Aquino, 
Presidente. – Victorino Freire, Relator. – 
Alvaro Adolpho. – Plinio Pompeu. – Durval 
Cruz. – Apolonio Sales. – Alberto Pasqualini. 
– Pinto Aleixo. – Ismar de Góes. 

 
PARECERES NS. 1-133 E 1-134, DE 1953 

 
Da Comissão de Constituição e 

Justiça, sôbre o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 51, de 1953, que aprova o 
têrmo de acôrdo celebrado entre o 
Ministério da Educação e Saúde e o 
Estado de São Paulo. 

 
Relator: Sr. Anísio Jobim. 
1 – O contrato de acôrdo celebrado 

entre o Ministério da Educação e Saú- 
 

de e o Estado de São Paulo, mediante o qual 
a União entregaria àquele Estado a 
importância de Cr$ 1.100.000,00 para 
manutenção de sanatórios e leprosários do 
referido Estado, não obteve o registro que 
pleiteou por parte do Tribunal de Contas que 
transformou o julgamento em diligência para 
o fim de serem preenchidas as formalidades 
que aquele colégio achou imprescindíveis. 

Essas formalidades, como consta do 
ofício nº 264, P. 53, de 20 de fevereiro de 
1953, são as seguintes: 

1º – "fôsse ratificada a publicação 
visto como na emenda e na cláusula 5ª 
do têrmo constou apenas "para 
manutenção de leprosários", e, no 
contexto "leprosários e preventórios" 
(linha 20ª, cláusula 1ª ilegível e seis 6) 
manutenção e preventórios. 

2º – fôsse feita a prova da qualidade 
do signatário do contrato; 

3º – fôsse feita prova da sua 
quitação com o serviço militar. 

2 – Em sessão posterior, o 
venerando Tribunal de Contas recusou 
registro ao aludido contrato porque: 

a) a data da procuração é posterior à 
do contrato; 

b) não foi feita prova de quitação 
com o serviço militar por parte do 
signatário do têrmo; 

3 – Coentificado o Ministério 
contratante da decisão denegatória do 
registro, deixou passar o período de tempo 
para interpor recursos, sem que o fizesse. 

Pelo que o respeitável Tribunal de 
Contas remeteu o processado ao 
Congresso Nacional, nos têrmos da lei. 

4 – Na Câmara dos Deputados, não 
achou guarida a decisão pelo órgão de 
douta Comissão de Tomadas de Contas. 

Esta Comissão disse que as razões 
invocadas para pegar o registro eram 
improcedentes e uma delas – "a mais 
séria" – falta de qualidade do signatário, 
foi suprida coma apresentação da 
procuração especial do Senhor 
Governador do Estado de São Paulo. 

E acrescenta a douta Comissão: – 
"Tratassemos de Contrato com entidade de 
direito privado e submeter-nos-ia a 
alegação dos itens b e c em que o Tribunal 
de Contas fundamentou a sua decisão. 
Entretanto, sendo parte a União e um 
Estado de Federação – ambos visando à 
manutenção de um serviço de alt alcance 
social, não nos apegamos à rigidez da lei. 
O interêsse público fala mais alto". 

5 – Assim é, na verdade pelo que 
não pegaremos apoio à aprovação do 
aludido contrato, que é legal. 

Sala Ruy Barbosa, em 3 de setembro de 
1953. – Aloysio de Carvalho, Presidente em 
exercício. – Anisio Jobim, Relator – Waldemar 
Pedrosa. – Gomes de Oliveira. – Camilo 
Mércio. – Attilio Vivacqua. – Joaquim Pires. 

 
Nº 1.134, de 1953 

 
Da Comissão de Finanças, sôbre o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 51, de 
1953, que aprova o têrmo de acôrdo 
celebrado entre o Ministério da Educação 
e o Estado de São Paulo. 

 
Relator: Sr. Plínio Pompeu. 
Trata-se de contrato a que o Tribunal 

de Contas recusou registro, estando a sua 
execução dependendo de pronunciamento 
do Congresso Nacional, nos têrmos do § 1º 
do artigo 77 da Constituição. 

Examinando o assunto, entendeu a 
Comissão de Tomadas de Contas da 
Câmara que os motivos alegados pelo 
Tribunal de Contas contra o registro – data 
da procuração posterior à do contrato e 
falta de prova de quitação do serviço militar 
por parte do signatário do têrmo – são 
perfeitamente sanáveis, porque, em tais 
casos, deve predominar o interêsse 
público. O ponto de vista daquela 
Comissão, consubstanciada no projeto em 
estudo, foi, portanto, aceito pela Câmara. 

Observa-se, entretanto, que o 
referido contrato, cuja execução está 
suspensa, aguardando a decisão do 
Legislativo, teve a sua provável vigên- 
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gia exaurida em 31 de dezembro  
de 1952, de acôrdo com a sua cláusula 
sexta. 

Assim, o presente contrato é 
inoperante, motivo por que opinamos pela 
sua rejeição. 

Sala Joaquim Murtínho, em  
24 de setembro de 1953. – Ivo  
d'Aquino, Presidente. – Plinio Pompeu, 
Relator. – Alvaro Adolpho. – Apolonio 
Salles. – Victorino Freire. – Ismar  
de Goes. – Pinto Aleixo. – Alberto 
Pasqualini. 

 
PARECER Nº 1-135, DE 1953 

 
Da Comissão de Finanças, sôbre o 

Projeto de Lei da Câmara número 229, de 
1953, que autoriza o Poder Executivo a 
abrir, pelo Ministério da Educação e 
Saúde, o crédito especial de Cr$ 
200.000,00 para atender às despesas 
com a realização da IV Jornada Brasileira 
de Radiologia na cidade de Curitiba, 
Estado do Paraná. 

 
Relator: Sr. PIinio Pompeu. 
O Projeto em exame autoriza  

o Poder Executivo a abrir, pelo  
Ministério da Educação e Cultura, o 
crédito especial de Cr$ 200.000,00,  
para atender a despesas com a IV 
Jornada Brasileira de Radiologia, a 
realizar-se, no corrente ano, em Curitiba 
por ocasião dos festejos do Centenário 
daquela cidade. 

Segundo esclarece o autor  
da proposição, o ilustre Deputado  
Cesar Santos, trata-se de auxiliar  
um certame a realizar-se sob o  
patrocínio do Colégio Brasileiro de 
Radiologia, 

com a finalidade de debater atualizado 
ternário sôbre os iportantes problemas 
rádio-diagnóstico e de utilização  
de irradiações em patologia  
humana, principalmente no tratamento do 
câncer. 

Tendo em vista pronunciamentos 
desta Comissão quanto a créditos 
destinados a conclaves de caráter 
científico, opinamos pela aprovação do 
projeto. 

Sala Joaquim Murtinho, em  
29 de setembro de 1953. – Ivo  
d'Aquino, Presidente. – Plinio Pompeu, 
Relator. – DurvaI Cruz. – Apolonio  
Salles. – Alberto Pasqualini. – Alvaro 
Adolpho. – Pinto AIeixo. – Victorino 
Freire. 

 
PARECER Nº 1-136, DE 1953 

 
Da Comissão de Finanças,  

sôbre o Projeto de Lei da Câmara  
nº 227, de 1953, que estima a Receita  
e fixa a Despesa da União para o 
exercício financeiro de 1954 (Anexo  
nº 28 – Ministério das Relações 
Exteriores) 

 
Relator: Sr. Walter Franco. 
O projeto de Orçamento do 

Ministério das Relações Exteriores  
para 1954, aprovado pela Câmara  
dos Deputados nos têrmos  
propostos pelo Poder Executivo,  
fixa as despesas daquela Secretaria  
de Estado em Cr$ 293.371.909,00,  
o que representa um aumento  
de Cr$ 38.917.428,00 (12%) em  
relação às dotações do corrente 
exercício, assim demonstrado, por 
verbas: 

O custeio da Comissão Demarcadora 
de Limites, classificado na Verba 3 – 
Serviços e Encargos, requer um 
acréscimo de Cr$ 1.600.000,00 para 
atender em 1954, ao prosseguimento dos 
trabalhos de demarcação nas fronteiras 
com a Venezuela e a Colômbia, ao início 
de atividades na fronteira com a Guiânia 
Francesa, bem como à retificação do 
arecho do arroio Chuí, à demarcação ao 
longo da serra de ilegível, fronteira com o 
Paraguai, à inspeção e a restauração de 
mareos, na fronteira com o Uruguai, e à 
demarcação da linha divisória no 
pantanal, a partir da região de São Matias 
para o sul, na fronteira com a Bolívia. 

As dotações atribuídas à Comissão 
Nacional de Fiscalização de 
Entorpecentes e ao Instituto Rio Branco 
são idênticas as do corrente exercício. 

A Secretaria de Estado, constituída 
pelo conjunto de órgãos de administração 
centaral e que tem por finalidade "auxiliar 
diretamente o Ministro de Estado na 
direção e execução da política exterior do 
Brasil, na orientação, centralização e 
superintendência dos serviços diplomático 
e consular" figura no quadro acima com 
cêrca de 80% do total atribuído ao 
Ministério das Relações Exteriores. Isto se 
deve à circunstância do projeto consignar 
ao Departamento de Administração, órgão 
da Secretaria de Estado, vultosas dotações 
que, na realidade, dizem respeito ao custeio 
de todos os órgãos ministeriais e a 
encargos outros do Govêrno Federal. Estão 
nêsse caso as seguintes principais 
dotações: 

a) Cr$ 38.774.520,00 para 
vencimentos do pessoal civil sem 
apresentar aumento significativo em 
relação a 1953; 

b) Cr$ 60.000.000,00 para 
gratificação de representação, com um 
aumento de Cr$ 5.000.000,00 decorrente 
da abertura ou reabertura de Missões 
Diplomáticas e Repartições Consulares, 
bem como da alteração das categorias de 
representação na América Central. 

c) Cr$ 4.000.000,00 para gratificação 
adicional por tempo de serviço, despesa 
decorrente do artigo 146 do novo Estatuto 
dos Funcionários Públicos Civis; 

d) Cr$ 14.000.000,00 para ajuda de 
custo, representando um acréscimo de 
Cr$ 1.000.000,00 sôbre as despesas 
dêste exercício, pelos motivos apontados 
no item b); 

e) Cr$ 2.356.090,00 para atender às 
despesas decorrentes da Lei nº 1.765, de 
1952, que concedeu o abono de 
emergência ao pessoal civil; 

f) Cr$36.494.291,00 como "auxílios" 
a entidades estrangeiras ou 
internacionais, para atender a 
compromissos assumidos pelo Brasil; 

g) Cr$ 9.500.00,00 para "diligências, 
investigações, serviços de caráter secreto 
ou reservado", acusando um aumento de 
Cr$ 4.500.00,00 para as investigações a 
cargo da Divisão Econômica; 

h) Cr$ 10.000.000,00 para intercâmbio 
cultural com uma majoração de Cr$ 
2.000.000,00 sôbre as despesas de 1953, a 
fim de permitir a criação de maior número 
de cadeiras de Estudo Brasileiros em 
Universidades Estrangeiras; 

i) Cr$ 14.020.000,00 para 
representação, propaganda, comissões e 
despesas no exterior, acusando um 
aumento de Cr$ 6.370.00,00, justificando 
pela necessidade de evitar ou diminuir a 
abertura de créditos adicionais destinados 
ao custeio da representação brasileira em 
Congressos e Conferências Internacionais; 

j) Cr$ 16.470.00,00 para "obras 
equipamentos e aquisição de imóveis" 
verba que acusa uma redução de Cr$ 
3.530.00,00, tendo em vista o programa 
traçado para o próximo exercício. 

Quanto às Missões Diplomáticas e 
Repartições Consulares, cujas dotações 
atendem exclusivamente a salário de 
contratados, artigos de expediente, 
 

aluguel e reparos de imóveis, o projeto lhes 
consigna aumentos de, respectivamente, 
Cr$ 3.852.820,00 e Cr$ 1.614.970,00 para 
atender ao desenvolvimento dos serviços e 
a reajustamentos de aluguéis. 

Pela análise do projeto conclui-se que a 
sua elaboração obedeceu a rigorosos 
critérios de economia, visto que os aumentos 
propostos pelo Executivo e mantidos pela 
Câmara decorrem ou de imperativos legais 
ou de novos encargos resultantes do 
desenvolvimento dos serviços. 

Estaria, assim, o projeto em 
condições de ser aprovado, não fosse o 
fato de, posteriormente à sua tramitação na 
Câmara dos Deputados, haver o Decreto 
nº 33.642, de 24 de agôsto último, alterado 
o divisor de conversão para pagamento da 
União no exterior, a partir de 1954, medida 
que torna insuficientes várias dotações 
anteriormente calculada para despesas de 
tal natureza. O referido decreto prevê, no 
entanto, o reajustamento proporcional das 
verbas a serem aplicadas fora do país, de 
modo a conservar inalterados os nível 
respectivos em moeda estrangeira, quer se 
trate de despesas de pessoal, de material 
ou de serviços e encargos (artigos 4º e 5º). 

Com o objetivo de atualizar as 
dotações afetadas pelo novo divisor de 
conversão, julgamos oportuno acrescentar 
algumas emendas, formuladas com base 
em informações prestadas pelo Itamaraty, 
esclarecendo que as alterações propostas 
importam num aumento de Cr$ 
35.351.639,00, importância que não deve 
ser considerada despesa nova, uma vez que 
a diferença de câmbio, a prevalecer o critério 
antigo, seria fatalmente paga pelo Tesouro. 

Outra falha do projeto, que também 
exige emenda retificadora, diz respeito a 
Comissão Brasileira Demarcadora de 
Limites, cujas dotações, como consignadas 
do projeto, não compreendem recursos para 
atender ao abono de emergência concedido 
pela Lei nº 1.765, do 18 de dezembro de 
1952, bem assim os relativos à gratificação 
adicional concedida pelo novo Estatuto, 
despesas essas estimadas pelo Itamarati em 
Cr$ 1.775.528,00 para a Primeira Divisão e 
Cr$ 1.342,030,00 para a segunda. 

Nestas condições, opinamos pela 
aprovação do projeto, com as emendas 
de número 1 a 18, tôdas decorrentes do 
citado Decreto nº 33.642. 

Sala Joaquim Murtinho, em 24 de 
setembro de 1953. – lsmar de Góes, 
Presidente em exercício. – Walter Franco, 
Relator. – Carlos Lindenberg. – Alberto 
Pasqualini. – Pinto Aleixo. – Domingos 
Velasco – Alvaro AdoIpho. – Victorino 
Freire. – Plínio Pompeu. – Durval Cruz. – 
Apolonio Sales. 

 
EMENDA Nº 1-C 

 
Verba 1 – Pessoal. 
Consignação 2 – Pessoal 

Extranumerário. 
Subconsignação 02 – Salários de 

contratados. 
Alínea 04 – Departamento de 

Administração. 
Repartição 06 – Divisão do Pessoal. 
Onde se diz: 
 

1) Missões Diplomáticas.... 6.750.000,00 
2) Repartições Consulares. 5.500.000,00 

 
Diga-se: 
 

1) Missões Diplomáticas.... 9.720.000,00 
2) Repartições Consulares 13.680.000,00 

 
EMENDA Nº 2-C 

 
Verba:1 – Pessoal. 
Consignação 3 – Vantagens. 
Subconsignação: 09 – Gratificação 

de representação. 
Alínea 04: – Departamento de 

Administração. 
Repartição: 06 – Divisão do Pessoal. 
Inciso: 

 
 

Verbas Orçamento 
de 1953 

Projeto da 
Câmara para 

1954 
Diferença 

1 – Pessoal................................. 131.405.985 148.678.690 + 17.272.735 

2 – Material................................. 8.083.890 7.895.450 - 184.440 

3 – Serv. e Encargos................... 95.864.606 117.797.769 + 21.933.163 

4 – Obras, etc.............................. 20.000.000 19.000.000 - 1.000.000 

 Total.................................. 255.354.491 293.371.909 + 38.017.428 

 

Comparando-se as mesmas despesas pelos órgãos ministeriais, encontramos o 
seguinte quadro: 

 

Órgãos Orçamento 
de 1953 

Projeto da 
Câmara para 

1954 
Diferença 

1 – Comissões Brasileiras 
Demarcadoras de Limites..... 9.600.000 11.200.000 + 1.600.000 

2 – Comissão Nacional de 
Fiscalização de Entorpecentes.. 45.000 45.000 – 

3 – Instituto Rio Branco............... 2.668.480 2.668.480 – 

4 – Secretaria de Estado............. 209.277.263 240.226.901 + 30.949.638 

5 – Missões Diplomáticas........... 18.114.100 21.966.920 + 3.852.820 

6 – Repartições Consulares........ 15.649.638 17.264.608 + 1.614.970 

 Total.................................. 255.354.481 293.371.909 + 38.017.428 
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Onde se diz: 
Cr$ 60.000.000,00. 
Diga-se: 
Cr$ 95.640.000,00. 
 

Justificação 
 

Trata-se de um reajustamento tendo 
em vista que, na forma do 4º do Decreto 
nº 33.642, de 24 de agôsto de 1953, 
deverão ser mantidos os mesmos níveis 
de remuneração no exterior e que a parte 
fixa de vencimentos corresponde a 
padrões estabelecidos em lei. 

 
EMENDA Nº 3-C 

 
Verba: 1 – Pessoal. 
Consignação: 4 – Indenizações. 
Subconsignação: 01 – Ajuda de 

custo para o pessoal civil. 
Alínea: 
Repartição: 04-06 – Divisão do 

Pessoal 
Inciso: 
Onde se diz: 
Cr$ 14.000.000,00. 
Diga-se: 
Cr$ 20.160.000,00. 
 

EMENDA Nº 4-C 
 
Verba: 1 – Pessoal. 
Consignação: 4 – Indenizações. 
Subconsignação: 03 – Diárias para o 

pessoal civil. 
Alínea: 
Repartição: 04-06 – Divisão do 

Pessoal. 
Inciso: 
Onde se diz: 
Cr$ 900.000,00. 
Diga-se: 
Cr$ 1.296.000,00. 
 

EMENDA Nº 5-C 
 
Verba: 1 – Pessoal 
Consignação: 6 – Diversos 
Subconsignação: 01 – Substituições 
Alínea: 
Repartição: 04-06 – Divisão do 

Pessoal 
Inciso: 
Onde se diz: 
Cr$ 50 000,00. 
Diga-se: 
Cr$ 72.000,00. 
 

EMENDA Nº 6-C 
 
Verba: 1 – Pessoal. 
Consignação: 6 – Diversos. 
Subconsignação: 02 – Diferença de 

vencimentos. 
Alínea: 
Repartição: 04-06 – Divisão do 

Pessoal. 
Inciso: 
Onde se diz: 
Cr$ 9.480,00. 
Diga-se: 
Cr$ 13.440,00. 
 

EMENDA Nº 7-C 
 
Verba: 1 – Pessoal. 
Consignação: 6 – Diversos. 
Subconsignação: 04 – Outras 

Despesas. 
Alínea: 
Repartição: 04-06 – Divisão do 

Pessoal. 
Inciso: 2 – Abono de emergência 

para o pessoal extranumerário. 
Onde se diz: 
2) Missões Diplomáticas – Cr$ 

250.000,00. 
3) Repartições Consulares – Cr$ 

500.000,00. 
Diga-se: 
2) Missões Diplomáticas – Cr$ 

360.000,00. 
3) Repartições Consulares – Cr$ 

720.000,00. 

EMENDA Nº 8-C 
 
Verba: 2 – Material. 
Consignação: 2 – Material de 

Consumo. 
Subconsignação: 02 – Artigos de 

expediente, etc. 
Alínea: 
Repartição: 01-02 – Divisão do 

Material. 
Inciso: 
Onde se diz: 
 

  Cr$ 
1) Missões 

Diplomáticas......... 1.555.350,00 
2) Repartições 

Consulares............ 1.325.700,00 
3) Para aquisição no 

país....................... 400.000,00 
4) Para aquisição na 

forma do Decreto 
número 19.731, de 
28 de fevereiro de 
1931...................... 1.450.000,00 

  4.731.050,00 
 
Diga-se: 
 

  Cr$ 
1) Missões 

Diplomáticas.......... 2.239.704,00 
2) Repartições 

Consulares............ 1.909.008,00 
3) Para aquisição no 

país....................... 400.000,00 
4) Para aquisição na 

forma do Decreto 
número 19.731, de 
28 de fevereiro de 
1931...................... 2.000.000,00 

  6.636.712,00 
 

EMENDA Nº 9-C 
 

Verba: 3 – Serviços e Encargos. 
Consignação: 1 – Serviços de Terceiros. 
Subconsignação: 14 – Telefone, 

Telefonemas, Telegramas, etc. 
Alínea: 
Repartição: 04-03 – Divisão do 

Material. 
Inciso: 
1) Serviço Internacional. 
Onde se diz: 
Cr$ 3.700.000,00. 
Diga-se: 
Cr$ 5.328.000,00. 
 

EMENDA Nº 10-C 
 
Verba: 3 – Serviços e Encargos. 
Consignação: 3 – Serviços em 

Regime Especial de Financiamento. 
Subconsignação: 03 – Diligências, 

investigações, etc. 
Alínea: 
Repartição: 01 – Secretaria de 

Estado. 
Inciso: 
1) Despesas extraordinárias de 

caráter secreto ou reservado, inclusive as 
de repartição e socorro de brasileiros 
desvalidos no exterior. 

Onde se diz: 
Cr$ 5.000 000,00. 
Diga-se: 
Cr$ 7.200.000,00. 
 

EMENDA Nº 11-C 
 

Verba: 3 – Serviços e Encargos. 
Consignação: 3 – Serviços em 

Regime Especial de Financiamento. 
Subconsignação: 10 – Intercâmbio 

Cultural. 
Alínea: 
Repartição: 01 – Secretaria de 

Estado 
Inciso: 
1) Auxílios a Congressos e 

Conferências culturais no Brasil e, inclusive, 
para atender as despesas resultantes de 
convênios culturais, bôlsas escolares, 
abonos a professores e outras correlatas. 

Onde se diz: 
Cr$ 10.000.000,00. 
Diga-se: 
Cr$ 12.640.000,00. 
 

EMENDA Nº 12-C 
 

Verba: 3 – Serviços e Encargos. 
Consignação: 3 – Serviços em 

Regime Especial de Financiamento. 
Subconsignação: 23 – 

Representação, propaganda, comissões e 
despesas no Exterior. 

Alínea: 
Repartição: 01 – Secretaria de 

Estado. 
Inciso: 
1) Representação do Brasil em 

Congressos, Conferências e 
Reuniões. 

1) a se realizarem no exterior, 
bem como em todas aquelas a que 
compra. 

2) Representação no Conselho 
Nacional de Pesquisas (Washington). 

Onde se diz: 
Cr$ 120.000,00. 
Diga-se: 
Cr$ 172.800,00. 
3) Para custeio de todas as 

despesas do Escritorio do Conselheiro 
Comercial da Embaixada do Brasil no 
Estados Unidos da América, em 
Washington. 

Onde se diz: 
Cr$ 150.000,00. 
Diga-se: 
Cr$ 216.0000,00. 
4) Para serviços de propaganda 

no Consulado do Brasil em Nova 
York. 

Onde se diz: 
Cr$ 150.000,00. 
Diga-se: 
Cr$ 216.000,00. 
5) Novas instalações e reformas das 

instalações das Missões Diplomáticas e 
Repartições Consulares. 

Onde se diz: 
Cr$ 1.800.000,00. 
Diga-se: 
Cr$ 2.592.0000,00. 
 

EMENDA Nº 13-C 
 

Verba: 3 Serviços e Encargos. 
Consignação: 6 Assistência e 

Previdência Sociais. 
Subconsignação: 05 – Salário-

família. 
Repartição: 04-06 – Divisão do 

Pessoal. 
 

 Cr$ 
Onde se diz................. 2.400.000,00 
Diga-se....................,,.. 2.488.000,00 

 
EMENDA Nº 14-C 

 
Verba: 3 Serviços e Encargos. 
Consignação: 11 – Diversos. 
Subconsignação: 01 – Aluguel ou 

arrendamento de imóveis, etc. 
Repartição: 04-03 – Divisão do 

Material. 
1) Missões Diplomáticas. 
 

 Cr$ 
Onde se diz................. 10.911.570,00 
Diga-se........................ 15.712.660,00 

 
2) Repartições Consulares. 
 

 Cr$ 
Onde se diz................. 5.908.909,00 
Diga-se........................ 8.428.827,00 

 
EMENDA Nº 15-C 

 
Verba: 3 Serviços e Encargos. 
Consignação: 11 – Diversos. 
Subconsignação: 18 – Outras 

Despesas. 
Repartição: 01 – Secretaria de 

Estado. 

  Cr$ 
1) Para atender a 

eventual aumento 
de valor de cotas 
dos auxílios 
previstos na 
Consignação 2 
desta Verba 

 

 Onde se diz......... 910.000,00 
 Diga-se................ 13.180.000,00 

 
EMENDA Nº 16-C 

 
Verba: 4 – Obras, Equipamentos 

Aquisição de Imóveis. 
Consignação: 8 – Diversos. 
Subconsignação: 01 – Ligeiros 

reparos, adaptações, consertos,  
etc. 

Repartição: 04-03 – Divisão do 
Material. 

 
 Cr$ 
Onde se diz................ 4.000.000,00 
Diga-se....................... 5.540.000,00 

 
EMENDA Nº 17-C 

 
Verba: 3 Serviços e Encargos. 
Consignação: ilegível – Serviços 

em Regime Especial de 
Financiamento. 

Subconsignação: 23 – 
Caracterização de fronteiras. 

Repartição: 11 – Comissão Brasileira 
Demarcadora de Limites. 

1) Primeira Divisão. 
1) Para custeio das despesas que 

forem realizadas, etc. 
 

 Cr$ 
Onde se diz................ 5.600.000,00 
Diga-se....................... 6.715.528,00 

 
2) Segunda Divisão. 
1) Para custeio das despesas que 

forem realizadas, etc. 
 

 Cr$ 
Onde se diz................ 5.600.000,00 
Diga-se....................... 6.912.000,00 

 
EMENDA Nº 13-C 

 
Verba: 3 Serviços e Encargos. 
Consignação: 3 – Serviços em 

Regime Especial de Financiamento. 
Subconsignação: 03 – Diligências, 

investigações, serviços de caráter secreto 
ou reservado. 

Onde se diz: 
2) Despesas de qualquer natureza 

com estudos e investigações no Brasil e 
no exterior, a cargo da Divisão 
Econômica. 

Diga-se: 
2) Despesas de qualquer 

natureza com estudos e investigações 
no Brasil e no exterior a cargo  
do Departamento Econômico e 
Consular. 

 
PARECER Nº 1.137, DE 1953 

 
Da Comissão de Finanças, sôbre o 

Projeto de Lei da Câmera nº 227, de 
1953, que estima a Receita e fixa a 
Despesa da ilegível para o exercício 
financeiro de 1954 (Anexo nº 22 – 
Ministério da Marinha). 

 
Relator: Sr. Carlos Lindenberg. 
As despesas do Ministério da 

Marinha para o exercício financeiro  
de 1954 totalizam, no projeto 
aprovado pela Câmara, a importância 
de Cr$ 3.605.496.370,00, acusando, 
assim, um aumento de Cr$ 
889.723.408,00 em relação às 
dotações orçamentárias que lhe  
foram concedidas no Orçamento em 
vigor. 

A distribuição dêsse aumento é 
assim demonstrado, por verbas: 

Pessoal 
 



800 Quarta-feira 30 Diário do Congresso Nacional (Sessão II) Setembro de 1953 
 

 
A majoração de Cr$ 263.983.408,00, 

assinalada nesta verba, resulta 
principalmente da Lei nº 1.765, de 18 de 
dezembro de 1952, que concedeu abono 
de emergência aos servidores civis. Para 
atender a êste encargo, o projeto inclui 
parcelas no total de Cr$ 150.050.000,00. 
O citado aumento compreende também 
as parcelas de Cr$ 40.000.000,00, para 
vencimentos do pessoal militar, de Cr$ 
450.000.000,00 para gratificações 
militares e de Cr$ 12.000.000,00 para 
gratificações adicionais, a primeira para 
atender as promoções decorrentes da 
nova lei de fixação de fôrças navais, a 
segunda decorrente da aplicação do 
Código de Vencimentos e vantagens e a 
última para fazer face às despesas 
provenientes do artigo 146 do novo 
Estatuto dos Funcionários, que concede 
gratificação por tempo de serviço. 

Julgamos conveniente estabelecer, 
nesta verba, a dotação de Cr$ 
10.000.000,00, constante da proposta do 
Executivo, destinada ao pessoal tarefeiro 
que está sendo pago pelo Fundo Naval, 
bem assim elevar de Cr$ 2.800.000,00 
para Cr$ 3.200.000,00 a dotação 
destinada a "contratados", a fim de 
atender ao pagamento de advogados 
contratados para o Serviço Judiciário da 
Marinha, criado pela nova organização 
naval. 

Essas alterações são objeto de 
emendas que o relator submete a esta 
douta Comissão. 

 
Material 
 
A verba assim designada, que passa 

de Cr$ 573.460.000,00 para Cr$ 
765.480.000,00 apresentando um 
acréscimo de Cr$ 193.020.000,00 
(ilegível) sôbre o atual Orçamento, 
reflete, por um lado, o fenômeno do 
encarrecimento que se vem obesercando 
no preço das utilidades e, por outra, o 
desenvolvimento dos serviços navais. As 
principais dotações majoradas são as 
referentes a material de consumo, 
convindo destacar a de "combustíveis e 
lubrificantes", elevada de Cr$ 
65.000.000,00 para Cr$ 100.000.000,00, 
em virtude da entrada em serviço de 
novas unidades navais; a de "gêneros de 
alimentação" com um aumento de Cr$ 
80.000.000,00 (de Cr$ 230.000.000,00 
para Cr$ ilegível.000.000,00); e a 
dotação relativa a "vestuários e 
uniformes", que passa de Cr$ 
60.000.000,00 para Cr$ 105.000.000,00. 

 
Serviços e encargos 
 
Esta verba, contemplada no projeto 

com Cr$ 1.377.65 000,00, acusa um 
acréscimo de Cr$ 250.720.000,00 
decorrente do reajustamento verificado 
em diversas subconsignações em virtude 
de encargos novos criados por lei ou de 
exigências do próprio desenvolvimento 
dos serviços ou, ainda, como decorrência 
do encarecimento do preço das utilidades. 
Dêsse aumento global destacam-se as 
parcelas de Cr$ 6.000.000,00 em 
"passagens de pessoal e de suas 
bagagens" (de Cr$ 6.000.000,00 para Cr$ 
12.000.000,00); Cr$ 13.000.000,0 em 
"abono militar de família" (de Cr$ 
14.000.000,00 para Cr$ 27.000.000,00); 
Cr$ 35.000.000,00 em "salário-família" 
(de Cr$ 15.000.000,00 para Cr$ 
50.000.000,00); de Cr$ 40.000.000,00 em 
 

"etapa de alimentação de militares" (de 
Cr$ 50.000.000,00 para Cr$ 
90.000.000,00); e C$ 112.700.000,00 no 
"Fundo Naval" (de Cr$ 573.500.000,00 
para Cr$ 686.200.000,00). 

A dotação do Fundo Naval 
compreende duas parcelas, ambas 
vinculadas à Receita, sendo a primeira, 
de Cr$ 11.200.000,00, relativa ao impôsto 
de fárois (Decreto nº 24.802, de 14 de 
julho de 1934) e a segunda, de Cr$ 
675.000.000,00, correspondente à 3% do 
impôsto de 8% sôbre transferências de 
fundos para o exterior (Lei nº 1.333, de 13 
de julho de 1951). 

Tratando-se de dotação reflexa, 
oriunda de rendas vinculadas, o seu 
exame pertence ao Relator da Receita, 
que deve propôr, no momento oportuno, 
as alterações necessárias, com base nos 
índices revelados pela análise da 
conjuntura financeira. 

A propósito do Fundo Naval, 
entretanto, queremos encarecer, mais 
uma vez, a necessidade de ser trizido 
ao Congresso, que tão prontamente 
aprovou a lei asseguradora dos 
recursos para a renovação de nossa 
Marinha – o plano básico de inversões 
à conta de tão vultosos créditos, que já 
somam quais 2 bilhões de cruzeiros, 
em três exercícios, a fim de que o povo 
brasileiro possa julgar do acêrto de sua 
aplicação. 

 
Obras, Equipamentos e Aquisição de 

Imóveis 
 
Para obras e equipamentos o 

Ministério da Marinha dispõe, no 
Orçamento em vigor, da importância de 
Cr$ 93.000.000,00 enquanto, já em 
1950, contava com dotações no total 
de Cr$ 153.150.000,00. E' que, ao ser 
elaborada a proposta daquele 
exercício, contava o Executivo com os 
recursos do Fundo Naval, previstos em 
projeto então em estudo na Câmara, e 
que o levou a comprimir a verba de 
obras do Ministério da Marinha, no 
presupôsto de que as mesmas 
poderiam ser atendidas pelos recursos 
projetados. Êsse critério foi mantido 
nos Orçamentos de 1952 e 1953, com 
sérios prejuízos para a Marinha, uma 
vez que a Lei nº 1 385, de 1951, 
concedendo novos e amplos recursos 
do referido Fundo, limitou, entretanto, o 
seu emprego "à renovação da Marinha 
de Guerra, inclusive à construção do 
primeiro grande estaleiro de 
construção naval na baia de 
Jacuecanga", não devendo, 
consequentemente, financiar obras não 
relacionadas com aqueles 
empreendimentos. Para corrigir tal 
situação, propôs o Executivo o total de 
Cr$ 291.000.000,00 para obras e 
equipamentos da Marinha, importância 
que a Câmara reduziu, no projeto, para 
Cr$ 275.000.000,00. 

Assim, o aumento de Cr$ 
182.000.000,00 não representa 
ampliação do programa de obras e 
equipamento navais, mas tão sòmente o 
restabelecimento de um critério que 
permitirá ao Fundo Naval atingir mais 
depressa aos seus verdadeiros 
objetivos. 

Nestas condições, a Comissão de 
Finanças opina pela aprovação do 
Projeto de Lei da Câmara nº 227,  
de 1953. (Anexo nº 22 – Ministério 
 

da Marinha), com as emendas que 
apresenta de ns. 1 a 10. 

Sala Joaquim Murtinho, em 24 de 
setembro de 1953. – de 1953 – Ismar de 
Goes, Presidente em exercício. – Carlos 
Lindembery, Relator.– Alberto Pasqualini, em 
restrições. – Pinto Aleixo. – Apolonio Sales. – 
Durval Cruz. – Victorino Freire. – Plinio 
Porpeu. – Alvaro Adolpho. – Domingos 
Velasco. – Othon Mader, com restrições. 

 
EMENDA Nº.1 

 
Verba 1 – Pessoal. 
Consignação 2 – Pessoal Extra-

numerario. 
Inclua-se: 
Subconsignação 04 – Salário de 

Tarefeiros. 
Repartição 02 – Secretaria Geral da 

Marinha – Cr$ 10.000.000,00. 
 

Justificação 
 

A emenda restabelece dotação 
constante da Proposta do Executivo, 
destinada ao pessoal tarefeiro que esta 
sendo irregularmente pago pelo Fundo 
Naval e que, por isso mesmo, não goza 
de qualquer garantia. A situação deve ser 
corrigida, de vez que o Fundo Naval não 
pode continuar a sofrer êste pesado ônus. 

 
EMENDA Nº 2 

 
Verba 1 – Pessoal. 
Consignação 2 – Pessoal 

Extranumerario. 
Subconsignação 02 – Salário de 

contratados. 
Repartição 02 – Secretaria Geral da 

Marinha. 
Onde se diz: Cr$ 2.800.000,00. 
Diga-se: Cr$ 3.200.000,00. 
 

Justificação 
 

O aumento de Cr$ 400.000,00 
destina-se a atender ao pagamento de 
novos contratos de advogados – 
assessores jurídicos – para o Serviço 
Judiciário criado pela nova Organização 
Naval. 

 
EMENDA Nº 3 

 
Verba 3 – Serviços e Encargos. 
Consignação 2 – Auxílios e 

Subvenções. 
Subconsignação 01 – Auxílios. 
Repartição 02 – Secretaria Geral da 

Marinha. 
Inciso 2) Fundação Osório (Decreto-

lei nº 8.917, de 26-1-46). 
Onde se diz: Cr$ 585.000,00. 
Diga-se: Cr$ 900.000,00. 
 

Justificação 
 

Torna-se necessário o aumento 
proposto, tendo em vista as despesas do 
orfanato mantido pela Fundação Osório, 
que abriga 160 órfãos de marinheiros. 

 
EMENDA Nº 4 

 
Verba 3 – Serviços e Encargos. 
Consignação 1 – Serviços de 

Terceiros. 
Subconsignação 10 – Serviços 

clínicos e de hospitalização. 
Repartição 02 – Secretaria Geral da 

Marinha. 

Onde se diz: Cr$ 2.400.000,00. 
Diga-se: Cr$ 3.000.000,00. 
 

Justificação 
 

O aumento de custo dos serviços 
referidos requer a majoração de Cr$ 
600.000,00 proposta nesta emenda. 

 
EMENDA Nº 5 

 
Verba 3 – Serviços e Encargos. 
Consignação 6 – Assistência e 

Previdência Sociais. 
Subconsignação 02 – Assistência 

Social. 
Repartição 02 – Secretaria Geral da 

Marinha, 
Onde se diz: Cr$ 15.000.000,00. 
Diga-se: Cr$ 21.000.000,00. 
 

Justificação 
 

A dotação constante do projeto é 
insuficiente para atender a todos os 
serviços de Assistência Social da 
Armada, espalhados pelo Brasil inteiro. 
Sòmente no Distrito Federal são 
atendidos mais de 80.000 dependentes, 
na maioria mulheres e crianças, nos 
hospitais da A.M.S.A., Nossa Senhora da 
Glória e Centro de Recuperação Infantil. 
O numero de clientes cresceu, nos 
últimos dois anos, de 36.000 para 80.000. 
O aumento de Cr$ 9.000.000,00, proposto 
nesta emenda, é, portanto, absolutamente 
necessário. 

 
EMENDA Nº 6 

 
Verba 4 – Obras, Equipamentos e 

Aquisição de Imóveis. 
Consignação 8 – Diversos. 
Subconsignação 01 – Ligeiros 

reparos, consertos e conservação de 
bens imóveis. 

Repartição 02 – Secretaria Geral da 
Marinha. 

Onde se diz: Cr$ 12.000.000,00. 
Diga-se: Cr$ 18.000.000,00. 
 

Justificação 
 

E' necessário restabelecer a dotação 
constante da Proposta do Executivo, 
tendo em vista que, em 1954, serão 
inaugurados numerosos edifícios 
(escolas, postos de fronteira, capitanias, 
agências, casas residenciais de faroleiros, 
etc.), o que exigirá maiores recursos para 
a conservação e consertos do imenso 
patrimônio constituído de imóveis em que 
funcionam os serviços navais. 

 
EMENDA Nº 7 

 
Verba 4 – Obras, Equipamentos e 

Aquisição de Imóveis. 
Consignação 2 – Obras. 
Consignação 02 – Prosseguimento e 

conclusão. 
Repartição 02 – Secretaria Geral da 

Marinha. 
Onde se diz: 
Capitanias e residências, inclusive 

Cr$ 500.000,00 para construção do prédio 
da Agência da Capitania dos Portos em 
Penedo, Estado de Alagoas. 

Diga-se: 
Capitanias e residências, inclusive 

para construção do prédio da Agência da 
Capitania dos Portos em Penedo, Estado 
de Alagoas. 

 

VERBAS Orçamento de 1953 Projeto da Câmara para 1954 Diferença 

1 – Pessoal................................................. 023.427.952 1.187.411.370 + 263.983.408 

2 – Material................................................. 572.480.000 1.377.605.000 + 193.020.000 

3 – Ser. e Encargos.................................... 1.126.885.000 755.430.000 + 250.720.000 

4 – Obras, etc............................................. 93.000.000 275.000.000 + 182.000.000 

 Total...................................................... 2.715.772.963 3.605.493.470 + 839.723.503 
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Justificação 
 

Trata-se de suprimir a expressão – Cr$ 
800.000,00 – para – incluída por equivoco no 
projeto, conforme comunicação constante no 
ilegível número ilegível, de 19 de agosto 
ilegível, da Comissão de Finanças da Câmara. 
 

EMENDA Nº 8 
 

Verba 4 – ilegível, Equipamentos e 
aquisição de Imóveis. 

Consignação 2 – Obras. 
Ilegível 02 – Prosseguimento e 

conclusão e sua fiscalização. 
Repartição 02 – Secretaria Geral da 

Marinha. 
Onde se diz: 
Escolas de Aprendizes de Marinheiros: 
 

 Cr$ 
Estado de Alagoas..........  12.500.000,00 
Estado do Espírito Santo 12.500.000,00 
Estado do Rio de Janeiro 12.500.000,00 
Estado do Paraná........... 12.500.000,00 
Estado do Rio Grande 
do Sul.............................. 

 
12.500.000,00 

Estado do Amazonas...... 12.500.000,00 
 75.000.000,00 

Diga-se: 
Escolas de Aprendizes de Marinheiros: 
 

 Cr$ 
Estado de Alagoas.......... 15.000.000,00 
Estado do Espírito Santo  15.000.000,00 
Estado do Rio de Janeiro 15.000.000,00 
Estado do Paraná........... 15.000.000,00 
Estado do Rio Grande 
do Sul.............................. 

 
15.000.000,00 

Estado do Amazonas...... 15.000.000,00 
 

Justificação 
 
A Câmara reduziu as dotações 

propostas para as escolas de Aprendizes de 
15 para 12,5 milhões de cruzeiros, 
aproveitando o saldo de 12,5 milhões para 
destina-lo a Escola do Amazonas, ainda não 
planejada. Restabelece-se nesta emenda o 
quantitativo necessário ao plano de 
construção, acrescido agora de mais uma 
unidade. 
 

EMENDA Nº 9-C 
 

Verba 4 – Obras, Equipamentos, etc. 
Consignação 2 – Obras. 
Inclua-se: 
Subconsignação 01 – Início e sua 

fiscalização. 
Repartição 02 – Secretaria Geral da 

Marinha. 
Escolas de Aprendizes de Marinheiros. 
 

a) Estado do Pará...... 5.000.000,00 
b) Estado do 

Maranhão. 
5.000.000,00 

c) Estado do Sergipe... 5.000.000,00 
 

Justificação 
 

O projeto consigna dotações para o 
prosseguimento e conclusão das escolas de 
aprendizes marinheiros dos Estados do 
Amazonas, Alagoas, Espírito Santo, Rio de 
Janeiro, Paraná e Rio Grande do Sul, a razão 
de ...............Cr$ 12.500.000,00 para cada 
unidade. Julgamos necessário, entretanto, 
conceder recursos ao Ministério da Marinha 
para início da construção de escolas de 
aprendizes nos Estados do Pará, Maranhão e 
Sergipe, de acordo com o plano de expansão 
dos nossos serviços navais. Releva salientar 
que nos referidos Estados, já funcionaram, 
com bastante eficiência, tais 
estabelecimentos de ensino especializado, 
cujo funcionamento foi, interrompido apenas 
por medida de economia. 
 

EMENDA Nº 10-C 
 

Verba 4 – Obras, Equipamentos e 
aquisição de Imóveis. 

Consignação 2 – Obras. 
Subconsignação 02 – Prosseguimento e 

conclusão e sua fiscalização. 

Repartição 02 –  Secretaria Geral  da 
Marinha. 

Onde se diz: 
Capitanias e residências, inclusive para 

construção do prédio da Agência da 
Capitania dos Portos em Penedo, Estado de 
Alagoas. 

Diga-se: 
Capitanias e residências, inclusive para 

construção do prédio da Agência da 
Capitania dos Portos em Penedo, Estado de 
Alagoas e Neópolis, Estado de Sergipe. 
 

Justificação 
 

A importância econômica do Pôrto e do 
Município de Neópolis justifica plenamente a 
construção de um prédio para atender 
convenientemente os serviços da Capitania 
dos Portos daquela cidade. 
 

PARECER Nº 1.138, DE 1953 
 

Da Comissão de Finanças à Emenda nº 
2 oferecida em plenário do Profeta de Lei da 
Câmara nº 227, de 1953, que estima a 
Receita e fixa a Despes da União para o 
exercício financeiro de 1954 (Anexo nº 4 – 
Presidência da República). 

Relator: Sr. Domingos Velasco. 
A Comissão de Finanças, tendo em 

vista a justificação que acompanha a 
Emenda nº 2 apresentada ao Orçamento da 
Presidência da República pelo Senador 
Durval Cruz, é de parecer que a mesma deve 
ser aprovada. 

Sala Joaquim Murtinho, em 24 de 
setembro de 1953. – Ismar de Góes, 
Presidente em exercício. – Domingos 
Velasco, Relator. – Carlos Lindenberg. – 
Victorino Freire. – Plínio Pompeu. – Durval 
Cruz. – Alvaro Adolpho. – Pinto Aleixo. – 
Alberto Pasqualini. – Othon Mader. 
 

EMENDA Nº 1 
 

Verba: 3 – Serviços e Encargos. 
Consignação: 11 – Diversos 
Subconsignação: 
Alinea: 
Repartição: 
Inciso: 
Acrescente: 
18 – Outras despesas. 
1) Para despesas de qualquer natureza 

e proveniência com a manutenção do 
Gabinete da Vice-Presidência da República – 
Cr$ 180.000,00. 
 

Justificação 
 

O Orçamento em vigor, no Anexo 4 – 
Presidência da República, incluiu a dotação de 
Cr$ 180.000,00 para as despesas com a 
manutenção do Gabinete da Vice-Presidência 
da República. Este crédito decorreu de 
emenda patrocinada pela Comissão de 
Finanças desta Casa e encontrou no seio do 
Senado a melhor acolhida. Seria de se esperar 
que os órgãos elaboradores da Proposta 
Orçamentária do Govêrno houvessem 
considerado a intenção do legislador, 
rejeitando a dotação no projeto para 1954. Isso 
não aconteceu, entretanto. Para suprir a 
omissão e renovar o nosso propósito de dotar 
a Vice-Presidência de recursos próprios para a 
manutenção de seus serviços, apresentamos 
esta emenda que temos a certeza, merecerá a 
acolhida do senado. 

Sala das Sessões, em 23 de setembro 
de 1953. – Durval Cruz. 

Emenda publicada no "Diário do 
Congresso Nacional" de 24 de setembro de 
1953. 
 

PARECER Nº 1-139. DE 1953 
 
Da Comissão de Finanças, às Emendas 

números 1 e 2 oferecidas em planario ao 
Projeto de Lei da Câmara nº 227, de 1953, que 
estima a Receita e fixa a Despesa da União 
para o exercício financeiro de 1954 (Anexo nº 6 
– Estado Maior das Fôrças Armadas). 

Relator: Sr. Domingos Velasco. 
O Senador Alvaro Adolfo apresentou  

ao Orçamento do Estado Maior das 
 

Fôrças Armadas duas emendas objetivando 
corrigir deficiências em relação aos créditos 
destinados à Escola Superior de Guerra. 

A Comissão de Finanças opina 
favoravelmente às duas emendas, por 
considerar que as mesmas estão bem 
justificadas. 

Sala Joaquim Murtinho, em 24 de 
setembro de 1953. – Ismar de Góes 
Presidente em exercício. – Domingos 
Velasco, Relator. – Victorino Freire. – Carlos 
Lindenberg. – Othon Mãder. – Plínio 
Pompeu. – Durval  Cruz. – Alvaro Adolpho. – 
Pinto Aleixo. – Alberto Pasqualini. 
 

EMENDA Nº 1 
 

Verba 2 – Material. 
Consignação 1 – Material permanente. 
Subconsignação 17 – Autocaminhões, 

autobombas; camionetas de carga; auto-
socorro. 

Repartição: 02 – Escola Superior de 
Guerra. 

Inclua-se Cr$ 106.800,00. 
 

Justificação 
 

Aquisição de uma camioneta de carga 
para atender ao serviço de abastecimento, 
entrega e recebimento de correspondência, 
consignando o vulto dos mesmos em relação 
ao tempo da atual da ESG e a não existência 
de funcionamento e desenvolvimento outro 
veiculo de carga. 

Aumento de Cr$ 106 800,00. 
Sala das Sessões, de setembro de 

1953. – Alvaro Adolpho. 
 

EMENDA Nº 2 
 

Verba 4 – Obras, Equipamentos e 
Aquisição de Imóveis. 

Subconsignação 01 – Ligeiros reparos, 
adaptações, consertos e conservação de 
bens imóveis. 

Repartição 02 – Escola Superior de 
Guerra. 

Inclua-se Cr$ 135.000,00. 
 

Justificação 
 

Pinturas gerais e pequenos reparos do 
edifício da ESG que funciona desde 1949 no 
prédio atual, sem ter sido contemplada com 
dotação para tal fim e carecer dos mesmos. 

Aumento de Cr$ 135.000,00. 
Sala das Sessões, de setembro de 

1953. – Alvaro Adolpho. 
Emenda publicada no "Diário do 

Congresso Nacional" de 24 de setembro de 
1953. 
 

PARECER Nº 1.140, DE 1953 
 

Da Comissão de Finanças sôbre o 
Projeto de Lei da Câmara número 217, de 
1953, que autoriza e Poder Executivo a abrir, 
pelo Ministério da Agricultura, o crédito 
especial de Cr$ 5.0000.000,00 para 
pagamento da parte da contribuição do 
Govêrno Federal a Caixa de Crédito da 
Pesca. 

Relator: Sr. Apolônio  Sales. 
Êste projeto de lei, oriundo de Mensagem 

do Poder Executivo ao Congresso Nacional, 
autoriza a abertura, pelo Ministério da 
Agricultura, do crédito especial de Cr$ 
5.000.000, (cinco milhões de cruzeiros) para 
ocorrer ao pagamento de parte da contribuição 
do Governo Federal, referente a 1951, à Caixa 
de Crédito da Pesca, na forma da letra b do 
artigo 2º do Decreto-lei nº 9.022, de 26 de 
fevereiro de 1946. 

A contribuição total, no valor de Cr$ 
9.500.000,00 (nove milhões e quinhentos mil 
cruzeiros) foi oportunamente prevista entre 
as despesas da União computadas no 
Orçamento Federal para 1951. 

Aconteceu, todavia, que, dada a política 
de restrição das despesas públicas então 
adotada pelo Ministério da Fazenda, parte do 
crédito orçamentário, justamente a quantia de 
Cr$ ...5.000.000,00 (cinco milhões de 
cruzeiros), foi considerada como economia 
forçada do Tesouro e, nêsse caráter 
 

não foi aplicada, revertendo-se em dívida 
dêste último pára com a Caixa de Credito da 
Pesca. 

A solução para o caso é a de se 
autorizar a abertura de um crédito especial 
no valor dos recursos orçamentários não 
aplicados em 1957, conforme a sugestão 
proposta na mensagem presidencial. 

Nessas condições, considerando que, 
por um lado, o crédito especial em apreço 
corresponde a autorização legislativa já 
manifestada no decorrer da votação do 
Orçamento de 1951 e, por outro, que tanto 
aquela manifestação como a autorização 
contida nesta proposição têm em vista 
determinação legal, somos de parecer 
favorável a êste projeto de lei da Câmara. 

Sala Joaquim Murtinho, em 24 de 
setembro de 1953. – Ismar de Góes, 
Presidente em exercício – Apolônio Sales, 
Relator. – Durval Cruz – Plínio Pompeu. – 
Victorino Freire. – Alvaro Adolpho. – Pinto 
Aleixo. – Carlos Lindenberg. 

 

PARECERES NS. 1-141 E 1.142, DE 1953 

 

Da Comissão de Constituição e Justiça 
sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 114, de 
1953, que eutoriza o Poder Executivo a abrir, 
pelo Ministério de Justiça o crédito especial 
de Cr$ 5.420,00 para pagamento aos 
aposentados da Administração do Território 
do Amapá. 

Relator Sr. Anísio Jobim. 

1. O Projeto de Lei, que a Câmara dos 
Deputados recebeu o número 2.819.C, de 
1953, e no Senado Federal o nº de ordem 
114, de 1953, autoriza o Poder Executivo a 
abrir pelo Ministério da Justiça o crédito 
especial de Cr$ 5.480.00 para pagamento 
dos aposentados da Administração do 
Território do Amapá. 

2. O Projeto veio em conseqüência de 
Mensagem do Sr. Presidente da Republica, 
ilegível uma ilegível sôbre o assunto do Sr. 
Ministro da Justiça. 

3. Dados os motivos que formam o 
conteúdo do pedido concretisado na 
proposição, opinamos pela sua 
constitucionalidade. 

É o parecer. 

Sala Ruy Barbosa, em 9 de julho de 
1953. – Aloysio de Carvalho, Presidente. – 
Anísio Jobim. Relator. – Ferreira de Sousa. – 
Luis Tinoco. – Camilo Mércio – Joaquim Pires 
– Waldemar Pedrosa. 

Da Comissão de Finanças, sôbre o 
Projeto de Lei da Câmera nº 114 de 1953, 
que autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo 
Ministério da Justiça e Negócios Interiores o 
crédito especial de Cr$ 5.480.00 para 
pagamento nos aposentados da 
Administração do Território do Amapá. 

Relator Sr. Victorino Freire. 

O presente projeto, de iniciativa do 
Poder Executivo autoriza a abertura de um 
crédito especial de Cr$ ...... 5.40,00 ao 
Ministério da Justiça e Negócios Interiores 
para atender ao pagamento de proventos de 
aposentadoria da Administração do Território 
do Amapá, relativos ao exercício de 1952. 

Tratando-se de despesa decorrente de 
lei, opinamos pela aprovação do projeto. 

Sala Joaquim Murtinho, em 24 de 
setembro de 1953 – Ismar de Góes 
Presidente em exercício. – Victorino Freire. 
Relator. – Plínio Pompeu. – Durval Cruz. –
Apolônio Sales. – Alvaro Adolpho – Pinto 
Aleixo. – Alberto Pasqualini – Carlos 
Lindemberg. 
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PARECER Nº 1.143, DE 1953 
 

Da Comissão de Finanças, sôbre o 
Projeto de Lei da Câmara nº 197 de 1953, 
que autoriza o Poder Executivo a abrir, 
pelo Ministério da Educação e Saúde, e 
crédito especial de Cr$ 14.000,00 para 
pagamento de auxílio ao Hospital Virgilio 
Pereira, de Barreiro, Estado de São 
Paulo. 

Relator Sr. Plínio Pompeu. 
O Orçamento de 1951 consignou no 

Anexo do Ministério da Educação e 
Saúde, um auxílio de Cr$ 20.000.00 em 
favor do Hospital Virgílio Pereira, de 
Barreiro, Estado de S. Paulo, auxílio, que, 
de acôrdo com o critério de economia 
adotado pelo Executivo, foi reduzido de 
30% e escriturado em "Restos a Pagar” 
do citado exercício. 

Houve, porém um erro de 
impressão no referido Orçamento, 
pois o nome exato da entidade 
beneficiada é “Hospital Virgílio 
Pereira” o que levou o Tribunal de 
Contas a não registrar o auxilio 
quando se processava o seu 
pagamento. 

Não sendo possível retificar a lei 
de meios de exercício encerrado o 
Poder Executivo encaminhou ao 
Congresso o presente projeto, que 
autoriza a abertura do crédito especial 
de Cr$ 14.000.00, destinado a 
atender ao pagamento do mencionado 
auxílio. 

Convém esclarecer que a medida 
não importa em despesa nova, uma vez 
que quantia identica a do crédito, ilegível 
em "Restos a Pagar" será recolhida como 
Receita eventual. 

Assim, opinamos pela aprovação do 
Projeto de Lei da Câmara número 197, de 
1953, julgando necessária entretanto, 
apresentar-lhe a seguinte. 
 

EMENDA Nº 1-C 
 

Ao art. 1º onde se diz: 
“... Ministério da Educação e 

Saúde”... 
Diga-se: 
“... Ministério da Saúde” ... 
Sala Joaquim Murtinho, em 24 de 

setembro de 1953. – Ismar de Góes. 
Presidente em exercício. – Plinio 
Pompeu, Relator. – Victorino Freire. – 
Apolônio Sales. – Durval Cruz. – Pinto 
Aleixo. – Alberto Pasqualini. – Carlos 
Líndemberg. 

 
PARECER Nº 1.144, DE 1953 

 
Da comissão de Finanças, sôbre o 

Projeto de Lei da Câmara nº 212 de 
1953, que autoriza o Poder Executivo a 
abrir, pelo Ministério da Educarão o 
crédito especial de Cr$ 1.000.000,00 
para custear as despesas com a 
participação do Brasil na. 3.ª Semana 
Internacional de Esportes 
Universitários. 

Relator Sr. Plínio Pompeu. 
O presente projeto, de iniciativa do 

Poder Executivo, autoriza a abertura 
do crédito especial de Cr$ 
1.000.000,00 destinado a custear as 
despesas com a participação do Brasil 
na 3.ª Semana Internacional de 
Esportes Universitários, realizada, em 
agôsto último na cidade de Dortmund – 
Alemanha Ocidental. 

A esse certame compareceu uma 
delegação brasileira, constante de 26 
atletas e 4 chefes sob o patrocínio da 
Confederação Brasileira de Desportes 
Universitários, entidade que não dispondo 
de recursos apelou para o Govêrno, por 
intermédio do Ministério da Educação no 
sentido de Ihe ser concedido um auxílio 
de Cr$ 1.000.000,00 para as despesas da 
referida delegação. 

E é hoje objetiva este projeto no qual 
somos de parecer favorável com a 
seguinte: 

EMENDA Nº 1-0 
 

Ao art. 1º onde se diz: 
Ministério da Educação e Saúde.  
Diga-se: 
Ministério da Educação e Cultura 

Sala Joaquim Murtinho, em 24 de 
setembro de 1053. – lsmar de Góes 
Presidente em exercício. – Plínio 
Pompeu, Relator. – Apolonio Sales – 
Durval Cruz. – Pinto Aleixo – Alberto 
Pasqualini – Carlos Lindemberg. – 
Victorino Freire. 
 

PARECER Nº 1-145, DE 1953 
 

Da Comissão de Finanças, sôbre o 
Projeto de Lei da Câmara número 218, 
de 1953, que abre ao Ministério da 
Educação e Saúde o crédito especial de 
Cr$ 200.000,00 para auxiliar a 
realização do V. Congresso Nacional de 
Jornalistas. 

Relator: Sr. Plínio Pompeu. 
O presente projeto, de iniciativa do 

ilustre Deputado Manoel Ribas, abre, pelo 
Ministério da Educação o crédito especial 
de Cr$ 200.000,00 para auxiliar o V 
Congresso Nacional de Jornalistas, 
realizado de 8 a 12 do corrente mês, em 
Curitiba, Paraná. 

Tendo em vista o pronunciamento 
desta Comissão quanto a auxílios da 
mesma natureza, nada temos a por à 
concessão do auxílio em aprêço, julgando 
necessário, no entanto, subordinar a 
aprovação do projeto à emenda que 
adiante sugerimos e que visa, ao mesmo 
tempo, adaptá-lo à sistemática legislativa, 
transformando a determinação de 
abertura do crédito em autorização ao 
Executivo, e atualizar os seus têrmos, 
visto que o Congresso já se realizou e a 
denominação do Ministério da Educação 
foi modificada pela Lei nº 1.920, de 25 de 
julho último, que criou o Ministério da 
Saúde. 

Assim, opinamos favoravelmente ao 
projeto, com a seguinte: 
 

EMENDA Nº 1-C 
 

Ao art. 1º, dê-se a seguinte 
redação: 

Art. 1º E' o Poder Executivo 
autorizado a abrir, pelo Ministério da 
Educação e Cultura, o crédito especial 
de Cr$ 200.000,00 (duzentos mil 
cruzeiros), para auxiliar as despesas 
com a realização, em Curitiba Estado do 
Paraná, do V Congresso Nacional de 
Jornalistas. 

Sala Joaquim Murtinho, em 24 de 
setembro de 1953. – Ivo d'Aquino, 
Presidente. – Plínio Pompeu, Relator. – 
Alvaro Adolpho. – Apolônio Sales. – Ismar 
de Goes. – Pinto Aleixo. – Alberto 
Pasqualini – Victorino Freire. 

O SR. PRESIDENTE: – Está finda a 
leitura ao expediente. 

Tem a palavra o nobre Senador 
Mozart Lago, primeiro orador inscrito. 

O SR. MOZART LAGO (Não foi 
revisto pelo orador): – Sr. Presidente, 
trago hoje ao Senado a notícia, para mim 
dolorosa, da visita que fiz domingo último, 
à tarde, à favela do Léblon, isto é, ao 
grupo residencial nº 3 que a Prefeitura ali 
construiu há tempos, abrigando cêrca de 
três mil moradores, na grande maioria 
crianças. 

Ouvimos falar das favelas de morro, 
mas esta, naquele recanto tão lindo do 
aristocrático bairro do Leblon, no flanco 
do Imponente Estádio do Flamengo, 
oferece, aos olhos de quem a visita, um 
flagrante do descaso com que as 
autoridades públicas encaram a sorte da 
população pobre. 

Se o Sr. Prefeito Dulcídio Cardoso e, 
em especial, o Sr. Guilherme Romano, 
médico higienista, diretor do 
departamento que controla as favelas, 
visitassem a região por certo dali  
sairiam com o coração sangrando e 
 

com lágrimas nos olhos. O espetáculo 
que divisei é deveras contristador. 
Imagine V. Exª Sr. Presidente, que, com 
essa falta geral de água no Rio de Janeiro 
aquela pequena população paupérrima só 
dispõe do uma bica, e, assim mesmo, 
funcionando irregularmente uma bica que 
é um verdadeiro conta-gotas, e que 
apesar disso só funciona algumas horas 
por dia. Para a tôda aquela imensa 
multidão, apenas quatro aparelhos 
sanitários, que vivem entupidos, e dez 
banheiros para banhos cada vez mais 
raros, pois a água não chega às torneiras. 

Sr. Presidente, sei que o assunto é 
por demais insignificante para preocupar 
a atenção do Senado, mas confesso a V. 
Ex.ª que, domingo último, deixei de 
comparecer a algumas festas para as 
quais tinha sido convidado, preferindo ir 
ver aquele espetáculo de miséria e 
desolação. Não é só a falta de higiene 
que ali se verifica, mas também de 
disciplina, e, sobretudo, a de uma 
professora que cuide daquelas pobres 
crianças, e de alguém que olhe um pouco 
pela higiene dos seus lares. 

Estive em um dos casebres – uma 
sala de dois metros e um quarto de metro e 
meio. Ali vivem marido, mulher, uma filha 
moça de quatorze anos, um filho de doze e 
uma criança pequena. Precisam fechar as 
portas para extender a esteira e dormir. 

Apelo, assim, desta tribuna, para o 
atual governador da cidade, meu amigo, a 
quem espero, logo mais transmitir 
pessoalmente a impressão dolorosa que 
trouxe ao conhecimento do Senado. 

Sr. Presidente, aproveito a 
oportunidade de estar tratando da miséria 
em que vive a população da favela do 
Leblon; para referir-me a uma outra 
miséria, esta de natureza moral. Reporto-
me ao Hotel Brasil, instalado na Avenida 
Presidente Vargas, ao lado da Fraternidade 
Eclética Espiritualista Universal. 

Essa sociedade, Sr. Presidente, em 
matéria de espiritismo na Capital da 
República, é uma das casas mais sérias, 
mais bem frequentadas e mais procuradas, 
pois diàriamente ali são atendidas duas a 
três mil pessoas, e às quartas-feiras e 
domingos êsse número dobra ou triplica. 

Pois bem: o Hotel Brasil, sôbre o 
qual pedi informações ao senhor Ministro 
da Justiça, mantém-se ali de portas 
escancaradas, servindo principalmente 
para encontros que as nossas leis não 
permitem, nem às encondidas, nem 
livremente. 

Nestas informações que o senhor 
Ministro da Justiça me enviou em resposta 
a requerimento por mim formulado, S. 
Excia. me transmite dados fornecidos pelo 
honrado Chefe de Policia, General Moraes 
Ancora, autoridade com quem mantenho 
as melhores relações, a quem dispenso 
ilimitada estima e vivamente admiro. 

Pois bem, Sr. Presidente, o 3º item 
da resposta que me foi enviada está 
assim redigido: 

Não consta registrada na Delegacia 
de Costumes e Diversões e no 3º Distrito 
Policial nenhuma queixa ou reclamação 
contra os hóspedes do Grande Brasil Hotel. 

Ora, Sr. Presidente, nunca fiz parte 
da Policia. Como velho repórter, porém, 
sei quão freqüentemente, não só o Chefe 
de Polícia, mas até mesmo os delegados 
e comissários, ignoram o que realmente 
se passa nos seus domínios. Por isso, 
não estranhei a informação denegatória 
de qualquer reclamação contra o 
funcionamento daquele hotel. 

Essas reclamações, entretanto, 
existem. E com vistas a ajudar a ação das 
autoridades superiores, especialmente do 
meu eminente amigo General Moraes 
Ancora, vou ler ao Senado três 
documentos que comprovam as 
reclamações e a necessidade de o 
Grande Hotel Brasil ser fechado ou, pelo 
menos, policiado de verdade. 

Tenho em mãos um dos documentos, 
subscrito por numerosos irmãos 
 

da Fraternidade Eclética Espiritualista 
Universal. Trata-se de uma associação de 
homens probos, idôneos e, mais que isso, 
religiosos; é um ilegivel lidar com êles e 
assistir às prédicas que ali diàriamente 
realizam. 

Diz o documento: 
"Os Irmãos da Fraternidade Eclética 

Espiritualista Universal abaixo assinados, 
que vêm frequentando há longo tempo esta 
Instituição, declaram que são testemunhas 
oculares da cena notória e deprimente 
constituída pela interminável entrada e 
saída, até desoras, de casais suspeitos, 
bem como de infelizes decaidas 
perambulando na calçada e imediações do 
"Grande Brasil Hotel", sito à Avenida 
Presidente Vargas nº 1.747, nesta Capital. 

O 1º Tenente Antônio José de Araújo 
Filho dirigiu-me a seguinte carta: 

"Atendendo aos motivos do vosso 
requerimento nº 265, de 18 de agôsto 
próximo findo, Informo-vos que, por 
diversas vezes, intercedi junto ao Major 
Otelo, do Gabinete do atual Chefe de 
Polícia, a fim de que fizesse cessar a falta 
de respeito pública praticada diàriamente 
na entrada do denominado "Grande Brasil 
Hotel", vizinho de porta da "Fraternidade 
Eclética Espiritualista Universal", o qual 
me disse ter tomado as providências 
necessárias junto à Delegacia 
especializada, e que ouvira do senhor 
General Chefe do Departamento Nacional 
de Segurança Pública a seguinte resposta 
à minha solicitação: "Farei tudo o que for 
permitido em Lei". E eu entendi. 

Rio de Janeiro, 23 de setembro de 
1953 – D. C. – (a) 1º Tenente Antônio 
José de Araújo Filho.” 

Finalmente, Sr. Presidente, uma 
denúncia firmada pelo brilhante jornalista 
Antônio Perez Júnior, na sua coluna 
permanente das páginas do “O Radical", 
sob o título "Rádio Patrulha", Diz o 
jornalista, em data de 28 de julho: 

“Contraste. 
De um lado, um Templo 

espiritualista, um Templo em que cultua o 
amor cristoã ao próximo, em que se 
prega a fraternidade, o carinho e a 
caridade. E' a Fraternidade Eclética 
Espiritualista em que Mestre Yokaanam 
ensina uma doutrina de união entre os 
homens, de coisas sublimes, 
deobservância rígida aos idtames das 
Leis, sejam elas divinas ou terrestres. 
Reunido aos que o acompanham em sua 
piedosa missão de congregar os homens 
em tôrno do Criador, chama ao seu 
Templo uma legião de fiéis adéptos. De 
outro lado, a profanação dos seus 
ensinamentos e da Palavra Divina... De 
portas escancaradas, parede meia com a 
Fraternidade, funciona um bordel 
explorado por um argentário sem 
escrúpulos, que o rotulou de "Grande 
Hotel Brasil". Em seus quartos, em leitos 
alugados por hora, mundanas decaídas, 
vendem alguns minutos de prazer aos 
homens que conseguem atrair nos 
passeios da Praça da República, Central 
do Brasil e adjacências. O espetáculo 
deprimente constrange aos que vão ao 
Templo e que são obrigados – enquanto 
esperam nas filas, a vez de serem 
atendidos pelo paciente Mestre da 
Fraternidade – assistirem aos mais 
degradantes e vergonhosos atentados ao 
pudor. A porta do bordel, com nome de 
Hotel, indivíduos sem princípios e moral, 
abordam senhoras e senhoritas que 
aguardam entrar naquela Casa de 
Caridade e Paz para receberem o socorro 
divino e o conforto espiritual das coisas 
celestes. As meretrizes descem as 
escadas do "Grande Hotel Brasil", 
agarradas aos homens, em gestos e 
atitudes imorais ou para êle entram, em 
reboleios debochados e sensuais... E, 
durante tôda a noite, o "entra e sai" de 
casais no lumanar explorado por um 
indivíduo de nacionalidade estrangeira, 
garante uma polpuda renda ao seu 
repelente explorador. Para o viajante 
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recém-desembarcado na Central do 
Brasil e que procura o Hotel, no há 
nunca um quatro vago, um leito vazio. 
Para o casal suspeito, porém, ha 
sempre instalações disponíveis. O 
chocante contraste que se nos depara, 
de um lado o Templo do amor puro, 
adio e cristão e do outro um 
valhacouto de degenerescências e 
podridões, obriga-nos a reclamar da 
Delagica de Costumes enérgica 
providência contra o lupanar que 
funciona com o nome de "Hotel Brasil', 
num atentado e achincalhe ao nome da 
nossa terra, a salpicá-la de lama 
putrefata e mal cheirosa do nefando 
comércio do amor livre e pecaminoso. 
E para que a ação das autoridades, o 
que temos certeza de que acontecerá, 
chegue até o antro que denunciamos, 
aqui vai o endereço: Grande Hotel 
Brasil, Avenida Presidente Vargas, 
1.747. – Antônio Peres Júnior". 

Eis por que, Sr. Presidente, não 
me admirei hoje de haverem sido 
presos, nesta Capital e levados para o 
xadrez, os menores Mauro Guerra, de 
19 anos e Gazinho, de 17, o primeiro 
responsável por 12 mortes e o 
segundo, por duas, ambos moradores 
e criados numa dessas favelas, onde 
recebem todo o dia exemplos 
degradantes. 

Pergunto a V. Ex.ª e ao Senado: 
podem êsses meninos ser tidos como 
criminosos? Não! Criminosos são as 
autoridades que desprezam a infância 
desvalida e deixam perambulando pelas 
ruas e pelos morros desta cidade, no 
mais lamentável abandono. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem! 
Muito bem!). 

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

Tem a palavra o nobre Senador 
Bernardes Filho, segundo orador 
inscrito. 

O SR. BERNARDES FILHO (Não foi 
revisto pelo orador): – Sr. Presidente, 
sem nenhum motivo aparente, continuam 
as críticas do Senado, por haver a 
Comissão de Relações Exteriores 
convocado, para uma troca de idéias, os 
Embaixadores que o Sr. Presidente da 
República pretende nomear para as 
chefias de nossas representações 
diplomáticas na República Argentina e no 
Paraguai. 

Tendo eu, como relator de uma das 
mensagens presidenciais, proposto a 
execução de norma consagrada pelo 
Regimento, sinto-me no dever de insistir 
na defesa da legitimidade dessa 
disposição regimental. 

Não me preocupa, Sr. Presidente 
os aplausos efêmeros – não os 
procuro; e o meu dever, no exercício 
do mandato, é combater os focos de 
resistência às prerrogativas do 
Congresso, sem olhar do que são 
capazes as paixões dos inconformados 
ou dos revoltados contra o regime que 
desfrutamos – único compatível com a 
dignidade humana e o bem-estar 
social. 

Examinarei o assunto exclusivamente 
sob o aspecto constitucional, pouco me 
preocupando o que mais queiram dizer ou 
escrever fora dêsse âmbito. 

Prèviamente, farei um estudo 
retrospectivo das várias Constituições do 
País que têm tratado da intervenção do 
Senado na escolha dos nossos 
representantes diplomáticos. 

No regime monárquico, cabia ao 
Imperador nomear, sem nenhuma 
restrição, embaixadores e mais agentes 
diplomáticos e comerciais (Art. 102. Inciso 
6º da Constituição do Império). 

Proclamada a República, estatuiu 
a Constituição de 1891, em seu Artigo 
43, nº 12, competir ao Presidente da 
República nomear os membros de 
Supremo Tribunal Federal e  
os ministros diplomáticos, sujei- 
 

 

tando a nomeação à aprovação de 
Senado, e, na ausencia do Congresso 
designá-los em comissão, até que êsse, 
ramo do Poder Legislativo se 
pronunciasse. 

Inspirou-se o constituinte brasileiro 
no texto da Carta política americana, que 
outorgara ao Presidente dos Estados 
Unidos o poder de nomear embaixadores 
e outros ministros públicos, "by and With 
the advice and consent of the Sendie" 
ilegível ticle 11, section 2). 

Comentando essa norma 
constitucional salientava Hamilton, no 
"Pederalist", cap. 76, que a colaboração, 
do Senado deveria influir com muita fôrça, 
ainda que na maioria dos casos 
secretamente. E acrescentava: 

"It would be an axellent clack upon a 
sprit of favorichock upon a sprit of 
favoritend greatly to prevent the 
appointment of, unfit characlers fram state 
prejudice from family connection, from 
personal, attachment or from a view to 
popularity. 

Conclua o grande doutrinador suas 
observações, proclamando que a 
cooperação do Senado em matéria de 
nomeação era "a considerable and 
salutary restraint upon the conduct of the 
executive". 

Entre nós, João Barbalho também 
justificava a exigência de sujeitar-se à 
aprovação Senado a nomeação dos 
ministros diplomáticos, por se tratar de 
cargos de elevada hierarquia, cujo 
provimento teria de se cercar de cautelas 
que pudessem evitar quaisquer abusos e 
facilidades na escolha, que mais 
facilmente ocorreriam sendo ela 
abandonada ao Presidente da República, 
sem algum contraste, sem fiscalização. 
(Comentários, pág. 195). 

A Constituição de 1934 nada inovou 
neste particular, pois dejeriu em seu Art. 
90, letra a, privativamente ao Senado 
Federal a atribuição de aprovar, mediante 
voto secreto, as designações dos chefes 
de missões diplomáticas no exterior. 

A Carta Constitucional de 1937 em 
seu Art. 55, letra a, fêz depender de 
aprovação do Conselho Federal as 
nomeações dos representantes 
diplomáticos, exceto os enviados em 
missão extraordinária. 

Com a promulgação em 1948 de 
vigente estatuto político, foi instituído 
entre nós o sistema diverso do até então 
adotado, embora se tornasse mais 
próximo do paradigma americano. 
Estabeleceu-se, em seu Art. 60, alínea I, 
ser atribuição privativa do Senado Federal 
aprovar, mediante voto secreto, a escolha 
dos chefes de missão diplomática de 
caráter permanente. 

Comentando êsse dispositivo, 
salienta Pontes de Miranda que "o texto 
fala da escolha, para que se não 
confundisse a operação tríplice – escolha 
e aprovação, seguidas de nomeação – 
com as duas operações do direito 
anterior, nomeação e aprovação. Só se 
nomeia, agora, depois de aprovada a 
escolha ; e isso permite que o Presidente 
da República submeta mais de um nome, 
embora só se trate de uma vaga. 

Ao mesmo tempo, evita a nomeação 
à espera de aprovação, com a investidura 
imediata". (Comentários à Constituição de 
1946, volume II, pag. 56). 

Destarte, bem nítida é a divergência 
de modalidade entre o sistema anterior e 
o ora vigente, no qual, mais se 
acentuaram as responsabilidades da 
Câmara Alta do parlamento brasileiro na 
seleção dos chefes de missão diplomática 
de caráter permanente. Outrora, sua 
atitude era meramente homologatória da 
nomeação feita ou consistia no voto à 
mesma. Atualmente, ave o Senado em 
intima colaboração com o Chefe do 
Executivo da escolha do nome que terá 
de ser nomeado. Assim não fôra ilegível 
teriam os constituintes de 1946 
transformado o direito de confirmar, 
 

 

ou não, uma nomeação já feita, ao direito 
de prévia audiência antes de se lavrar 
aquela nomeação. Aproximou-se mais, 
assim, o nosso sistema ao seu modêlo 
norte-americano. Cabe recordar aqui que, 
em 1953, e grande Presidente Roosevelt 
viu-se no ilegível do nome de Edward J. 
Flynn, membro influente do Partido 
Democratico de New York, para ilegível o 
posto de Embaixador na Austrália em lace 
das acusações contra o mesmo 
levantadas no Senado, cujo 
pronunciamento como corporação não, 
chegou, entretanto, a ser proferida. O 
epsódio relatado por Charles ilegível, em 
seu livro – American Governation and 
ilegível, pag. 173. 

Enquadra-se, pois, ilegível dentro 
de sua órbito constitucional e resolução 
do Senado de convocar os diplomatas 
que hajam emerceido as preferências 
presidenciais a vir prestar 
esclarecimento perante a Comissão de 
Relações Exteriores, de modo a lhe 
permitir formar a seu respeito um juízo 
seguro. Poderia mesmo, se conveniente, 
ilegível um inquerito sôbre a ilegível 
dos indicados a fim de melhor aquilatar-
lhes as qualidades imprescindíveis para 
o bom desempenho de suas altas e 
delícadas ilegível. Para o exercício de 
colaboração que dele exigiu a ilegível, 
na seleção dos chefes das missões 
diplomáticas nenhum impecilho pode 
encontrar o Senado, cuja liberdade de 
ação em tal sentido é ilimitada. 

Longe vão os tempos em que 
ilegível preconizava a completa 
separação dos três poderes da República. 

E' sabido que o Presidente Wilson 
convencido da necessidade de criar 
ilegível mais escritas entre o poder 
executivo e o legislativo, dirigiu-se várias 
vezes pessoalmente à suas câmaras 
reunidas em Congress para fazer 
comunicações relevantes ao invés de 
usar o velho costume de mensagens 
escritas. 

Convém ainda recordar que em 1900 
tendo sido enviadas pelo Presidente 
Teodoro Roosevelt plenipotenciários à 
Conferência Marroquina de ilegível o 
Senado Americano, votou uma ilegível 
exigindo Ihe fosse remetido cópias das 
instruções dadas àqueles: 
plenipotenciários. 

Com maior tato procedeu o 
Presidente ilegível quando, no fim da 
guerra contra a Espanha, em 1898, 
escolheu para negociar a paz uma 
comissão composta quase 
exclusivamente de senadores, entre os 
quais o encontravam membros do Partido 
Democrático, como do Partido 
Republicano. 

Relembre-se, outrossim, que WiIson, 
ao tomar a decisão de participar 
pessoalmente da Conferência da Paz, em 
1919, foi alvo de vivas criticas que o 
acusavam de subestimar a colaboração 
do Senado, o qual, posteriormente, veio a 
recusar aprovação ao tratado da paz com 
a Alemanha e ao Convenant da Liga das 
Nações. 

Esquecera o Chefe de Estado o 
ensinamento que, como professor, dera 
ele em 1908, ao publicar seu livro – 
Constitucional Governament  in the United 
States: 

"The policy which has made rivais of 
the President and the Senate has show 
itself in the President as oftem as in the 
Senate, and if the Constitution did indeed 
intend that the Senate slvould in such 
matters be an executive council it is not 
only the privilege of the President to treat 
it as such it is also his best policy ande his 
plain duty" 

Fatos Sr. Presidente, as 
considerações que pretendia fazer em 
defesa da orientação já adotada nesta 
Casa e qual espero seja seguida sempre 
que a julguemos indispensável ao 
melhor juízo sôbre quaisquer daqueles 
cujos nomes sejam submetidos 
 

 

à nossa ilegível para nos pronunciarmos 
sôbre as preferências do Sr. Presidente 
da República. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem. 
Muito bem). 

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

Tem a palavra o nobres Senador 
ilegível inscrito. (Pausa). 

Não se achando presente S. Ex.ª, 
deu a palavra ao nobre Senador Luiz 
ilegível, quatro orador inscrito. 

O SR. LUIZ TINOCO (Lê o seguinte 
discurso): – Sr. Presidente. 

O exercício da vigilância legislativa 
sôbre os acontecimentos da vida do Mais 
ilegível, muitas vezes, motivo de conforto 
e entusiasmo, fazendo-nos acreditar na 
recuperação dos protesos de 
administração da coisa pública. E e com 
particular alegria que, em meio ás críticas 
e observações, que julgamos de nosso 
dever formular, conclumando a atenção 
dos responsáveis da vidas administrativa, 
podemos, ve pelo normal 
desenvolvimento da nossa por outra, 
comparecer, como agora, a esta tribuna, 
para exaltar o trabalho fecundo e bem 
orientado e ilegível á causa publica em 
um dos relevantes setores da vida 
brasileira. 

E' o que ocorre, Sr.ª Presidente 
quando, com a experiência que temos de 
um longo e interrupto exercício da 
Medicina, voltamos a nossa atenção para 
os notáveis frutos recolhidos da segura 
ilegível imprimida a um ilegível – 
Campanha Nacional Contra a 
Tuberculose, sob a eficiente e esclarecida 
direção do eminente brasileiro Professor 
Manuel José Pereira Filho. 

Podemos hoje afirmar, Sr. 
Presidente, que o combate á tuberculose, 
quer no seu aspecto preventivo, quer 
ainda, sob o ponto de vista da cura dos 
processos pulmonares, está se 
realizando, em todo o Brasil,  nas 
melhores bases e com perfeito rigor 
científico. 

Há cêrca de ano e meio realizava se 
a abertura do Conjunto Sanarerial do 
Curicica, organização modelar, que faz 
honra a qualquer país. Tal fato se tornou 
pràticamente possível após diversas 
providências complementares à 
inauguração oficial realizado um 
meticuloso estudo acerca das verdadeiras 
possibilidades daquele conjunto 
sanatorial, trabalho esse realizado por 
uma equipe de cientistas e de técnicos 
sob a direção do Professor Pereira Filho. 
Em companhia de alguns Srs. Senadores, 
visitamos, há meses, suas modelares 
instalações, que possibilitam a prestação 
de inestimáveis serviços no combate á 
peste branca e na assistencia aos que por 
ela tem sido atingidos. 

Tenho a maior satisfação, Sr. 
Presidente, em proclamar que o 
Professor Pereira Filho, conduzido à 
direção do tal serviço a 2 de julho de 
1951 por ato do Sr. Presidente da 
República, gratas e confortadoras 
revelações nestem sido, sem favor, uma 
das mais te ramos da Administração 
pública. Assumindo a responsabilidade 
de conduzir e orientar em todo o Brasil 
uma campanha de tanta envergadura, 
esse ilustre mestre, até então acalado e 
respeitado como professor de 
Microbiologia, transcendeu, dentro em 
pouco os limites das cogitações 
meramente científicas, par afirmar-se 
como administrador de singular visão. O 
homem de laboratório transferiu para o 
terreno executivo a pertinencia em que 
os abnegados da ciência pesquizam a 
verdade nas suas tendas de trabalho, 
revelando-se, então possuidor de uma 
grande energia ilegível.  

Investido em funções de ilegível 
responsabilidade, o ilustre Professor pôs-
se logo a trabalhar na luta anti-tuberculose, 
colocando em funcionamento,  
após árdua luta, os incepitais 
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construidos mais como beleza arquitetônica 
do que como de utilidade prática imediata. 
Instalou, ainda, outros conjuntos sanatoriais, 
convencido de que a administração é uma  
só e que os seus propósitos não podem 
sofrer solução de  continuidade, embora se 
ilegível os administradores. 

Em meu próprio Estado do Espírito 
Santo, graças ao seu decisivo apoio, 
proporcionando as necessárias e ilegível 
pavilhão anexo a Santa Casa de Miquadas 
verbas, vai funcionar ainda este ano em 
Cachoeiro de Itapemirim, sericórdia, 
fechado desde 1945 e em Vitoria o 
Sanatório Getúlio Vargas, cortando, nesses 
empreendimentos, com a cooperação do 
ilustre especialista capixaba, Dr. Jayme dos 
Santos Neves reconhecidas e acatada 
autoridade em Isiologia. 

A assistência imediata e direta ao 
tuberculoso não constitui, porem, a única 
preocupação do dirigente dessa notável 
campanha – uma das mais úteis e fecundas 
jamais encetada em território brasileiro, tendo 
por mira a redenção física de elevada 
percentagem de brasileiros. Ilegível Pereira 
Filho, em boa ilegível necessidade de forjar 
uma nova consciência nessa luta 
especializada. Criou, então, a Escola Nacional 
de Fisiologia, organismo cultural-científico de 
aprimoramento da mentalidade dos novos 
fisiologistas, facultando-lhe largo campo de 
estudo e observações E ainda agora a criação 
do nosso Serviço de Recuperação Profissional 
para os incapacitados para exercerem a 
mesma profissão que tinham antes de serem 
atingidos pelo mal de Kock. 

Mas, Sr. Presidente, uma obra dessa 
envergadura já estaria amplamente justificada 
com tais realizações, que bastam, realmente, 
para consagrar uma administração e projetar 
seu ilegível como uma das mais ilegível 
afirmações de patriotismo e espírito cristão. 

Pereira Filho possui, porem, a 
têmpora dos grandes apóstolos. Inspirada 
nos ensinamentos e na pregação científica 
de Arlindo de Assis e nas próprias 
convicções científicas, encontrou forças, 
ainda, para animar a notável campanha, 
que hoje se desenvolve vitoriosa, em prol 
da imunização pelo B. C. G. 

Tenho sempre na memória, Senhor 
Presidente, estas palavras de Clementino 
Fraga: “Tratando com a vida, se é 
respeitável o intento da Medicina que 
cura, mais benemérito de apreço é o 
trabalho da Medicina que previne: uma se 
dirige à saúde individual, ao passo que a 
outra corta caminho aos males coletivos, 
fazendo obra de soIidariedade humana, 
incomparàvelmente mais eficiente na 
amplitude piedosa dos seus desígnios”. 

Na batalha pela Imunização o grande 
realizador nada mais fez senão 
concretizar o que se contém nas ilegível 
palavras de Clementino Fraga: os 
grandes espíritos se encontram na 
identidade de propósitos, porque comum 
é o berço de suas aspirações. 

Realizando obra de tanta envergadura, 
impos-se ele como homem publico, 
construindo sua reputação e trabalho criador. 
Dedicando-se a essa seu renome através de 
um infatigável missão de tanta beleza 
humana, comprovou a piedade cristã de 
seus propósitos, que se desdobram em 
continuadas parcelas da solidariedade, a 
ilegível compreensão e bondade. 

É com o maior prazer, Sr. 
Presidente, que profiro estas palavras, 
pronunciadas para fazer justiça e ditadas 
por um insopitável mandamento de minha 
consciência de homem público e de 
médico acostumado ao trato com as 
misérias e sofrimentos do homem. 

Administradores como êste, modesto, 
inteligente e realizador, completamente 
dedicado ao idealismo de sua obra 
encaram qualquer govêrno e reforçam a 
nossa fé nos destinos do Brasil, que não 
pode perecer, enquanto homens dessa 
têmpera colaborarem na consecução dos 
seus grandiosos destinos. 

 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem; 
muito bem. Palmas. O orador é 
cumprimentado) 

Durante o discurso do Sr. Luiz  
Tinoco, o Sr. Marcondes Filho deixa a 
cadeira da Presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Alfredo Neves. 

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

Tem a palavra o nobre Senador 
Hamilton Nogueira, quinto orador 
inscrito. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA:  – 
Sr. Presidente, cedo a minha vez ao 
nobre Senador Pereira Pinto. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a 
palavra o nobre Senador Pereira Pinto, 
por cessão do nobre Senador Hamílton 
Nogueira. 

O SR. PEREIRA PINTO (Lê o 
seguinte discurso): – Sr. Presidente. 
Atendendo a apelos recebidos de 
lavradores de Campos e de outros 
municípios do Norte Fluminense, ocupei 
a atenção do Senado na primeira 
quinezna de junho último, a fim de 
focalizar a devastação causada pela 
broca nos cafezais do Estado do Rio de 
Janeiro e solicitar ao Govêrno dêste 
Estado e da União as providências 
necessárias para a extinção da praga. 

Afirmei então que, segundo dados 
fornecidos pelos interessados, a broca já 
havia devorado, êste ano, 50% dos 
frutos das cafeeiros, reduzindo ainda 
mais a safra já em declinio da unidade 
federada que tenho a honra de 
representar. 

Frizei que o combate do mal 
poderia ser tentado pelos próprios 
lavradores, mas sem a eficiência 
indispensável e com possibilidades de 
novos surtos pois nem todos dispõem de 
recursos para arcar com essa despesa. 

E terminei sugerindo que, à 
semelhança do que se tem feito nos 
Estados de Paraná e São Paulo, se 
empregasse no Rio de Janeiro o meio 
mais eficaz da erradicação da broca  
que é a aplicação de inseticida através 
de helicoptero, porque pode abranger 
ràpidamente tôda a área devastada r 

Infelizmente, ainda não foi adotada 
no Estado do Rio a medida mais 
aconselhada pela ciência para a defesa 
dos cafezais contra um dos seus piores 
inimigos, pela dificuldade, ao que 
parece, que tem o Govêrno do Estado 
do Rio de Janeiro os aparelhos, o que 
me leva a recorrer hoje a outra solução, 
com o mesmo fim de acudir a essa 
necessidade, como passo a expor. 

No comêço do mês corrente, voltei 
a esta tribuna para tratar de outro 
assunto ligado à lavoura cafeeira que 
era a eleição dos seus representantes 
na Junta Administrativa do Instituto 
Brasileiro do Café, a propósito do 
alistamento apressado e deficiente dos 
cafeicultores fluminenses. 

Secundando um apêlo do eminente 
Senador pelo Estado do Espírito Santo 
Sr. Atílio Vivacqua, advoguei a abertura 
de novo período de qualificação, 
juntamente com o adiamento da data da 
eleição, uma vez que apenas uma 
minoria Infima lograra alistar-se para 
que todos pudesse participar do pleito 
destinado a constituir o órgão máximo 
daquele Instituto criado para a defesa do 
produto básico do país. 

Dias depois, empossando-se na 
presidência da mesma Instituição o Sr. 
Pacheco Chaves pronunciou notável 
discurso em que, depois de discorrer os 
problemas capitais da economia cafeeira e 
indicar as soluções mais convenientes de 
cada um, se manifestou favorável ao novo 
período de alistamento e ao adiamento da 
referida eleição, para que todos os 
produtores de café venham a exercer o 
direito do voto na Constituição da  
Junta Administrativa. E não tardou o de- 
 

 

creto do Govêrno Federal concretizando 
essa acertada medida. 

Dêsse modo, o atual Presidente do 
Instituto Brasileiro do Café conquistou 
prontamente as simpatias e a confiança 
da classe cujos destinos foi chamado a 
zelar pelo chefe da Nação. Dai a minha 
idéia de apelar para a sua bôa vontade e 
descortinio administrativo, no sentido de 
prestar relevante serviço à lavoura 
cafeeira do Estado do Rio, já atingida pela 
broca e ameaçada de maiores prejuízos. 

Êsse serviço consistirá na aquisição 
de mil helicopetero para ser pôsto a 
disposição de um organismo técnico 
capaz de empregá-lo na pulverização do 
inseticida adequado sôbre os cafesais 
afetados. A época é tanto mais oportuna 
para essa providencia por coincidir com a 
florada dos cafesais a qual poderá ser 
totalmente destruída pela praga, se essa 
não for eztinta em tempo. 

Os fundos de que dispõe o Instituto 
Brasileiro do Café comportam perfeitamente 
a compra de um hepicopetero, cujo custo é, 
segundo fui Informado, de cerca de 
800.000,00 cruzeiros. Excusado é dizer que 
essa despesa reverterá em reforço das 
rendas públicas, pois salvará, a próxima e as 
futuras safras do meu Estado. 

Demais, é preciso corresponder ao 
esforço dos lavradores da velha 
Província, que já foi o principal centro de 
produção cafeeira do Brasil, porque estão 
empenhados em aumentar a sua cultura, 
fazendo novas plantações da rubiacea, de 
acôrdo com as lições da, experiência. 
Muitos pretendem mesmo recorrer á 
adubação das terras aparentemente 
cansadas, para obter maior rendimento 
de sua exploração, segundo assim os 
conselhos do Sr. Pacheco e Chaves no 
seu discurso de posse. 

Por todos êsses motivos, nutro a 
esperança de que o Sr. Presidente do 
Instituto Brasileiro do Café atenderá à 
justa aspiração dos lavradores meus 
conterrâneos, da qual me faço éco neste 
momento. Levando-a à consideração do 
provecto administrador, digno 
representante de uma família tradicional 
da cafeicultura pauilsta, Julgo estar 
colaborando com o seu programa de bem 
servir à fonte de maior riqueza nacional, 
cujos interêsses tanto mais se impõem 
quando a exportação do café é hoje 
quase que a única responsável pelos 
compromissos do país no exterior. (Muito 
bem; muito bem! Palmas). 

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

E' lido e deferido pelo Sr. Presidente 
o seguinte: 

 
REQUERIMENTO Nº 348, DE 1953 
 
Na forma do Regimento Interno do 

Senado, solicitamos que, por intermédio 
do Ministério do Trabalho, Indústria e 
Comércio, sejam prestadas as seguintes 
informações: 

1º – Se os Srs. Ministro do Trabalho 
tem conhecimento de centenas de 
sindicatos brasileiras estão adquirindo na 
cidade de Viena (Austria), durante os dias 
10 a 21 do mês de outubro próximo, 
convocado pela "Federação Sindical 
Mundial", 

2º – Se o Sr. Ministro do Trabalho já 
tomou ou vai tomar providências para 
impedir a adesão e o comparecimento 
dos sindicatos brasileiros ao Congresso 
da "Federação Sindical Mundial", mero 
organismo satélite do "Kominform" e 
portanto contrário ao regime democrático 
e á política exterior do Brasil. 

3º – Se o Sr. Ministro do Trabalho 
possue elementos para informar se é 
verdade que os aludidos sindicatos 
brasileiros ilegível poderem se ilegível a 
organismos internacionais sem 
autorização do Congresso Nacional, 
foram aconselhados por alguém da- 
 

 

quele Ministério a mandar seus 
representantes para Viena, como 
"Observadores", elidindo assim o 
dispositivo legal da proibição. 

4º – Se o Sr. Ministro do Trabalho já 
mandou ou vai mandar apurar a origem 
da legalidade dos recursos financeiros 
com que esses "Observadores" vão 
custear suas despesas de viagem a 
Viena. 

Sala das Sessões, em 29 de 
setembro de 1953. – Othon Mader, – 
Hamilton Nogueira. – Carlos Lindemberg 
– Luiz Tinoco, – Francisco Galiotti. – 
Camilo Mércio. – Bernardes Filho. – Júlio 
Leite. 

É lido, apoiado e enviado às 
Comissões de Constituição e Justiça, de 
Economia e de Legislação Social, o 
sebguinte: 

 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 26, DE 1953 
 

Modifica o Artigo 352 do Decreto-Lei 
nº 5.452 de 1º de maio de 1943 
(Consolidação das Leis do Trabalho). 

Art. 1º – O Art. 352 do Decreto-Lei nº 
5.452 de 1º de maio de 1943, 
(Consolidação das Leis do Trabalho) 
passa a ter a seguinte redação:  

“Art. 352 – As empresas individuais 
ou coletivas que explorem os serviços 
públicos dados em concessão, ou que 
exerçam atividades industriais ou 
comerciais, são obrigadas a manter no 
quadro do seu pessoal, quando composto 
de quinze ou mais empregados, uma 
proporção de brasileiros não inferior à 
estabelecida no presente capítulo." 

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

 
Justificação 

 
A Consolidação das Leis do Trabalho 

(Decreto-Lei nº 5.452 de 1 de maio de 
1943), elaborada no período da última 
guerra mundial e na vigência do chamado 
Estado Novo, que se caracterizou por 
uma xenofobia delirante, tão prejudicial à 
integração etnica do brasileiro e em 
particular à sua economia, determina em 
seu art. 352 que tôdas as empresas que 
possuirem três ou mais empregados, são 
obrigadas a cumprir o dispôsto quanto à 
nacionalização do trabalho, na proporção 
de 2/3 de nacionais. 

Ninguém se opõe à proteção ao 
trabalhador nacional. Convenhamos 
porém que êsse mínimo de três 
empregados para que se aplique a lei, é 
em verdade um exagero. Emprêsas que 
trabalha com três empregados nem 
merece essa denominação. Exigir 
nacionalisação num trabalho em que se 
empregam três pessoas é simplesmente 
ridículo. Denota mentalidade primária e 
nacionalismo agressivo, É inadmissível 
em um país que se diz civilizado e que 
participa de conferências, congressos e 
organisações internacionais, onde tanto 
se fala de cooperação e bôa vizinhança. 
E mais extranhável ainda em uma nação 
como a nossa, que não pode prescindir 
da imigração e da colaboração dos 
técnicos de fóra. Em vez de dificultarmos 
o trabalho dos estrangeiros no Brasil, 
devemos facilitá-lo. Para emergir do 
estado de pobreza e do sub-
desenvolvimento em que nos 
encontramos, precisamos da ajuda 
material, do saber e da experiência dos 
estrangeiros, Muitos dos nossos males, e 
entre êle, a fragilidade das nossas 
instituições sociais, provém da falta de 
uma robusta estrutura econômica que só 
construiremos quando nos dispuzermos a 
aproveitar o auxilio e a cooperação dos 
povos mais ricos e mais adiantados. 

O Art. 252 da Consolidação é um 
ilegível do regime ditatorial. Cumpre 
ser atualisado em consonância 
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com o espírito da época e o regime 
político que proclamamos em 1946. 

Sala das Sessões, 29 de setembro 
de 1953. – Othon Mader. – Vespasiano 
Martins. – Carlos Lindenberg, – Luiz 
Tinoco, – Francisco Gallotti. 

Comparecem mais os Srs, 
Senadores: 

Vivaldo Lima.  
Antônio Bayma 
Victoriano Freire. 
Carlos Saboya.  
Kerginaldo Cavalcanti. 
Georgiano Avelino 
Ruy Carneiro. 
Assis Chateaubriand 
Velloso Borges. 
ApoIônio Sales.  
Djair Brindeiro.  
Cícero de Vasconcelos. 
Ismar de Góes.  
Durval Cruz.  
Landulpho Alves. 
Sá Tinoco. 
Pereira Pinto.  
Alencastro Guimarães. 
Hamilton Nogueira. 
Euclydes Vieira. 
Domingos Velasco. 
Mário Motta. 
Othon Mäder  
Gomes de Oliveira. 
Francisco Galiotti. 
Camilo Mércio – (26) 
Deixam de comparecer os Srs. 

Senadores: 
Prisco dos Santos.  
Magalhães Barata.  
Arêa Leão. 
Plinio Pompeu 
Ferreira de Souza.  
Walter Franco. 
Attílio Vivacqua.  
Cesar Vergueiro. 
Dário Cardoso 
Flávio Guimarães.  
Roberto Glasser. 
Alfredo Simch – (13) 
O SR. PRESIDENTE: – Finda a hora do 

expediente, passa-se à: 
 

ORDEM DO DIA 
 

Votação, em discussão única, do 
Projeto Resolução nº 15, de 1953, que 
modifica o § 3º do art. 161, do 
Regimento Interno sem regime de 
urgência, nos têrmos do artigo 155 § 4º 
do Regimento Interno, tendo pareceres 
da Comissão de Constituição e Justiça, 
sob número 1.126, de 1953, oferecendo 
emenda; da Comissão Diretora, sob nº 
1.127, de 1953, favorável de 
pronunciamento das mesmas 
Comissões sôbre a subemenda 
oferecida em plenário). 

O SR. PRESIDENTE: – Com a palavra 
o nobre Senador Joaquim Pires, relator da 
matéria na Comissão de Constituição e 
Justiça, para dar parecer sôbre a emenda 
oferecida. 

O SR. JOAQUIM PIRES (Não foi 
revisto pelo orador): – Senhor Presidente, a 
emenda apresentada por dois ilustres 
Senadores, um dos quais o distinto primeiro 
Secretário do Senado, pode ser aceita 
porque vem simplificar a forma de votação 
estabelecida. 

A idéia de serem as votações 
secretas feitas por meio de esferas, 
trouxe a indicação de serem as mesmas 
oferecidas pela Mesa em envelopes 
fechados, isto para guardar o necessário 
sigilo. A subemenda apresentada não 
altera a forma das votações, antes a 
simplifica, razão porque, a Comissão de 
Constituição e Justiça é pela sua 
aprovação. 

Durante o discurso do Senhor 
Joaquim Pires o Sr. Alfredo Neves, deixa 
a cadeira da presidência que é ocupada 
pelo Sr. Café Filho. 

 

O SR. PRESIDENTE: – O Parecer 
da Comissão de Constituição e Justiça é 
favorável. 

Tem a palavra o relatar da Comissão 
Diretora. 

O SR. ALFREDO NEVES (Não foi 
revisto pelo orador): – Senhor 
Presidente, a emenda substitutiva da 
Comissão de Constituição e Justiça 
determina, no § 1º, o seguinte: 

"Para esse fim receberá da Mesa, 
em envelope fechado duas esferas 
diferentes na côr". 

“A emenda ao ilegível Djair Brindeiro 
substitui êsse ilegível por uma 
subemenda assim redigida: 

“A Mesa providenciará, a fim de que, 
ilegível a votação, aos Senhores 
Senadores sejam fornecidas as esferas 
necessárias, garantindo o sigilo do voto”. 

Tem por fim a emenda dar maior 
elasticidade ao que dispõe o § ilegível do 
substitutivo da Comissão de Finanças, 
estabelecendo o processo de esferas na 
votação secreta, ao invés do atualmente 
usado com cédulas contendo as palavras 
sim e não. 

A indicação teve em vista dar 
expressão ao voto em branco que tanta 
celeuma tem despertado no plenário 
desta Casa. 

Pretende a Comissão de 
Constituição e Justiça restabelecer, nas 
votações secretas do Senado, velha 
praxe adotada até 1930. Devo informar 
aos nobres colegas que ilegível secreta 
por esferas deu sempre os melhores 
resultados, não só quanto à verificação do 
número, como quanto a evitar os 
chamados votos branco. 

A subemenda que agora apresenta o 
nobre Senador ilegível apenas modifica a 
restrição de serem as esferas distribuídas 
em envelope fechado. Visa dar à Mesa 
maior amplitude de ação. Se, porventura, 
experimentado êsse método, se verificar 
que não corresponde a ilegível, a Mesa 
estará, desde logo, autorizada a tentar 
outro sistema que melhor satisfaça à 
expressão do voto secreto. 

A Comissão Diretora, examinando o 
texto da indicação e o dispõe a 
subemenda apresentada pelo eminente 
Senador Djair Brindeiro, opina pela sua 
aprovação. 

Êste o parecer da Comissão 
Diretora. 

O SR. PRESIDENTE: – O parecer 
da Comissão Diretora é favorável à 
subemenda. 

Em votação a emenda da Comissão 
de Constituição e Justiça, ressalvada a 
subemenda apresentada em plenário. 

Os Senhores que a aprovam, 
queiram permanecer sentados. (Pausa).  

É aprovada a seguinte: 
 

EMENDA SUBSTITUTIVA 
Ao Projeta de Resolução nº ilegível 

 
– Façam-se ao artigo 161 do 

Regimento Interno do Senado estas 
modificações: 

1) – Substituam-se o § 2º pelo 
seguinte: 

– Na apuração da votação sôbre as 
escolhas referidas no artigo 63, 1 da 
Constituição Federal, as cédulas em 
branco serão contadas como votos 
favoráveis. 

2) – Substitua-se o § 3º pelo 
seguinte: 

§ 3º – Êsse critério prevalecerá para 
as votações que se devam fazer por 
afirmativa ou negativa. 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação 
a subemenda de plenário, que tem 
pareceres favoráveis. 

Os Senhores Senadores que a 
aprovam, queiram permanecer sentados. 
(Pausa). 

É aprovada a seguinte: 
SUBEMENDA A EMENDA Nº 1 DA 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇAO E 
JUSTIÇA. 

Substitua-se o § 1º do texto proposto 
na subemenda pelo seguinte: 

§ 1º A Mesa providenciaria a fim de 
que, antes de iniciada a votação aos Srs. 
Senadores sejam fornecidas as esferas 
necessárias garantido o sigilo do voto. 

Fica prejudicado o seguinte: 
 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 15, DE 
1953 

 
Substitua-se o § 2º do art. 131, do 

Regimento Interno do Senado, pelo 
seguinte: 

§ 2º – Na apuração dos votos a que 
se refere êste artigo serão considerados 
como votos contrários as cedulas em 
branco. 

A Comissão Diretora, para redação 
final. 

Votação em discussão única do 
Projeto de Lei da Câmara dos Deputados 
nº 312-50, que concede isenção de direitos 
de importação e taxas aduaneiras para a 
Rádio Sociedade Farroupilha limitada, de 
Pôrto Alegre. Pareceres favoráveis, da 
Comissão de Constituição e Justiça, sob 
número 992 de 1953; da Comissão de 
Finanças, sob nº 993, de 1953. 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação 
Os Srs. Senadores que aprovam o 

Projeto, queiram conservar-se sentados, 
(Pausa). 

É aprovado o seguinte: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 312, 
DE 1950 

 
Concede isenção de direitos de 

importação e taxas aduaneiras para a 
Rádio Sociedade Farroupilha Limitada, de 
Pôrto Alegre. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º É concedida isenção de direitos 

de importação, taxas aduaneiras, exclusive a 
de previdência social, para um transmissor 
de rádio difusão completo, de 50 kilowatts, 
com o pêso legal aproximadamente, de 
28.000 quilos, procedente dos Estados 
Unidos adquirido da firma RCA Victor S. A 
pela Rádio Sociedade Farroupilha Limitada, 
com sede na cidade de Pôrto Alegre, Estado 
do Rio Grande do Sul. 

Art. 2º Esta Iei entrará em vigor na 
data da sua publicação. 

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

À sanção. 
Votação em discussão única do 

Projeto de Lei da Câmara das Deputados 
nº 313-50, que concede isenção de 
direitos de importação à Prefeitura de 
Campo Grande. Estado de Mato Grosso 
para um trator Caterpillar, Pareceres 
favoráveis da Comissão de Constituição e 
Justiça sob nº 959, de 1953 da Comissão 
de Finanças sob nº 970 de 1953.  

O SR. PRESIDENTE: – Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam o 

Projeto queiram conservar-se sentados, 
(Pausa). 

É aprovado o seguinte: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 313, 
DE 1950 

 
Concede isenção de direitos de 

importação à Prefeitura de Campo 
Grande. Estado de Mato Grosso, para um 
trator Caterpillar. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º E’ concedida isenção de 

direitos de importação e taxas 
aduaneiras, exclusive de previdência 
social, para um trator Caterpillar, modêlo 
D-7, com Bulddozzer a ser importado 
dos Estados Unidos, pela Pre- 
 

feitura Municipal de Campo Grande 
Estado de Mato Grosso, adquirido por 
intermédio de IMTEC Importadora e 
Técnica S. A., em ilegível com O. Phillip 
& Cº Inc. de New York, nos termos de 
importação de nº 49-50-5-15 Banco do 
Brasil Sociedade Anônima. 

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na 
data da sua publicação revogadas as 
disposições em contrário. 

A Comissão de Redação. 
Votação em discussão única do 

Projeto de Lei da Câmara dos Deputados 
nº 314-50, que ilegível de direitos e taxas 
aduaneiras, exclusive a de previdência 
social, uma draga de sucção importada 
pela Sociedade de Expansão Comercial e 
Urbana Ltda. com sede em Recife. 
Pernambuco. Pareceres favoráveis: da 
Comissão de Constituição e Justiça, sob 
nº 1.016, de 1953: da Comissão de 
Finanças, sob nº 1.017. 

O SR. PRESIDENTE: – Em 
votação. 

Os Srs. Senadores que aprovam o 
projeto queiram conservar-se sentados. 
(Pausa). 

É aprovado o seguinte: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 314, 
DE 1950 

 
Isenta de direitos e taxas 

aduaneiras, exclusive a de previdência 
social uma draga de sucção importada 
pela Sociedade de Expansão Comercial 
e Urbana Limitada, com sede no Recite. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º É concedida isenção de 

direitos e taxas aduaneiras exclusive a 
de previdência social, para uma, draga 
hidráulica de sucção e recalque, com 
capacidade horária de 100 m3 de 
sólidos, a um recalque de 600 m, ou 250 
m3 a um recalque de 200 m fôrça motriz 
Diesel elétrica, de 40 KVA-440 volts e 
profundidade de dragagem de 8 metros 
adquirida pela Sociedade de Expansão 
Comercial e Urbana & Limitada, com 
sede no Recife, capital do Estado de 
Pernambuco. 

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na 
data da sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

À sansão. 
Votação em discussão única do 

Projeto de Lei da Câmara dos 
Deputados nº 260-51, que concede 
isenção de direitos de importação para 
consumo e demais taxas aduaneiras, 
para material importado pelo Instituto de 
Aposentadoria e Pensões dos 
Comerciários. "Pareceres favoráveis:" 
da Comissão de Constituição e Justiças 
sob nº 1.018 de 1953: da Comissão de 
Finanças, sob nº 1.019, de 1953. 

O SR. PRESIDENTE: – Em 
votação. 

Os Srs. Senadores que aprovam o 
projeto queiram permanecer sentados 
(Pausa). 

É aprovado o seguinte: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 260, 
de 1951 

 
Concede isenção de direitos de 

importação para consumo e demais taxas 
aduaneiras para material importado pelo 
Instituto de Aposentadoria e pensões dos 
Comerciários. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º É concedida isenção de 

direitos de importação para consumo e 
demais taxas aduaneiras para 3.871 
(três mil oitocentos e setenta e um) 
amarrados de tubos de ferro batido 
galvanizado, para água, com o peso de 
304.695 (trezentos e quatro mil 
seiscentos e noventa e cinco) quilos, 
importado dos Estados Unidos da 
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América do Norte pelo Instituto de 
Aposentadoria e Pensões dos 
Comerciários, para serem empregados na 
construção de casas populares para os 
respectivos segurados. 

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

A sanção. 
Votação em discussão única do 

Projeto de Lei da Câmara dos Deputados 
nº 64-52, que concede isenção de direitos 
de importação para uma estação 
transmissora destinada as "Emissoras 
Unidas" de São Paulo. "Pareceres 
favoráveis: da Comissão de Constituição 
e Justiça, sob nº 1 022, de 1953; da 
Comissão de Finanças sob nº 1.023, de 
1953. 

O SR PRESIDENTE: – Em votação. 
Os Srs Senadores que aprovam o 

projeto, queiram conservar-se sentados 
(Pausa). 

É aprovado o seguinte: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
 

Nº 64, de 1952 
 

ilegível de direitos de importação 
para uma estação transmissora destinada 
às "Emissoras Unidas" (Rádio Record S. 
A.), de São Paulo. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º É concedida isenção de 

direitos de importação, de impostos de 
consumo e mais taxas aduaneiras, 
exclusive a de previdência social, para 
uma estação transmissora de 250 watts, 
freqüência modulada, com seus 
pertences, acessórios e peças 
sobressalentes, doada pela Columbia 
University, dos Estados Unidos da 
América, às Emissoras Unidas" (Rádio 
Record S. A.) de São Paulo. 

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na 
data de sua publicarão, revogadas as 
disposições em contrário. 

A sanção. 
Votação em discussão única do 

Projeto de Lei da Câmara dos Deputados 
nº 85-52, que isenta de impostos e taxas 
federais as sociedades beneficentes 
"Pareceres:" da Comissão de 
Constituição e Justiça, pela 
constitucionalidade (sob nº 907, de 1953); 
da Comissão de Finanças, pela rejeição 
(sob nº 908, de 1953). 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam o 

projeto queiram conservar-se sentados 
(Pausa). 

É rejeitado o seguinte: 
 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

 
Nº 85, de 1952 

 
Isenta de impostos e taxas federais 

as sociedades beneficentes: 
 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º As sociedades legalmente 

constituída, registradas no Conselho 
Nacional de Serviço Social, do Ministério 
da Educação e Saúde, que tenham a 
exclusiva finalidade de prestar assistência 
aos seus associados por desemprego, 
doença ou falecimento, são isentas do 
pagamento de impostos e taxas federais 
que ilegível sôbre as festividades que 
realizem para angariar recursos 
financeiros com que possam manter seus 
serviços beneficentes. 

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na 
data de sua publicação revogadas as 
disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE: – Será feita a 
devida comunicação á Câmara dos 
Deputadas. 

Votação em discussão única do 
Projeto de Lei da Câmara dos Deputados 
nº 159-52, que isenta a Prefeitura Municipal 
de Guaporé, Estado do Rio Grande  
de Sul, de direitos alfandegários para 
 

Importação de máquinas para a usina 
hidroelétrica de sua propriedade. 
Pareceres favoráveis: da Comissão de 
Constituição e Justiça, sob nº 962, de 
1953: da Comissão de Finanças, sob nº 
962, de 1953. 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam o 

projeto queiram permanecer sentados. 
(Pousa). 

É aprovado o seguinte: 
 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

 
Nº 159. de 1952 

 
Isenta a Prefeitura Municipal de 

Guaporé, Estado do Rio Grande do Sul, 
de direitos alfandegários para importação 
de maquinas destinadas à usina hidra-
elétrica de sua propriedade. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art, 1º É isenta a Prefeitura Municipal 

de Guaporé, Estado do Rio Grande do 
Sul, do pagamento dos direitos de 
importação e demais taxas aduaneiras 
exclusive a de providência social relativa 
ás máquinas pela mesma Prefeitura 
importadas para a usina hidra-elétrica de 
sua propriedade, naquele município, 
sendo as hidráulicas adquiridas da firma 
"Ateliers de Constructions Mecaniques de 
Vevey S A" da Suiça e as propriamente 
elétricas dos fabricantes "Alls ChaImers 
Manufacturing Co" de Milwauekee, 
Estados Unidos da América do Norte. 

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na 
data de sua publicação revogadas as 
disposições em contrário. 

A sanção. 
Votação em discussão única do 

Projeto de Lei da Câmara dos Deputados 
nº 232-52, que concede pensão especial 
de Cr$ 2.000,00 a Elza Giolioli Bertazon, 
viúva do escultor brasileiro Hugo 
Bertazon; com pareceres favoráveis  
sob números 1.124 e 1.125, das 
Comissões de Constituição e Justiça e de 
Finanças. 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam o 

projeto, conservem-se sentados. (Pausa). 
É aprovado o seguinte: 
 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

 
Nº 232, de 1952 

 
Concede a pensão especial de Cr$ 

2.000,00 mensais a Elsa Gioligli Bertazon, 
viúva do escultor brasileiro Hudo 
Bertazon. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º É concedida a pensão 

especial de Cr$ 2.000,00 (dois mil 
cruzeiros) mensais à Elsa Giolioli 
Bertazon, viúva do escultor brasileiro 
Hugo Bertazon. 

Parágrafo único. O pagamento da 
pensão referida neste artigo será feito a 
partir da data da vigência da presente lei, 
correndo à conta da verba orçamentária 
destinada aos pensionistas do Ministério 
da Fazenda. 

Art. 2º A pensão concedida nesta lei 
será paga enquanto a beneficiária não 
perceber vantagens de pensões de 
qualquer natureza ou emprego público 
remunerado. 

Art. 3º Esta lei entrará em vigor na 
data de sua publicação. 

A Comissão de Redação. 
Votação em discussão única do 

Projeto de Lei da Câmara dos Deputados 
nº 60-53, que isenta a Companhia  
Luz Fôrça S. A. do Município de Marco, 
no Estado do Ceará, dos pagamentos  
de direitos de importação e demais  
taxas aduaneiras, relativos às  
máquinas importadas para a usina 
elétrica de sua propriedade. (Incluído  
em Ordem do Dia em virtude de  
dispensa de interstício, concedida na 
sessão de 23-9-53, a requerimento 
 

do Senador Onofre Gomes, tendo 
pareceres favoráveis: da Comissão de 
Transportes, Comunicações e Obras 
Públicas, sob nº 1.903 de 1953; da 
Comissão de Finanças. sob nº 1.094, de 
1953. 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação. 
O SR. MELLO VIANNA (para 

encaminhar a votação) (não foi  
revisto pelo orador): – Sr. Presidente, o 
Projeto, no fundo, é justa e legitimo; 
favorece a instalação de usinas elétricas, 
Entretanto, tenho grandes reservas  
sôbre a redação. 

Tôdas as proposições de isenção de 
direitos que acabamos de vetar 
mencionam o material a ser importado. 
Esta é mais ampla. Está assim  
redigida: 

Ilegível a Companhia Luz e Fôrça  
S. A. do Município de Marco, no  
Estado do Ceará, dos pagamentos  
dos direitos de importação e demais  
taxas aduaneiras exclusive a de 
previdência social relativas às maquinas. 
importadas para a usina elétrica de sua 
propriedade. 

A redação do Projeto faculta a 
companhia importar indefinidamente 
máquinas elétricas, o que seria um  
abuso. No fundo, como ilegível a 
proposição é ilegível não pode merecer 
meu voto. 

Houve há anos verdadeiro  
escândalo nacional. A "Revista do 
Supremo Tribunal Federal" obteve 
isenção de impostos para material  
de que necessitamos e como a  
redação do ilegível importou ilegível  
tudo quanto quis. Devemos, portanto, 
acautelar-nos. 

Já que exigiu de certa Companhia a 
relação do material que desejava 
importar, para constar da proposição. Se 
o projeto estivesse em discussão 
ofereceria emenda mas nessa fase  
já não é possível. Assim não posso  
deixar de votar contrariamente. (Muito 
Bem!) 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação 
o projeto. 

Os Srs. Senadores que o removam 
queiram permanecer sentados (Pausa) 

E' aprovado o seguinte: 
 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

 
Nº 60, de 1953 

 
Isenta a Companhia Luz e Fôrça  

S. A. do Município de Marco no  
Estado do Ceará, dos pagamentos de 
direitos de importação e demais taxas 
aduaneiras relativos as máquinas 
importadas para a usina elétrica de sua 
propriedade. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º. E' isenta a Companhia  

Luz e Força S. A. do Município de  
Marco, no Estado do Ceará, dos 
pagamentos dos direitos de importação e 
demais taxas aduaneiras, exclusive a de 
previdência social, relativas As máquinas 
importadas para a usina elétrica de  
sua propriedade. 

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

A sanção. 
Votação em discussão única de Lei 

da Câmara dos Deputados números 146-
53. que concede a pensão especial de 
Cr$ 2.423,50 mensais a Amélia Ribeiro 
Leão, viúva do Dr. Acilino de Leão 
Rodrigues,(Incluído em ordem do Dio em 
virtude de dispensa de intersticio 
concedida na sessão de 23 de setembro 
de 1953, a requerimento do Sr. Senador 
Alvaro Adolpho tendo pareceres 
favoráveis, da Comissão de Educação e 
Cultura, sob nº 1.079 de 1953: da 
Comissão de Finanças, sob nº 1000.de 
1953. 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação. 
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO 

(pela ordem) (não foi revisto pelo 
orador): – Sr. Presidente, peço a  
V. Ex.ª informar se a Comissão de 
Constituição e Justiça da Câmara dos 
Deputados opinou sôbre o presente 
Projeto. 

O SR. PRESIDENTE: – O parecer 
da Comissão de Constituição e Justiça da 
Câmara dos Deputados é pela 
constitucionalidade do Projeto. 

O SR. ALOYSIO CARVALHO: – 
Estou satisfeito. Muito obrigado a V. Ex.ª, 
Sr, presidente. 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação 
o Projeto, com pareceres favoráveis das 
comissões. 

Os Senhores Senadores que o 
aprovam, queiram permanecer sentados. 
(Pausa). 

É aprovado o seguinte. 
 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

 
N.º 146, DE 1953 

 
Concede a pensão especial de Cr$ 2 

423.50 mensais á Amélia Ribeiro Leão, 
viúva do Dr. Acilino de Leão Rodrigues. 

 
Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º É concedida a pensão 

especial de Cr$ 2.423,50 (dois mil, 
quatrocentos e vinte e três cruzeiros e 
cinquenta centavos), mensais, a Amélia 
Ribeiro Leão, viúva do Doutor Acilino de 
Leão Rodrigues. antigo professor, 
fundador da Faculdade de Medicina e 
Cirurgia do Pará e ex – Deputado 
Federal. 

Art. 2º O pagamento da pensão, 
concedida pela presente lei, correrá á 
conta da dotação orçamentária destinada 
aos pensionistas da União a cargo do 
Ministério da Fazenda. 

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

A sanção. 
Votação em discussão única do 

Parecer nº 1.049-53, da Comissão de 
Diretora, oferecendo redação final ao Projeto 
de Resolução nº. 23, de 1953, que concede 
a Ninon Borges Seal, Oficiai Legislativo 
classe O da Secretaria do Senado Federal, 
permissão para aceitar designação do Poder 
Executivo, a fim de participar, como auxiliar, 
da Delegação do Brasil à VIII Assembléia 
Geral da Organização das Nações Unidas, 
nos têrmos do artigo 253 do Regulamento da 
Setaria. 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam o 

parecer, queiram permanecer sentados 
(Pausa). 

É aprovado o seguinte. 
 

PARECER 
 

Nº 1.049, de 1953 
 

Redação final do Projeto de Resolução 
nº 23, de 1953, que concede a Ninon Borges 
Seal, Oficial Legislativo, classe O, da 
Secretaria do Senado Federal, permissão 
para aceitar designação do Poder Executivo, 
a fim de participar, com auxiliar. da 
Delegação do Brasil á VIII Assembléia Geral 
da Organização das Nações Unidas, nos 
térmos do art. 253 do Regulamento da 
Secretaria. 

Faço saber que o Senado Federal 
aprovou e, nos termos do art. 27, letra n. 
do Regimento Interno, eu promulgo a 
seguinte. 

RESOLUÇÃO 
 

Nº – 1953 
 

Artigo único.– E' concedida a  
Nipon Borges Seal Oficial Legislativo, 
classe O. da Secretaria do Senado 
Federal, permissão para aceitar de- 
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signação do Poder Executivo, a fim de 
participar, como auxiliar, da Delegação do 
Brasil à VIII Assembléia Geral da 
Organização das Nações Unidas nos 
termos do art. 253, do regulamento da 
Secretaria. 

A' promulgação: 
Votação em discussão única do 

Parecer nº 1.051–53, da Comissão de 
Redação, oferecendo redação final ao 
Projeto de resolução número 26–53. que 
concede autorização ao Govêrno do 
Estado de Minas Gerais para assumir 
perante o International Bank for 
Reconstruction and Development as 
obrigações a responsabilidades 
necessárias a efetivação e resgate de 
empréstimo a ser feito pelo referido banco 
a Companhia de Eletricidade Alto Rio 
Grande (CEA RG) e as Centrais Eletricas 
do Minas Gerais S. A. (CEMIG). 

O SR. FRESIDENTE: – Em votação. 
Os Srs. senadores que aprovam o 

parecer queiram conservar-se sentados. 
(Pausa). 

E' aprovado o seguinte: 
 

PARECER 
 

Nº 1.051, DE 1953 
 

Redação, final do Projeto de 
Resolução nº 26, de 1953, que concede  
autorização ao Governo do Estado de 
Minas Gerais parar assumir perante o 
International Bank for Reconstruction and 
Development as obrigações a 
responsabilidades necessárias a 
efetivação e resgate "de empréstimo a ser 
feito veto referido banco a Companhia de 
Eletricidade Alto do Rio Grande (CEARG) 
e ás Centrais Elétricas de Minas S. A. 
(CEMIG). 

 
Faço saber que o Senado Federal, 

conhecendo do Oficio nº S-2, de 1953, do 
Governador do Estado de Minas Gerais, 
resolve, na forma dos arts. 33 e 63, nº. II, 
da Constituição Federal e eu promulgo a 
seguinte: 

 
RESOLUÇÃO 

 
Nº – DE 1953 

 
Artigo único. E' autorizado O Estado 

de Minas Gerais a assumir perante o 
International Bank for Reconstruction and 
Development as obrigações a 
responsabilidades necessárias a 
efetivação e resgate do empréstimo 
externo de US$ 7.300.000 (sete milhões e 
trezentos mil dólares), ou de seu 
equivalente em outras moedas, a ser feito 
pelo referido Banco a – Companhia de 
Eletricidade Alto Rio Grande (CEARG) e 
ás Centrais Elétricas de Minas Gerais, S. 
A. (CEMIG), na conformidade das 
clausulas do instrumento firmado entre as 
referidas sociedades de economia mista e 
o mesmo Banco, em 17 de julho de 13 em 
Washington, nos Estados Unidos da 
América, e publicado em vernáculo no 
Diário Oficial dos Estados Unidos do 
Brasil, de 23 de julho de 1953, (Seção I, 
Suplemento ao número 167, paginas 7, 8 
e 9) – empréstimo este destinado a 
execução das obras do plano de 
Eletrificação do Estado, previstas no 
Anexo 2, do citado instrumento. 

A' promulgação 
Votação em discussão única do 

Parecer nº 1.060-53, da Comissão de 
Redação, oferecendo redação final as 
emendas do Senado ao Projeto de Lei da 
Câmara dos Deputados nº 331–52, que 
autoriza o Poder Executivo a emitir, pelo 
Ministério da Viação e obras Publicas – 
Departamento dos Correios a Telégrafos 
– uma serie de selos postais 
comemorativos do cinqüentenário da 
fundação do Colégio Interno de São Jose 
a de vigésimo quinto aniversario da 
criação do Colégio Externo do São José 
 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam o 

parecer, queiromb permanecer sentados 
(Pausa). 

E' aprovado o seguinte: 
 

PARECER 
 

Nº 1.060, de 1953 
 

Redação final das emendas do 
Senado ao Projeto de Lei da Câmara dos 
Deputados nº 331, de 1952, que autoriza 
o Poder Executivo a emitir, pelo Ministério 
da Viação e Obras Públicas – 
Departamento Geral dos Correios e 
Telégrafos – uma série de selos postais 
comemorativos do cinqüentenário de 
fundação do Colégio Interno de São José 
e da vigésimo quinto aniversário da 
criação do Colégio Externo de São Jose. 

 
EMENDA Nº 1 

 
Ao art. 4º (Emenda nº 1). 
Acrescente-se, em seguida a êste 

artigo, o seguinte: 
"Art. E' o Poder Executivo autorizado 

a emitir, pelo Ministério da Viação e 
Obras Públicas – Departamento Geral 
dos Correios e Telégrafos – duas séries 
,de selos postais sôbre motivos de 
navegação marítima e fluvial. 

§ 1º Constituirão a primeira série, 
oito peças, simbolizando os seguinte tipos 
de embarcação: caravela (do 
descobrimento);  piroga; jangada, saveiro 
navio – gaiola: navio-mercante; navio – 
escola e navio de guerra. 

§ 2º A segunda série, a sair 
alternadamente cvom a primeira, será 
composta de quatro peças, reproduzindo 
a efigie ou passagem da vida de João das 
Botas, Lord Coehrane, Marcílio Dias e 
Almirante Tamandaré". 

 
EMENDA Nº 2 

 
Ao art. 2º (Emenda nº 2). 
Dê-se a êste artigo, que passará e 

ser o antepenúltimo do projeto, com e 
número que lhe counber, a seguinte 
redação: 

Art. A fim de assegurar-se ampla e 
eficaz divulgação destas comemorações, 
as séries de selos postais referidas nos 
artigos antecedentes serão destinadas 
aos serviços postais comum e aéreo". 

 
EMENDA Nº 3 

 
Ao art. 3º (Emenda nº 2). 
Redija–se assim êste artigo, que 

passará a ser o penúltimo do projeto com 
a numeração que lhe couber: 

Art. Ficarão a critério do órgão 
competente a quantidade da impressão 
dos selos postais referidos nos artigos 
anteriores, e as respectivas taxas, 
observada a orientação seguida pele 
Departamento Geral dos Correios e 
Telégrafos, em casos similares." 

A Camara dos Deputados.  
O SR. PRESIDENTE: – Em 

obediência ao disposto no art. 39 § 1º do 
Regimento Comum, designo o nobre 
Senador Attílio Vivacqua, por ter sido 
relator na Comissão de Constituição e 
Justiça, para acompanhar, na Câmara 
dos Deputados, o estudo das emendas do 
Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 
331, de 1952. 

Votação em discussão única do 
Projeto nº 1.063–53, da Comissão de 
Redação, oferecendo redação final ao 
Projeto de Resolução nº 25-53, que 
concede ao Sr. Senador Ferreira de 
Souza Iicença para participar da 
delegação do Brasil á 8ª Sessão da 
Organização das Nações Unidas. 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação. 
Os Senhores Senadores que 

aprovam o parecer, conservem-se 
sentados (pausa). 

E' aprovado o seguinte: 
 

PARECER 
 

Nº 1.063, de 1953 
 

Redação final do Projeto de 
ResoIução nº 23, de 1953, que concede 
ao Senador Ferreira de Souza, Iicença 
para participar da Delegação do Brasil à 
VIII Assembléia da Organização das 
Nações Unidas. 

Faço saber que o Senado Federal 
aprovou e, nos têrmos do art 27, letra n, 
do Regimento Interno, e ou promulgo a 
seguinte: 

 
RESOLUÇÃO 

 
Nº – 1953 

 
Artigo único. E' concedida ao 

Senador Ferreira de Souza, nos têrmos 
do art, 49 da Constituição Federal e art. 
24 do Regimento Interno, licença para 
participar da Delegação do Brasil à VIII 
Assembléia da Organização das Nações 
Unidas, em Nova Iorque. 

– A promulgação. 
Votação em discussão única do 

Parecer nº 1.097-53, da Comição de 
Redação, oferecendo redação final ao 
Projeto de Lei da Câmara dos Deputados 
nº 213 de 1953, que autoriza o Poder 
Executivo a abrir, pelo Ministério da 
Educação e Saúde, os creditos especiais 
de Cr$ 10.000.000,00, Cr$ 10.000.000,00, 
1.000.000,00 e Cr$ 2 000.000,00 para 
auxiliar, respectivamente, a construção da 
sede do Museu de Arte Moderna, do 
Teatro Castro Alves da Escola de Belas 
Artes de Pelotas e do Museu Mariano 
Procópio. (incluido em Ordem do Dia em 
virtude de dispensa de intersticio, 
concedida na sessão de 23 de setembro 
de 1953, a requerimento do Sr. Senador 
Mozart Lago). 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação. 
Os Senhores Senadores que 

aprovam o parecer, queiram permanecer 
sentados. (pausa). 

E' aprovado o seguinte: 
 

PARECER 
 

Nº 1.097, de 1953 
 
Redação final do Projeto de Lei da 

Câmara dos Deputados número 213, de 
1953, que autoriza o Poder Executivo a 
abrir, pelo Ministério da Educação e 
Cultura, os créditos especiais de Cr$ 
10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros); 
Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões de 
cruzeiros), Cr$ 1.000.000,00 (um milhão 
de cruzeiros) e Cr$ 2.000.000,00 (doia 
milhões de cruzeiros), para auxiliar 
respectivamente, a construção da sede 
do Museu de Arte Moderna do Teatro 
Castro Alves, da Escola de Belas 
 Artes de Pelotas e do Museu Mariano 
Procópio. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º E' o Poder Executivo 

autorizado a abrir, pelo Ministério da 
Educação e Cultura, o crédito especial de 
Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões de 
cruzeiros), com o auxilio para inicio de 
construção da sede do Museu de Arte 
Moderna do Rio de Janeiro. 

Art. 2º E' igualmente autorizado o 
Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da 
Educação e Cultura, o crédito especial de 
Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões de 
cruzeiros), para auxiliar a construção, já 
iniciada, do Teatro Castro Alves, em 
Salvador, Bahia. 

Art. 3º E' o Poder Executivo 
autorizado a abrir, também, pelo 
Ministério da Educação e Cultura, o 
credito especial de Cr$ 1.000.000,00 (um 
milhão de cruzeiros), para instalação em 
sede própria da Escola de Belas Artes de 
Pelotas, no Estado do Rio Grande do Sul. 

Art. 4º Na mesma forma do artigo  
2º, é o Pudor Executivo autorizado  
a abrir. ilegível Educação e Cultura,  
o crédito especial de Cr$ 2.000.000,00 
(dois milhões de cruzeiros), para 
ampliação e adaptação dos prédios  
do Museu Mariano Procópio em  
Juiz de Fora, Estado de Minas  
Gerais. 

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

– A sanção. 
Segunda discussão (2º dia) do 

Projeto de Reforma Constitucional  
nº 1, de 1953, que acrescenta  
dispositivos ao art. 4º do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias. 
Parecer favorável, sob  nº 611, de  
1953, da Comissão de Reforma 
Constitucional. 

O SR. PRESIDENTE: – Vai ser  
feita a chamada para rerificação  
de ugorum. 

(Procede–se à chamada) 
Responderam à chamada os 

Senhores Senadares: 
Vivaldo Lima. 
Valdemar Pedrosa. 
Vitorino Freire. 
Matias Olímpio. 
Joaquim Pires. 
Onofre Gomes.  
Kerginaldo Cavalcanti. 
Veloso Borges.  
Apolônio Sales. 
Djair Brindeiro. 
Ezetchias da Rocha. 
Cícero de Vasconcelos. 
Júlio Leite. 
Landulfo Alves. 
Aloísio de Carvalho. 
Pinto Aleixo. 
Carlos Lindemberg. 
Luís Tinoco. 
Alfredo Neves. 
Alencastro Guimarães. 
Hamilton Nogueira,  
Mozart Lago. 
Mela Viana. 
Levindo Coelho. 
Marcondes Filho. 
Euclides Vieira. 
Domingos Velasco. 
Costa Pereira. 
Mário Mota. 
Vespasiano Martins.  
Oton Mader. 
Gomes de Oliveira. 
 Francisco Galloti. 
 Alberto Pasqualini. t 
Camilho Mércio (35). 
O SR. PRESIDENTE: – 

Responderam à chamada 35  
Senhores Senadores. Não há  
número para discussão da matéria 
constitucional de será incluída  
na ordem do dia da próxima  
sessão. 

 
Discussão única do Projeto de  

Lei da Câmara dos Deputados nº  
152, de 1951, que erige em monumento 
nacional o conjunto arquitetônico de 
Irarassú, Pernambuco. Pareceres: dta 
Comissão de Constituição e Justiça,  
pela constituttcionaiidade (sob nº  
1.008, de 1953): da Comissão de 
Finanças, sob nº 1.009, de 1953, pela 
rejeição. 

O SR. PRESIDENTE: – Em 
discussão (pausa). 

O SR. APOLÔNIO SALES: – Peço a 
palavra. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a 
palavra o nobre Senador Apolônio  
Sales. 

O SR. APOLONIO SALES:  
– Ptronuncia discurso que  
será públicado depois 
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O SR. PRESIDENTE: –ilegível a 
discussão. (pausa.) 

Não havendo mais quem peça a 
palavra, ilegível. 

Em votação. 
Os Senhores que aprovam o projeto 

queiram permanecer sentados. (pausa.) 
E' aprovado o seguinte: 
 
PROJETO DE LEI DA CAMARA 

 
Nº 152, de 1951 

 
Erige em monumento nacional o 

conjunto arquitetônico e urbanistico de 
Igarassú, Estado de Pernambuco. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º E' erigido em monumento 

nacional o conjunto arquitetônico e 
urbanístico de Igarassu, no Estado de 
Pernambuco. 

Art. 2º A Diretoria do Patrimônio 
Historico e Artistico Nacional, do 
Ministerio da Educação e Saúde, 
competirá demarcar, para fins de direito, a 
area constituida pelo conjunto a que se 
refere o art. 1º. 

Art. 3º Revogam-se as disposições 
em contrario, 

À Sanção. 
 
Discussão única do Projeto de Lei da 

Câmiara dos Deputados numero 308, de 
1951, que denomina Professores de 
Educação Fisica os atuais Instrutores de 
Educação Fisica alta do Instituto Benjamin 
Constant. Pareceres favoráveis: da 
Comissão de Constituição e Justiça, sob no 
323, de 1952; da Comissão de Finanças, e  
sob nº 324, de 1952; da Comissão de 
Finanças, sob nº 1.007, de 1953. 

O SR. PRESIDENTE: – Em 
discussão. (pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra 
encerro a discussão. (pausa.) 

Os Srs, Senadores que aprovam o 
projeto queiram conservar-se sentados. 
(pausa.) 

E' aprovado o seguinte: 
 

PROJETO DE LEI DA CAMARA 
 

Nº 308, de 1951 
 

Denomina Professores de Educação 
Fisica os atuais Instrutores de Educação 
Fisica do Instituto Benjamin Constant. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Os atuais Instrutores de 

Educação Física do Instituto Benjamin 
Constant passam a denominar-se 
Professores de Educação Física. 

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na 
ata data da sua publicação, revogadas as 
disposições em. contrário. 

A Sanção 
 
Discussão única do Projeto de Lei da 

Câmara dos Deputados nº 54, de 1952, 
que isenta de direitos de importação e 
mais taxas advaneiras os minérios de 
zinco e estanho. Paraceres: da Comissão 
de Constituição e Justiça, sob nº 1.040, 
de 1953, pela constitucionalidade; da 
Comissão de Finanças, sob nº  1.041, de 
1953, pela rejeição. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a 

mesa um requerimento que vai ser lido. 
E' lido e aprovado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
 

Nº 349, de 1953 
 

Nos têrmos do art. 154, letra a, do 
Regimento Interno, requeiro a audiência 
da Comissão de Economia sôbre o 
Projeto de Lei da Câmara dos  
Deputados nº  54, de 1952, que isenta de 
direitos de importação e taxas 
aduaneiras, os minérios de, sinco  
e estanho, bem como os seus 
concentrados destinados à produção 
 

 

do metal em usinas estabelecidas no 
país. 

Sala das Sessões, 29 de setembro 
de 1953. – Francisco Gallotti. 

O SR. PRESIDENTE: – O  
projeto é retirado da Ordem do  
Dia para audiência da Comissão de 
Economia. 

 
Discussão única do Projeto de Lei da 

Câmara dos Deputados nº 322, de 1952, 
que dispõe sôbre a contagem do prazo 
previsto no art. 56 da Lei nº 830, de 23 de 
setembro de 1949 (que reorganiza o 
Tribunal de Contas da União). Pareceres: 
da Comissão de Constituição e Justiça, 
sob número 1.042, de 1953, pela 
constitucionalidade: da Comissão de 
Finanças, sob nº 1.043, de 1953, pela 
rejeição. 

 
O SR PRESIDENTE: – Em 

discussão. (pausa). 
Não havendo quem queira usar da 

palavra, encerrarei a discussão. (pausa). 
Encerrada. 
Os Srs. Senadores que aprovam o 

projeto, queiram permanecer sentados. 
(pausa). 

E' rejeitado o seguinte: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA  
Nº 322, de 1952 

 
Dispõe sobre a contagem do prazo 

previsto no artigo 56 da Lei nº  830, de 23 
de setembro de ilegível. 

 
O Congresso Nacional, decreta: 
Art. 1º O prazo previsto no artigo  

56 da Lei nº 830, de 23 de setembro  
de 1949, deve ser contado a partir  
da data em que o Presidente da 
República venha a tomar conhecimento 
da decisão denegatória do Tribunal de 
Contas. 

Art. 2º Os processos pendentes  
de registro, sob reserva, já autorizados  
na forma do artigo 77, ítem II, parágrafo 
3º, da Constituição Federal, serão 
presentes ao Tribunal de Contas, para 
cumprimento dêsse preceito 
constitucional. 

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

O SR. PRESIDENTE: – Será feita a 
devida comunicação à Câmara dos 
Deputados. 

 
Discussão única do Projeto de 

Decreto Legislativo nº 12, de 1953, 
originário da Câmara dos Deputados, que 
aprova o termo de acôrdo celebrado entre 
o Estado do Piauí e o Ministério da 
Educação e Saúde, para intensificação da 
assistência psiquiátrica no mesmo 
Estado. Pareceres favoráveis: da 
Comissão de Constituição e Justiça, sob 
nº 985 de 1953; da Comissão de 
Finanças, sob número 986, de 1953. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em 

discussão.(pausa). 
Se nenhum Sr. senodor pedir palavra 

encerrarei a discussão. (pausa). 
Encerrada. 
Os Senhores Senadores que 

aprovam o projeto queiram permanecer 
sentados. (pausa). 

E' aprovado o seguinte: 
 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
 

Nº 12, de 1953 
 
Aprova o têrmo do acôrdo celebrado 

entre o Estado do Piauí e o Ministério da 
Educação e Saúde. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º É aprovado o têrmo de 

acordocelebrado em ilegível de 
dezembro de 1951, entre o  
Estado do Piauí e o Ministérlo  
da Educação e Saúde, para 
 

intensificação da assistência psiquiátrica 
naquele Estado. 

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrario. 

A Comissão de Redação. 
 
Discussão única ao Projeto de 

Decreto Legislativo nº 36, de 1953, 
originário da Câmara dos Deputados, que 
mantem a decisão do Tribunal de Contas 
denegatória de registro ao termo de 
ajuste entre o Departamento dos Correios 
e Telégrafos e AIvaro Leite de Oliveira, 
para o levantamento topográfico do 
terreno de Adrianópolis, onde se acham 
instaladas as estações radio-receptoras e 
radio-transmissora do mesmo 
Departamento. Pareceres favoraveis: da 
Comissão de Constituição e Justiça, sob 
nº 994, de 1953; da Comissão de 
Finanças, sob número 995, de 1953. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em 

discussão. 
Não havendo quem peça a palavra 

encerro a discussão. (pausa). 
Encerrada. 
Os Senhores Senadores que 

aprovam o projeto queiram permanecer 
sentados. (pausa). 

E' aprovado o seguinte: 
 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
 

Nº 36, de 1953 
 
Mantem a decisão do Tribunal de 

Contas denegatoria do registro do ilegível 
de ajuste entre o Departamento dos 
Correios e Telégrafos e Álvaro Leite de 
Oliveira. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º E' mantida a decisão do 

Tribunal de Contas, de 21 de dezembro 
de 1951, que recusou registro ao têrmo 
de ajuste entre o Departamento dos 
Correios e Telegrafos e Álvaro Leite de 
Oliveira, celebrado em 8 de novembro de 
1951, para o levantamento topografico do 
terreno de Adrianopolis, onde se acham 
instaladas as estações radio-receptora e 
rádiotransmissora do mesmo 
Departamento. 

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

A Comisso de Redação. 
 
Discussão preliminar. nos têrmos do 

art. 132 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei do Senado número 7, de 1952, que 
concede aposentadoria aos magistrados 
com vencimentos correspondentes aos da 
classe imediatamente superior, se 
contarem 60 anos de idade. Parecer nº 
600, de 1953, da Comissão de 
Constituição e Justiça, pela 
inconstitucionalidade, com voto em 
separado do Sr. Senador Luiz Tinoco. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em 

discussão. (pausa). 
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI 

(Não foi revisto pelo orador): – Sr. 
Presidente, o Projeto de Lei do Senado nº 
7, de 1952, mereceu da douta Comissão 
de constituição e Justiça a increpação de 
inconstitucional. 

Entretanto, com a devida venta, 
quero dizer ao Senado que poderá 
ocorrer que o projeto mereça até mesmo 
não vir a ter aceito sob o aspecto da 
conveniência, mas no que se refere à 
inconstitucionalidade, nada existe que 
convença nesse sentido. 

Sou grande admirador da inteligência 
e cultura do eminente relator, Senador 
Joaquim Pires, a quem rendo minhas 
homenagens. 

O SR. JOAQUIM PIRES: – Muito 
ilegível a V. Ex.ª. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – Com todo o  
respeito e o ilegível, porém, creio  
poder asseverar desta tribuna que a 
 

inconstitucionalidade arguida não 
encontra fundamento na Lei Mogna. 

O projeto visa ao seguinte: 
"Art. 1º – A aposentadoria dos 

magistrados, quando facultativa, nos 
têrmos do art. 15, § 1º da Constituição 
Federal, será concedida a requerimento: 

a) com vencimentos 
correspondentes ao da classe 
imediatamente superior, se contar 60 
anos de idade". 

Sr. Presidente, como bem salientou 
o eminente Senador Luiz Tinoco que a 
Constituição teve em vista não foi, 
absolutamente, impedir se dessem aos 
magistrados as vantagens de uma 
aposentadoria com vencimentos integrais 
ou mesmo superiores quando ainda, não 
atingido o límite indispensável à 
compulsória. 

Portanto, se a Constituição não o 
vedou, permite ao Congresso, outorgar 
essa aposentadoria nos têrmos em que 
está concebido o projete. 

Sr. Presidente, estamos discutindo, 
neste instante, simplesmente a 
constitucionalidade da proposição e não a 
sua conveniência, o que significa que o 
Senado, na sua alta sabedoria, poderá 
reconhecê-lo como constitucional e, 
posteriormente, rejeitá-la por inconveniente. 

Mas, recusar o projeto sob a civa da 
inconstitucionalidade não me parece 
razoável nem justo, porque, 
evidentemente, tal não encontra o menor 
apôio nos têrmos da Constituição. 

E, se assim é, como, Sr. Presidente, 
prejudicarmos um projeto por motivo 
exclusivamente desta natureza? 

Vou demonstrar. 
Diz-se no Projeto que os 

vencimentos para a aposentadoria 
facultativa serão correspondentes aos da 
classe imediatamente superior, se contar 
o interessado 60 anos de idade. 

Constituirá isto, Sr. Presidente, 
novidade em  nosso ilegível? 

Nesta Casa têm assento militares 
dos mais esclarecidos e eminentes, que 
sabem dispormos de legislação nêsse 
sentido, pela qual são beneficiados. O 
mesmo princípio de igualdade perante a 
lei, que existe para os militares pode ser 
invocado em favor dos civis: sobretudo e 
especialmente, poderíamos dizer, em 
relação aos magistrados. 

Diz o nobre Senador Luiz Tinoco, no 
seu voto: 

"E no entanto o que ocorre com os 
magistrados, em se tratando de 
aposentadoria facultativa. 

Assim, os militares de terra, ar e mar 
são reformados no posto imediatamente 
superior, de acôrdo com a legislação 
especial, que lhes é própria". 

Sr. Presidente, quando se declara, no 
Projeto, de modo explicito, que reforma ou 
aposentadoria dos magistrados poderà ser 
feita com vencimentos correspondentes 
aos da classe imediatamente superior, não 
se está, com isso, pretendendo um 
absurdo. Apenas efetivamos uma situação 
legalmente conceituada. 

Há, porém, outro aspecto que 
serviria para fulminar de modo absoluto e 
irretorquível essa inconstitucionalidade. 

O Estatuto do Funcionárlo Público, 
determina que: 

"Todos os funcionários públicos sem 
exceção, – os propriamente burocráticos, 
o Ministério Público, os professores – 
serão aposentados nas condições 
mencionadas neste projeto, conforme 
consta do art. 180 do Estatuto, com a 
modificação da Emenda nº 219, relativa à 
exigência da idade". 

Quer isso significar que, na 
Legislação, após a vigência da Estatuto 
dos Funcionários Públicas, apenas os 
magistrados são excluídos dêsse 
benefício ou vantagem". 

Sr. Presidente, como V.  
Ex.ª, verifica, pelo argumento  
ela inconstitucionalidade não  
existe, mínimo que seja,  
fundamento para recusasr o pro- 
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jeto. Poderá êle vir a ser rejeitado 
posteriormente, por inconveniência, se 
entendessem os doutos Srs. Senadores. 
Mas, recusá-lo agora, sob êste 
fundamento, não nos parece razoável, 
nem justo, nem conforme com o espírito e 
a letra da Constituição. 

Que diz mais a proposição? 
Que os magistrados terão a 

remuneração que percebem, aumentada 
de 20% quando ocupantes da última 
classe ou cargo sem acesso, na 
respectiva carreira, e contarem mais de 
sessenta anos de idade. 

Sr. Presidente, da mesma sorte, no 
particular, é situação correntia, não só 
através do Estatuto dos Funcionários 
Públicos da União como dos Estatutos 
dos Funcionários Públicos Estaduais. 
Exemplificando, temos a hipótese de há 
muitos anos do Estatuto dos Funcionários 
Públicos ou das Leis que antes dêle 
regeram a condição dos magistrados no 
Rio Grande do Norte. Ali se declara que, 
uma vez aposentado, com mais de trinta 
ou trinta e cinco anos de serviço, cabe ao 
funcionário ou ao magistrado, uma 
porcentagem de mais de 20%. 

Donde se vê que, pelo argumento da 
Inconstitucionalidade, eu não me posso 
dar como convencido. 

Assim. embora rendendo 
homenagem ao eminente Senador 
Joaquim Pires – que, aliás, segundo 
creio, também já está convencido de que, 
pela inconstitucionalidade, não há razão 
para recusar o projeto – estou certo de 
que o Senado aprovará a proposição sob 
o aspecto constitucional; quando ela aqui 
voltar, a examinará sob o aspecto da 
conveniência e, a seu alvedrio, poderá 
entender de rejeitá-Ia ou aceitá-la. 

E' o que espero. (Muito bem!) 
O SR. PRESIDENTE: – Continua em 

discussão o Projeto. 
O SR. JOAQUIM PIRES (Não foi 

revisto pelo orador): – Senhor Presidente, 
a Constituição Federal ainda não foi 
revogada, ao que me parece. 

O Capítulo IV – Do Poder Judiciário 
– dispõe, claramente, no art. 95, § 2º do 
inciso III: 

"A aposentadoria, em qualquer 
dêsses casos, será decretada com 
vencimentos integrais". 
e o § 1º estipula: 

"A aposentadoria será compulsória 
aos setenta anos de idade ou por 
invalidez comprovada, e facultativa após 
trinta anos de serviço público, contado na 
forma da lei". 

Deliberou a Comissão de 
Constituição e Justiça que o  
Magistrado, embora com direito a  
todos os proventos – o que os coloca 
 a salvo de qualquer necessidade –  
não pode ser aposentado nessas 
condições exatamente quando é mais 
eficiente e presta os melhores serviços à 
Nação. 

Isto não significa redução de 
vencimentos pelo fato de os funcionários 
públicos, civis e militares terem obtido 
vantagens no particular. 

Entendo que o magistrado pode ser 
aposentado de acôrdo com a 
Constituição contado o tempo de serviço 
que prestou ao Município, ao Estado e á 
União; não compreendo é a 
aposentadoria, com aumento de 
proventos, em cargo imediatamente 
superior, quando a União deve tudo 
fazer para reter-lhe a cátedra. 

Em regra, o Ministro do  
Supremo Tribunal Federal é nomeado 
depois de muitos anos de atividade,  
com um tirocínio que o Estado deve 
procurar conservar. O desembargador 
do Tribunal de Justiça, em regra, 
ingressa na magistratura aos trinta  
anos de idade. Como aposentá-lo 
aos sessenta, com os vencimentos de 
Ministro do Tribunal de Recursos ou do 
Supremo Tribunal Federal? 

Sr. Presidente, o parecer não é 
própriamente meu: fui indicado para 
redigir o vencido. Sustentei a tese com 
muito brilhantismo defendida pelo 
 

nobre senador Ferreira de Souza, cujos 
argumentos me convenceram, e resolvi, 
depois de subscrito o vencido, redigir  
projeto, dando ao magistrado com mais  
de 30 anos de serviço, 20% sôbre  
os vencimentos, com o intuito manifesto  
de reter-lhe a cátedra honradamente 
exercida. o projeto será submetido à  
atenção do Senado Iogo que aprovado ou 
rejeitado êste. 

Não se pretende tirar coisa alguma 
ao magistrado: ao contrário, queremos 
dar-lhe tudo a que tem direito, mais aquilo 
a que não tem. 

Finalmente, Sr, Presidente, o projeto 
não deve ser aceito pelo Senado, porque 
é positivamente contrário aos interêsses 
do país. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE: – Continua a 
discussão (Pausa.) 

Mais nenhum senador pedindo a 
palavra, declaro-a encerrada. 

Vai-se proceder à votação. 
O SR. JOAQUIM PIRES (pela 

ordem) (não foi revisto pelo orador): – 
Sr. Presidente, quando há pouco 
examinavamos o projeto de Reforma 
Constitucional nº 1, verificamos a 
inexistência de quorum rigemental para 
votação. Parece-me pois, que o momento 
não é indicado para votações. 

O SR. PRESIDENTE: – A chamada 
evidenciou falta de quorum para 
discussão de matéria constitucional; 
entretanto, com a presença de 35 Srs. 
Senadores, verificada na chamada 
anterior, há número para votação. 

Vai-se proceder à votação do  
parecer da Comissão de Constituição  
e Justiça que é pela inconstitucionalidade  
do projeto. 

Os Srs. Senadores que o aprovam 
queiram conservar-se sentados. (Pausa). 

Está aprovado. 
O SR KERGINALDO CAVALCANTI 

(pela ordem): – Sr. Presidente, peço 
verificação da votação. 

O SR. PRESIDENTE: – Vai-se  
proceder à verificação de votação,  
solicitada pelo nobre Senador Kerginaldo 
Cavalcanti. 

Os Senhores que aprovam o parecer 
da Comissão de Constituição e Justiça, 
queiram levantar-se. (Pausa). 

Queiram sentar-se os Srs.  
Senadores que aprovaram o parecer  
e levantar-se os que o rejeitam.  
(Pausa). 

Votaram a favor do parecer 17 
Senhores Senadores e contra 1. 

Não há número. Vai ser feita a 
chamada. 

 
Procede-se à chamada 

 
Respondem à chamada os Senhores 

Senadores : 
Vivaldo Lima 
Alvaro Adolpho  
Joaquim Pires 
Onofre Gomes 
Kerginaldo Cavalcanti 
Georgino Avelino 
Apelônio Sales 
Djair Brindeiro 
Ezechias da Rocha 
Cícero de Vasconcelos 
Aloysio de Carvalho 
Pinto Aleixo 
Carlos Lindemberg 
Alfredo Neves 
Alencastro Guimarães 
Hamilton Nogueira 
Mello Vianna 
Levindo Coelho 
Euclydes Vieira 
Domingos Velasco 
Costa Pereira 
Mario Motta 
Vespasiano Martins 
Othon Mader 
Gomes de Oliveira 

Francisco Gallotti 
Camilo Mercio (27) 
O SR. PRESIDENTE: – 

Responderam à chamada 27 Senhores 
Senadores. 

Não ha numero para a votação. 
Nada mais havendo a tratar, vou 

levantar a sessão designando para a de 
amanha a seguinte: 

 
ORDEM DO DIA 

 
Continuação da votação, em 

discussão preliminar, nos termos do artigo 
132 do Regimento Interno, do Projeto de 
Lei do Senado nº 7, de 1952, que 
concede aposentadoria aos magistrados 
com vencimentos correspondentes aos da 
classe imediatamente superior, se 
contarem  
60 anos de idade. Parecer nº 600, de  
1958, da Comissão de Constiuição e  
Justiça, pela inconstitucionalidade, com  
voto em separado do Sr. Senador Luiz 
Tinoco. 

Segunda discussão (2º dia) do 
projeto de Reforma Constitucional nº 1, 
de 1953,  
que acrescenta dispositivos ao art. 4º  
do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitoriais. Parecer favorável, sob nº 
611, de 1953, da comissão de Reforma 
Constitucional. 

Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara dos Deputados nº 466, de 1949, 
que concede as empresas ou firmas que 
explorem a indústria fumageira isenção 
de direitos para importação de maquinas 
agrícolas ou industriais, a serem 
aplicadas na cultura e fabricação do fumo 
em geral e materiais destinados ao cultivo 
do fumo capeiro. Pareceres: 1 – Sôbre o 
projeto: da Comissão de Constituiçao e 
Justiça, pela constitucionalidade (numero 
544, de 1952); da Comissão de Finanças, 
pela rejeição (nº 545, de 1952, com voto 
em separado do Senhor Senador 
Apolonio Sales, da Comissão de 
Agricultura, Industria e Comércio, 
oferecendo substitutivo (numero 546, de 
1952); II – Sôbre o substitutivo: da 
Comissão de Constituição e Justiça, sob 
nº 1.620, de 1953, pela 
constitucionalidade; da Comissão de 
Finanças, favorável (sob nº 1.021, de 
1953). 

Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara dos Deputados nº 359, de 1952, 
que concede pensão especial de Cr$ 
2.000,00 mensais a Isabel Martin Teixeira 
de Melo. (Incluído em Ordem do Dia nos 
têrmos do artigo 90, letra a, do Regimento 
Interno, em virtude dos requerimentos ns, 
260 e 342, de 1953, do Sr. Senador 
Mozart Lago, aprovados respectivamente 
em 13 de agôsto de 1953 e 24-9-53) 
dependente de pareceres das Comissões 
de Constituição e Justiça e de Finanças. 

Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara dos Deputados nº 28, de 1953, 
que institui gratificação de representação 
aos Presidentes dos Tribunais Regionais 
do Trabalho. Pareceres: da Comissão de 
Constituição e Justiça, sob nº 1.035, de 
1953, favorável; da Comissão de 
Finanças, sob nº 1.035, de 1953, 
favorável, com a emenda que oferece, 

Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara dos Deputados nº 98, de 1953, 
que concede pensões especiais às viúvas 
e filhos dos Drs. Além de AImelda 
Carneiro e Murilo Braga de Carvalho, ex-
funcionários do Departamento 
Administrativo do Serviço Público e 
Ministério da Educação e Saúde. 
Pareceres favoráveis: da comissão de 
Constituição e Justiça, sob nº 1.087, de 
1953; da Comissão de Finanças; sob nº 
1.088, de 1953. 

Discussão única do projeto de Lei da 
Câmara dos Deputados nº 233, de 1953, 
que autoriza o Poder Executivo a abrir, ao 
Departamento Administrativo do Serviço 
Público, o crédito especial de Cr$  
30.000,00, para atender ao pagamento  
de salário-família. Parecer favorável,  
sob nº 1.092, de 1953, da Comissão de 
Finanças. 

Discussão única do Projeto de 
Decreto Legislativo nº ILEGÍVEL, de 1952, 
originário da Câmara dos Depultados, que 
autoriza o Tribunal de Contas a registrar o 
contrato de cooperação, celebrado a 15 de 
julho de 1949, entre o Ministério da 
Agricultura e Geraldo Amaro da Silva e 
outros, para manutenção, conservação e 
uso das instalações e benfeitorias 
constantes do sistema de irrigação de Bugi, 
na propriedade do mesmo nome, 
pertencente aos segundos contratantes, 
situada no Município de Igualu, Estado do 
Ceará. Pareceres favoráveis: da comissão 
de Constituição e Justiça, sob nº 503, de 
1952; da Comissão de Finanças, sob nº 
504, de 1952; da Comissão de Economia, 
sob nº 1.045 de 1953. 

Discussão única do parecer nº 1.052, 
de 1953, da comissão de Redação, 
oferecendo redação final ao Projeto de 
Decreto Legislativo nº 32, de 1952, que 
aprova o texto da Convenção número 92, 
relativa ao alojamento da tripulação a 
bordo, adotada em Genebra. 

Discussão única do Parecer nº 
1.053, de 1953, da Comissão de 
Redação, oferecendo redação final ao 
Projeto de Decreto Legislativo nº 118, de 
1952, que mantém a decisão do Tribunal 
de Contas denegatória de registro ao 
têrmo de contrato celebrado entre o 
Ministério da Agricultura e a Escola 
Fluminense de Medicina Veterinária. 

Discussão única do Parecer nº 
1.051, de 1953, da Comissão de 
Redação, oferecendo redação final ao 
Projeto de Decreto Legislativo nº 70, de 
1953, que reforma a decisão do Tribunal 
de Contas e autoriza o registro do 
contrato celebrado entre o Govêrno 
Federal e o Govêrno do Estado de Minas 
Gerais, para aproveitamento progressivo 
da energia hidráulica da Cachoeira Pai 
Joaquim, situada no rio Araguari, Estado 
de Minas Gerais. 

Discussão única do Parecer número 
1.055, de 1953 da Comissão de Redação, 
oferecendo redação final à emenda do 
Senado ao Projeto de Lei da Câmara dos 
Deputados nº 93, de 1953, que concede 
isenção de todos os tributos aos materiais 
importadas pela Secretaria da Fazenda 
do Govêrno do Estado de Goiás, para 
construção da usina hidro-elétrica de 
Rochedo. 

Discussão única do parecer nº 1.056, 
de 1953, da Comissão de Redação, 
oferecendo redação final às emendas do 
Senado ao Projeto de Lei da Câmara dos 
Deputados nº 190, de 1953, que autoriza 
o Poder Executivo a abrir, pelo Ministério 
da Agricultura, o crédito especial de Cr$ 
2.300.000,00, para atender ao pagamento 
das despesas com a realização da 
Reunião Parcial da Conferência Mundial 
de Energia. 

Discussão única do Parecer nº 
1.057, de 1953, da Comissão de 
Redação, oferecendo redação final ao 
Projeto de Lei da Câmara dos Deputados 
nº 179, de 1953, que autoriza o poder 
Executivo a abrir, pelo Ministério da 
Educação e Saúde, o crédito especial de 
Cr$ 5.000.000,00, para pagamento das 
subvenções devidas, respectivamente, ao 
Instituto Eletrotécnico de Itajubá, Minas 
Gerais, e à Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras do Instituto Sedes 
Sapientiae, de São Paulo. 

Discussão única do parecer nº 1.058, 
de 1953, da Comissão de Redação, 
oferecendo redação final ao substitutivo 
do Senado ao Projeto de Decreto 
Legislativo nº 3, de 1952, que mantém a 
decisão do Tribunal de Contas 
denegatória de registro ao contrato 
celebrado entre o Ministério da Educação 
e Pedro Werneck Corrêa e Castro, para 
locação do salão nº 101, do Edifício São 
Borja, à Avenida Rio Branco nº 277, na 
Capital da República. 

Discussão única do parecer nº 1059, 
de 1953, da Comissão de Redação, 
oferecendo redação final ao Projeto de 
Lei da Câmara dos Deputados número 
160, de 1953, que autoriza o  
Poder Executivo a abrir pelo Ministério 
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da Educação, o crédito especial de Cr$ 
27.830,00, para atender ao pagamento 
de honorários aos professores 
integrantes de comissões 
examinadoras. 

Discussão única do Parecer nº 
1.112, de 1953, da Comissão de 
Redação, oferecendo redação final ao 
substitutivo do Senado ao projeto de 
Decreto Legislativo nº 23, de 1953, que 
mantém a decisão do Tribunal de Contas 
denegatória de registro ao contrato 
celebrado entre o Ministério da 
Aeronáutica e Renato Giovanni 
Cecchini, para desempenhar, no Instituto 
Tecnológico de Aeronáutica, a função de 
Professor Assistente de Química. 

Discussão única do Parecer nº 
118, de 1953, da Comissão de 
Redação, oferecendo redação final as 
emendas do Senado ao Projeto de Lei 
da Câmara dos deputados nº 55, de 
1953, que concede a pensão mensal 
de Cr$ 4.000,00 à viúva e filhas 
solteiras do Professor Arduíno Fontes 
Bolivar. 

Encerra-se a sessão às 16 horas 
e 45 minutos. 

 
SENADO FEDERAL 

 
ATOS DA COMISSÃO DIRETORA 

 
A Comissão Diretora em sua 

reunião de 25 de setembro corrente, 
resolveu: 

Deferir os seguintes requerimentos: 
de Antonio Corrêa da Silva, Oficial 
Legislativo, classe O, solicitando 60 
(sessenta) dias de licença especial, a 
partir de 28 de setembro corrente; 

de Luiza Berg Cabral, Taquígrafo 
classe O, solicitando 60 (sessenta) 
dias de licença especial, a partir de 28 
de setembro corrente; 

de Jayme Corrêa de Sá, Servente 
classe G, solicitando contagem do 
tempo que serviu como contratado, 
num total de 6 anos, 5 meses e 19 
dias; 

de Durvalino Barbosa, Servente 
classe G, solicitando contagem do 
tempo que serviu como contratado, num 
total de 2 anos, 10 meses e 21 dias. 

Indeferir o requerimento em que 
Ary Kerner Veiga de Castro, Oficial 
Legislativo classe O, solicita 
pagamento de sua gratificação de 
secretario de Comissão, relativa ao 
mês de agôsto, período que esteve 
licenciado para tratamento de saúde. 

No requerimento em que Oscar 
Alves da Silva, Auxiliar de portaria, 
padrão K, aposentado, solicita 
pagamento de diferença de vencimentos, 
a Comissão Diretora após o seguinte 
despacho: – "Nada há que deferir". 

 
ATO DO SR. DIRETOR GERAL 
 
O Sr. Diretor Geral, em 28 de 

setembro corrente, deferiu o 
requerimento em que Paulo de Araujo 
Silva, Servente, classe H, solicita 15 
(quinze) dias de licença para tratamento 
de saúde, a partir de 24 do corrente mês. 

 
DISCURSO PRONUNCIADO 

PELO SR. SENADOR MOZART LAGO 
NA SESSÃO DE 28 DE SETEMBRO 
DE 1953 

 
que se reproduz por ter sido 

publicado com incorreções: 
(Para encaminhar a votação) – 

(Não foi revisto pelo orador), 
Sr. Presidente, com o falecimento 

do Dr. Augusto Viana do Castelo, a 
 

política nacional perdeu figura das 
mais representativas, e o glorioso 
Estado de Minas, um dos seus filhos 
que mais alto lhe ergueram o nome 
perante a opinião pública do Brasil. 

O nobre colega Senador Levindo 
Coelho já deu ao Senado os traços 
biográficos dêste grande brasileiro de 
quem tive a honra de ser amigo 
pessoal e com quem convivi na maior 
intimidade. 

Deputado federal por várias 
legislaturas, meu conhecimento com o 
Dr. Augusto Viana do Castelo data da 
época em que as atas falsas 
predominavam no Brasil. 

No início do Govêrno do  
Marechal Hermes da Fonseca, foi 
eleito deputado pelo 1º Distrito de 
Minas Gerais, mas não conseguiu o 
diploma. 

Veio ao Rio de Janeiro, e me 
lembro como se fôsse ainda hoje, de 
tê-lo entrevistado, como repórter de "A 
Noite", no Grande Hotel da Lapa. 
Vinha, como todos os mineiros, 
confiado na justiça e acreditando que  
a política de nossa terra ainda não 
tivesse chegado aos paroxismos 
inverossímeis daquela ocasião. Trouxe 
vários sacos cheios de títulos eleitorais 
dos que lhe haviam sufragado o nome, 
e me recordo de ter mandado publicar 
na "A Noite" fotografia daquele quarto 
do hotel da Lapa, cheio de títulos de 
alto a baixo. 

Compareceu, depois perante a 
celebérrima "Comissão de Poderes" da 
Câmara dos Deputados; mas, apesar 
da exuberância das provas 
apresentadas, não conseguiu 
reconhecimento do seu direito. 

Voltou Viana do Castelo, então, 
para sua terra natal, onde mais  
tarde foi novamente eleito deputado 
federal, e todos nos recordamos  
de sua figura singular, e do brilho  
que soube dar à representação  
mineira na Câmara Federal. Tanto 
assim que, no Govêrno do Dr  
Arthur Bernardes, com o consenso  
de todos, com o apoio de tôda  
a imprensa, foi escolhido líder da 
maioria, função em que se  
conservou até que o Dr. Washington 
Luis o nomeou Ministro da  
Justiça. 

Para demonstrar o que foi o 
Doutor Augusto Viana do Castelo 
naquela pasta, basta citar que atendia 
a todo mundo de portas abertas e, 
muito particularmente, a pobreza desta 
Cadtal. 

Certa vez, fui ao seu gabinete, 
como fazia tôdas as manhãs, e 
encontrei o seu salão de espera, 
vizinho do de despachos, com  
cêrca de quarenta ou cinqüenta 
indivíduos, uns sem pernas, outro  
sem braços. 

Que tinha acontecido? 
O Dr. Viana do Castelo, dias 

antes, condoído da sorte de um 
perneta, que lhe havia dito não  
poder comprar uma perna mecânica, 
mandou fazer-lhe uma. A reportagem 
da época, muito sua amiga, noticiou  
o fato com alarde. Resultado: todos  
os pernetas desta Capital correram  
ao Ministério, para obter o mesmo 
favor. Daí o Dr. Viana do Castelo  
ter dado ordem à Casa de Correção, 
para que a sua carpintaria se 
especializasse no fabrico de pernas 
mecânicas e fôsse servindo, a preços 
quase de custo quantos ali 
procurassem êsse aparelho 
ortopédico. 

Êste, o honrem que caiu, era 33, 
com uma dignidade que hora o nome 
legado à sua família. 

Amicíssimo do Dr Washington 
Luis, conservou-se ate o Lm lei a velha 
amizade. 

O "Jornal do Comércio" publica 
hoje, a seguinte biografia do saudoso 
político mineiro, que dá perfeita idéia 
dos seus méritos. 

"O Dr. Augusto Viana do Castelo, 
filho do antigo comerciante de Curve-
lo, Major Felicissimo de Souza Viana e 
de sua esposa a Sra. D. Maria Sergia 
Viana, nasceu naquela cidade mineira 
a 8 de Outubro de 1874,. 

Fez seus primeiros estudos no 
Colégio Boa Esperança de sua terra 
natal dirigido pelo Cônego Rolim. Na 
velha capital mineira, no Colégio 
Ouropretana continuou os 
prenavatórios, tendo como mestre o 
educador, Emygdio Soares. 

Concluindo o curso preparatório. 
matriculou-se na Faculdade de  
Direito de São Paulo, em 1890, 
recebendo o grande bacharel em 
Ciências Jurídicas e Sociais em 
Dezembro de 1893, 

Como estudante deixou entre 
seus colegas tradição de inteligência, 
tendo colaborado em jornais e revistas 
de São Paulo. 

Voltando ao Estado de Minas 
Gerais, foi nomeado promotor  
público de Curvelo, cargo que  
exerceu por um quatriênio até 1908, 
prestando nesse posto serviços 
relevantes. 

Deixando aquele cargo, dedicou-
se à advocacia na comarca,  
Sua conduta de honradez e seu  
critério esclarecido, dotado de  
espírito empreendedor, colocaram-no 
à frente de três grandes 
estabelecimentos, um em Curvelo, 
outro em Sete Lagôas e o terceiro  
em Silva Xavier, gozando de real 
prestígio entre as classes 
conservadoras da região e, quando  
se agitou a questão do Imposto  
sôbre os lucros comerciais votada  
pelo Congresso de seu Estado,  
sua atuação foi das mais  
construtivas 

A frente dos que se opunham a 
esse Imposto, que afinal foi em 1994 
revogado o Dr. Viana do Castelo não 
esmoreceu um só Instante, 
combatendo aquela nova taxação 
fiscal com o maior ardor. 

Pouco a pouco seu nome se 
tornara de tal modo prestigioso  
entre a população não só de Curvelo, 
mas de todos os municípios que 
compõem o 1º Distrito que seus 
amigos o apresentaram candidato  
à deputado por esse distrito Eleito 
tendo alcançado grande votação,  
em 1907, o Dr. Augusto Viana do 
Castelo tomava assento na Câmara 
Federal exercendo o mandato, por 
sucessivas reeleieões até 1914,.  
Em 1915, tendo-se apresentado à 
Câmara Federal apesar de ter obtido 
grande votação, não foi reconhecido, 
Voltou então a advogar em Curvelo, 
onde tinha renome como advogado 
militante 

Quando na presidência de Minas 
Gerais o Sr. Dr. Arthur Bernardes, o 
Partido Republicano Mineiro indicou o 
Dr. Viana do Castelo unanimemente, 
para a Câmara Federal, pelo 1º 
Distrito. 

Eleito em 1921, continuou na 
Câmara a devotar-se aos lnteresses 
nacionais e principalmente de Minas, 
 

com que anteriormente já firmara o seu 
nome naquela casa do Congresso. 

Na Câmara, sua colaboração 
eficiente nunca faltou em tôdas as 
questões de interesse público. 

Fez parte da Comissão Especial 
eu, carregada de estudar o problema 
da carestia da vida e da crise de 
habitações na Capital Federal, tendo 
apresentado nesse sentido 
substancioso relatório muito elogiado 
pela imprensa. 

Com a autoridade que todos 
sempre lhe reconheceram tratou na 
Câmara dos impostos do consumo, 
propondo a supressão da imposto 
sôbre o sal, discutiu a questão a 
questão do Porto do Rio de Janeiro 
bem como a dos transportes, 
especialmente na E. F. Central do 
Brasil. 

Na Comissão de Finanças relatou 
a questão do contrato da "Itabira Iron" 
e, como relator do orçamento da 
Viação em 1924,, ou como presidente 
da Comissão de Finanças, em 1923, 
reafirmou sua capacidade de trabalho 
o seu conhecimento dos negócios 
púbicos. 

Nos debates no plenário sua 
atuação foi evidente e nos momentos 
mais graves, jamais deixou de manter 
uma serena conduta de cortesia nas 
mais ardorosas discussões. 

Líder, da bancada Mineira e da 
maioria, escolhido para suceder ao 
Senhor Dr. Antônio Carlos. que deixára 
aquele posto por ter sido eleito para o 
Senado Federal, o Dr. Viana da 
Castelo foi sempre o mesmo 
parlamentar acessível e correto, credor 
de consideração de todos seus 
colegas. 

Quando o Presidente Raul Soares 
convocou em Minas Gerais o 
Congresso das Municipalidades, a 
palavra esclarecedora do Dr. Viana do 
Castelo fez-se ouvir sempre na direção 
do trabalhos desta memorável 
assembléia emitindo opiniões 
autorizadas sôbre os vários problemas 
que ali se agitaram S. Ex.ª demonstrou 
então profundo conhecimento das 
questões atinentes Secretaria da 
Agricultura, posto que a assumiu no 
dia 7 de Setembro de 1921 a convite 
do Presidente Antônio Carlos. 

Nesse posto fui buscá-lo o Dr. 
Washington Luís para ser seu 
colaborador no novo govêrno 
entregando-lhe a pasta da Justiça 
também exercida no quadriênio 
anterior, por outras ilustres mineiros: 
João Luis Alves e Affonso Perna 
Júnior. 

Com o advento da Revolução de 
1930, o Dr. Viana do Castelo seguiu 
para o exílio, permanecendo em 
Portugal até 1932. 

Regressando ao Brasil dedicou-se 
à mineração de ouro e diamantes, 
tendo sido gerente da Sociedade de 
Mineração machado Limitada, em 
Diamantina, no Estado de Minas 
Gerais. 

O Dr. Viana do Castelo foi autor 
de diversas publicações sôbre 
comércio e produção de diamantes no 
Brasil". 

Foi ontem, o Dr. Viana do Castelo, 
sepultado nesta Capital, com a 
presença do que a nossa alta 
sociedade tem de melhor, não só no 
seio das famílias brasileiras, como no 
mundo político. 

Glória à sua alma, que foi, 
realmente, a de um homem puro e 
bom! 
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SENADO FEDERAL 
 

Relação das comissões 
 
Diretora 

 
Presidente – Marcondes Filho. 
1º secretario – ilegível 
2º secretario – Vespasiano 

Neves 
3º secretario – Francisco 

ilegível 
4º secretario – Ezechias da Rocha 
1.° Suplente – Costa Pereira 
2º suplente – Prísco dos Santos 
Secretario – Julio Barbosa 

Diretor geral da Secretaria do 
Senado. 
 

COMISSÕES PERMANENTES 
 

FINANÇAS 
 
1 – Ivo d'Aquino – presidentes  
2 – Ismat de Góis – Vice-

presidente . 
3 – Alberto Pasqualini. 
4 – Álvaro Adolfo. 
5 – Apolônio Sales. 
6 – Carlos Lindenberg. 
7 – César Vergueiro. 
8 – Domingos Velasco. 
9 – Durval Cruz. 
10 – Ferreira de Souza (*) 
11 – Pinto Aleixo. 
12 – Plínio Pompeu. 
13 – Veloso Borges. 
14 – Vitorino Freire. 
I5 – Walter Franco. 
(*) Substituído interinamente 

pelo 
Sr. Othon Mader. 
Secretário – Evandro Vianna, 

Diretor de Orçamento. 
Reuniões às quartas e sextas-

feiras às 16 horas. 
 
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 

 
Darto Cardoso – Presidente. 
Aloysio de Carvalho – Vice-

Presidente. 
Anísio Jobim. 
Atalho Vivacqua. 
Camilo Mércio. 
Ferreira de Souza (*) 
Flávio Guimarães. 
Gomes de Oliveira. 
Joaquim Pires. 
Olavo Oliveira (**)  
Waldemar Pedrosa. 
(*) Substituído pelo Sr. João 

Villasboas. 
(**) substituído pelo Sr. Carlos 

Saboya. 
Secretário – Luiz Carlos Vieira 

da Fonseca. 
Auxiliar – Marilia Pinto Amando. 
Reuniões às quíntas-feiras, às 

9,3O horas. 

Faço saber que o Senado Federal, conhecendo do Ofício nº S-2, de 
1953, do Governador do Estado de Minas Geais, resolve,na forma dos 
artigos 33 e 63, nº II, da Constituição Federal, e eu promulgo a seguinte  
 

RESOLUÇÃO 
 

Nº 14, DE I953 (*) 
 

Artigo único – E' autorizado o Estado de Miras Gerais a assumir 
perante o Iternational Bank for Reconstruction and Development as 
obrigações e responsabilidades necessárias a efetivação e resgate do 
empréstimo externo de USS 7.360.000 (sete milhões e trezentos mil 
dólares), ou de seu equivalente em outras moedas. a ser feito pelo referido 
Banco á Companhia de Eletricidade Alto do Rio Grande (CEARG) e às 
Centrais Elétricas de Minas Gerais, S. A. (CEMIG), na conformidade das 
cláusulas do instrumento firmado entre as referidas sociedades de 
economia mista e o mesmo Banco, em 17 de Julho de 1953, em 
Washington, nos Estados Unidos da América, e publicado em vernáculo no 
Diário Oficial dos Estados Unidos do Brasil, de 23 de Julho de 1953, 
(Seção I), Suplemento ao nº 167, páginas 7, 8 e 9 – empréstimo êste 
destinado á execução das obras do plano de eletrificação do Estado, 
previstas no Anexo 2, do citado instrumento. 

 
SENADO FEDERAL, EM 29 DE SETEMBRO DE 1953 

 
João Café: Filho 

Presidente do Senado Federal 
 
(*) Reproduz-se por ter saído com incorreções. 
Faço saber que o Senado Federal aprovou e, nos têrmos do artigo 27, 

letra n, do Regimento Interno, eu promulgo a seguinte 
 

RESOLUÇÃO 
 

N.º 15, de 1953 
 
Artigo único – Substitua-se o artigo 161, do Regimento Interno, bem 

como seus respectivos parágrafos, pelo seguinte: 
Artigo 161 – A votação por escrutino secreto se praticará por meio de 

esferas, lançando cada Senador, em sua urna, uma esfera branca, se for o 
voto favorável e uma preta, se contrário. 

§ 1.° – A Mesa providenciará a fim de que. Antes de iniciada a votação 
sejam fornecidas aos Senadores as esferas necessárias, garantindo o 
sigilo do voto. 

§ 2.º – A que fôr utilizada para exprimir o voto será lançada em uma 
urna e a que não fôr usada, em outra que servirá para conferir o resultado 
da votação. 

§ 3. – Feita a apuração, o Presidente proclamará o resultado e fará as 
necessárias comunicações a quem de direito. 

SENADO FEDERAL, EM 30 DE, SETEMBRO DE 1953 
 

JOÃO CAFÉ FILHO  
PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL 

 

Relações Exteriores 
 
Mello Viana – Presidente, 
ilegível Nogueira – Vice-

Presidente, 
Bernardes Filho. 
Djair ilegível. 
João Villasboas (*). 
Novaes Filho. 
Lauro Portela – Secretário. 
Eurico ilegivel – auxiliar. 
Dias de reuniões – segundas-

feiras, às 16 horas 
(*) Substituto do Sr.Ferreira de 

Souza(17-9-1953). 
 

SAÚDE PÚBLICA 
 

Levindo Coelho – Presidente. 
ilegível- Vice-Presidente. 
Ferreira de Souza. 
Prisco Santos. 
Vivaldo Lima. 
Durval Cruz. 
Secretário – Aurea de Barros 

Rego 
Reuniões às quintas-feiras, ás 

16 horas. 
 

TRANSPORTES, 
COMUNICAÇÕES E 
OBRAS – PÚBLICAS 

 
Euclydes Vieira – Presidente.  
Onofre Gomes – vice-

Presidente  
Alencastro Guimarães. 
Othon Mader. 
Antonio hayma. 
Secretario – Francisco Soares 

Arruda. 
Reuniões às quartas-feiras, ás 

16 horas 
 
SERVIÇO PÚBLICO CIVIL 

 
Prisco dos Santos – Presidente. 
Luiz Pinoco – Vice-Presidente. 
Vivaldo Duna. 
Mozart Lago. 
Costa Pereira. 
Secretário – Franklin Palmeira. 
Reuniões, às quartas-feiras,às 

16 horas, 
 

ECONOMIA 
 

Pereira Pinto – Presidente. 
Landuinho Alves – Vice-

Presidente. 
Assis Chateaubriand. 
Júlio Leite 
Euclydes Vieira. 
Plinio Pompeu. 
Secretário – Aroldo Moreira 

Reuniões, às quintas-feiras. 

EDUCAÇÃO E CULTURA 
 

1– Flávio Guimarães – Presidente 
2 – Cícero de Vasconcelos – Vice 

Presidente. 
3 – Área Leão 
4 – Hamilton Nogueira 
5 – Levindo Coelho 

Secretário – João Alfredo 
Ravasco de Andrade 

Auxiliares – Carmen Lúcia de 
Holanda Cavalcanti 

Reuniões às quartas-feiras, às 
16 horas. 

REDAÇÃO 
 
1 – Joaquim Pires – Presidente. 
2 – Aloysio de Carvalho – Vice-
Presidente. 
3 – Waldemar pedrosa. 
4 – Velloso Borges. 
5 – Costa Pereira. 

Secretário – Glória Fernandina 
Quitela, 

Auxiliares – Nathércia Sá leitão 
e Dinorah Corrêa de Sá, 

Reuniões às quartas-feiras, ás 
16 horas. 
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SEGURANÇA NACIONAL 
 
Pinto Aleixo – presidente 
Onofre Gomes – Vice Presidente. 
Magalhães Barata. 
lsmal de Góis. 
Roberto Classer. 
Walter Franco. 
Mario Motta. 
Secretário – Ary Kerrer Veiga de 

Castro. 
Reuniões ás segundas-feiras. 
 

LEGISLAÇÃO SOCIAL 
 

1 – Carlos Gomes de Oliveira – 
Presidente. 

2 – Luiz Tinoco – Vice-Presidente  
3 – Othon Mader. 
4 – Ruy Carneiro. 
5 – Cícero de Vasconcelos. 
6 – Ham Ton Nogueira. 
7 – Kerginaldo Cavalcanti. 
Secretário – Pedro de Carvalho Muller. 
Auxiliar – Carmen Lúcia de Holanda 

cavalcanti 
Reuniões as segundas-feiras, às 

horas, 
 

COMISSÕES ESPECIAIS 
 
ESPECIAL PARA EMITIR PARECER 

SÔBRE O PROJETO DE REFORMA 
CONSTITUCIONAL Nº 2, De 1949 

 
Aloysio de Carvalho – Presidente. 
Dário Cardoso. 
Francisco Gallotti. 
Anísio Jobim. 
Camilo Mercio. 
Carlos ilegível 
Antônio Barma. 
Bernardes Filho. 
Olavo Oliveira. 
Domingos Velasco. 
João Villasbôas. 
Secretário – Aurea de Barros 
Rego. 
 
ESPECIAL DE INVESTIGAÇÃO 

SÔBRE AS CONDIÇÕES MATERIAIS DAS 
INSTALAÇÕES DA JUSTIÇA DO DISTRITO 
FEDERAIS E ÓRGÃOS RELACIONADOS 

 
Mello Vianna – Presidente. 
Alencastro Guimarães – Relator. 
Attílio Vivacqua. 
João Villasbôas. 
Camilo Mércio. 

 
Secretário – Ivan Palmeira. 
Auxiliar– Elza Schroeder. 

 
PARLAMENTAR DO INQUÉRITO 

SÕBRE O CIMENTO 
 
Francisco Gallotti – Presidente. 
Mozart Lago – Vice-Presidente 
Júlio Leite. 
Landulpho Alves, 
Mário Motta. 

Secretário– Lauro Porteus. 

EXPEDIENTE 
 

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL 
 

DIRETOR GERAL 
 

ALBERTO DE BRITO PEREIRA 
 

CHEFE DO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES CHEFE DA SEÇÃO DE REDAÇÃO 
 

MURILO FERREIRA ALVES  HELMUT HAMACHER 
 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
 

seção II 
 

Impresso nas Oficinas do Departamento de Imprensa Nacional 
 

AVENIDA RODRIGUES ALVES, 1 
 

ASSINATURAS 
 

REPARTIÇÕES E PARTICULARES FUNCIONÁRIOS 
 

Capital e Interior 
 

 
Capital e Interior 

Semestre ................... Cr$ 50,00 
 

Semestre..................... Cr$ 39,00 
 

Ano ............................ Cr$ 96,00 
 

Ano ............................ Cr$ 76,00 
 

 
Exterior 

 

 
Exterior 

Ano ............................ Cr$ 136,00 
 

Ano ........................... Cr$ 108,00 
 

 
As assinaturas dos órgãos oficiais começam e terminam em qualquer dia do 

exercício em que forem registradas. 
O registro de assinaturas é feito à vista do comprovante do recebimento. 
Os cheques e vales postais deverão ser emitidos em favor do tesoureiro do 

departamento de Imprensa Nacional. 
Os suplementos às edições dos órgãos oficiais serão fornecidos aos assinantes 

sómente mediante solicitação. 
O custo do número atrasado será acrescido de Cr$ 010 e, por exercício decorrido, 

cobrar-se-ão mais Cr$ 0,50. 
 

ATAS DAS COMISSÕES 
 

COMISSÃO DE REDAÇÃO 
 

30ª REUNIÃO, EM 30 DE 
SETEMBRO DE 1953 

 
Aos trinta dias de setembro e mil 

novecentos e cinqüenta e três. às quinze 
horas, em uma das salas do Senado Federal, 
reune-se, sob a presidência do Sr. Senador 
Joaquim Pires, Presidente,a Comissão de 
Redação do Senado Federal, achando-se 
presentes os Srs. Senadores Waldemar 
Pedrosa, Costa Pereira e Aloysio de Carvalho, 
deixando de comparecer, por motivo 
justificado, o Sr, Senador Velloso Borges. 

E' lida e. sem alterações, aprovada a ata 
da reunião anterior. 

A Comissão aprova a redação final dos 
seguintes pareceres: 

– do Sr.Waldemar Pedrosa, ao Projeto 
de Lei do Senado n.° 51, de 1947, que dispõe 
sôbre a situação de vencimentos e promoção 
dos militares sobreviventes dos cercos de 
Bage e dá Lapa e de operações de guerra: 

Ao Projeto de Lei da Câmara dos 
deputados n 191, de 1953, que autorizava o 
Poder Executivo a abrir, pele Ministério da 
Saúde, o crédito especial de Cr$ 
10.700.000,00 (dez milhões e setecentos mil 
cruzeiros), destinado ao Serviço Nacional de 
Malária; 

– do Sr. Costa Pereira, ao Projeto de Lei 
n.° 6, de 1953, que autoriza o Poder Executivo 
a assinar com os Govêrnos dos Estados de 
Bahia e de Minas Gerais um convênio para 
aproveitamento de potenciais hidráulicos; 

– do Sr, Aloysio de Carvalho, ao Projeto 
de Lei da câmara dos Deputados n.° 168, de 
1935, com emendas do Senado, que retifica a 
Lei n.°, 1.757, de 10 de dezembro de 1952, 
que estima a Receita e fixa a Despesa da 
União para o exercício financeiro de 1953 e dá 
outras providencias, 

Ás quinze horas e vinte minutos, porque 
nada mais tem que tratar, a Comissão encerra 
os seus trabalhos; e eu, Glória Fernandina 
Quintela, Redator de Anais e Documentos 
Parlamentares. Secretário, lavrei a presente 
ata que, uma vez aprovada, será assinada 
pelo Sr. Presidente. 

 
134.a SESSÃO EM 1 DE OUTUBRO 

DE 1953 
 
ORADORES INSCRITOS PARA 

o EXPEDIENTE 
 

1º Sen. Camilo Mercio 
2º Sen. Attilio Vivacqua 
3º Sen. Gomes de Oliveira 
4º Sen. Novais Filho 
5º Sen. Pereira Pinto. 
 
ATA DA 133.a SESSÃO EM 30 

DE SETEMBRO DE 1953 
 

PRESIDÊNCIA DOS SRS. MARCONDES 
FILHO E ALFREDO NEVES 

 
Ás 14,30 horas ,comparecem os 
Srs. Senadores: 
 
Waldemar Pedrosa. 
Anísio Jobim. 
Antônio Bayma. 
Joaquim Pires. 
Onofre Gomes. 
Djair Brindeiro. 
Ezechias da Rocha. 
Cicero de Vasconcelos. 
Luiz Tinoco. 
Alfredo Neves. 
Mozart Lago. 
Bernardes Filho. 
Levindo Coelho. 
Marcondes Filho. 
Euclydes Vieira. 
Costa Pereira. 
Vespasiano Martins. 
Gomes de Oliveira. 
Ivo d'Aquino. 
Camilo Mércio – (20). 

ESPECIAL DE REFORMA DO CÓDIGO 
DE PROCESSO CIVIL 

 

1 – João Villasboas – Presidente 

2– Attilio Vivacqua – Vice-Presidente. 

3 – Dario Cardoso – Relator. 

Secretário – Jose da Silva Lisboa. 

Auxiliar– Carmen Lúcia de Holanda 
Cavalcanti. 

Reuniões ás sextas-feiras, ás 16 
haras. 

 

ESPECIAL DE REVISÃO DO CÓDIGO 
COMERCIAL 

 

1 – Alexandre Marcondes Filho – 
Presidente. 

2– ............................ 

3 – Pereira de Souza – Relator. 

4 – Attílio Vivacqua. 

5 –Victorino Freire. 

Secretário – João Alfredo Ravasco 
de Andrade. 

 

ESPECIAL PARA ESTUDO DA 
CONCESSÃO DOS DIREITOS CIVIS À 
MULHER BRASILEIRA 

Mozart Lago – Presidente 

Alvaro Adolho – Vice-Presidente. 

João Villasbôas. 

Gomes de Oliveira. 

Attílio Vivacqua 

Domingos Velasco, 

Victorino Freire 

ESPECIAL DE INQUÉRITO SOBRE OS 
JOGOS DE AZAR 

 

1– Ismar de Góes – Presidente. 

2 – Prisco dos Santos – Vice-
Presidente. 

3 – Kerginaldo Cavalcanti – Relator 
Geral. 

4 – Vivaldo Lima. 

5 – Novaes Filho. 

Secretário – J. A. Ravasco de 
Andrade. 

 

COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR 

PARECER SÔBRE O PROJETO DE 

REFORMA CONSTITUCIONAL 

NÚMERO 1. DE 1953 

 

Mello Vianna – Presidente.  

Joaquim Pires – Vice-Presidente  

Attílio Vivacqua – Relator 

Dario Cardoso. 

Aolysio de Carvalho, 

Anísio Jobim. 

Camilo Mércio, 

Luiz Tinoco. 

Waldemar Pedrosa 

Carlos Saboya. 

Gomes de Oliveira. 

Ferreira de Souza. 

Mozart Lago. 

Hamilton Nogueira, 

Alencastro Guimarães 

Secretário – Luiz Carlos Vieira da 
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O SR. PRESIDENTE: – Acham-se 
presentes 20 Srs. Senadores. Havendo 
número legal, está aberta a sessão. Vai-
se proceder à leitura da ata. 

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

O Sr. 4.° Secretário lê o seguinte 
Lê o seguinte: 
 

EXPEDIENTE 
 

MENSAGENS de ns. 190 e 191-53, 
do Sr. Presidente da República, 
devolvendo autógrafos do Projeto de Lei 
da Câmara n.º 231-53, já sancionado, e 
acusando o recebimento de vários 
autógrafos de Decretos Legislativas, 
respectivamente. 

Ofícios: 
– Da Ordem dos Advogados, 

manifestando seu apoio ao projeto que 
confere àquela entidade as 
prerrogativas, os deveres e o direito de 
representação sindical em primeiro e 
segundo graus. 

Da Câmara dos Deputados: 
Rio de Janeiro, em 10 de setembro 

de 1953. 
Senhor Secretário: 
Tenho a honra de enviar a Vossa 

Excelência, a fim de que se digno submetê-
lo à consideração do Senado Federal, o 
Projeto de Lei nº 3.416-A, de 1953, da 
Câmara dos Deputados, que aprova o têrmo 
de ajuste celebrado entre o Departamento 
dos Correios e Telégrafos de Pernambuco e 
a firma J. Ferreira Marques. 

Aproveito o ensejo para renovar a 
Vossa Excelência os protestos da minha 
distinta consideração. – Ruy AImeida, 1º 
Secretário. 

 
Projeto de Decreto Legislativo 

n.º 84, de 1953 
 
Aprova o têrmo de ajuste celebrado 

entre o Departamento dos Correios e 
Telégrafos de Pernambuco e à firma J. 
Ferreira Marques. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
 
Art. 1º E' aprovado o têrmo de 

ajuste celebrado em 5 de agosto de 
1942, entre o Departamento dos 
Correios e Telégrafos de Pernambuco 
e à firma J. Ferreira Marques, para 
construção de duas residências para 
operadores da Estação Rádio-
Telegráfica de Pau-Ferro, naquêle 
Estado. 

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

 
As Comissões de Constituição e 

Justiça e de Finaças. 
 
Rio de Janeiro, em 10 de setembro 

de 1953. 
Senhor Secretário: 
Tenho a honra de enviar a Vossa 

Excelência, a fim de que se digne 
submetê-lo à consideração do Senado 
Federal, o Projeto de Lei número 
3.387-A, de 1953, da Câmara dos 
Deputados, que mantém a decisão do 
Tribunal de Contas denegatória ao 
registro do contrato celebrado entre o 
Govêrno da União e o Estado da 
Bahia. 

Aproveito o ensejo para renovar a 
Vossa Excelência os protestos da minha 
distinta consideração. – Rui Almeida – 1º 
Secretário. 

 
Projeto de Decreto Legislativo 

nº 85, de 1953 
 
Mantém a decisão do Tribunal de 

Contas denegatória ao registro do 
contrato celebrado entre o Govêrno da 
União e o estado da Bahia. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º E' mantida a decisão  

do Tribunal de Contas que negou regis- 
 

tro ao contrato celebrado, em 2 de janeiro 
de 1952, entre o Govêrno da União e o Estado 
da Bania, delegando poderes para execução 
dos trabalhos de instalação e desenvolvimento 
de um núcleo colonial agro-industrial sob 
denominação de "Itaraca" no Município de 
Una, naquele Estado 

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

 
As Comissões de Constituição e 

Justiça e de Finanças. 
 
Rio de Janeiro, em 10 de setembro 

de 1953. 
Senhor Secretário: 
Tenho a honra de, enviar a Vossa 

Excelência, a fim de que se digne 
submetê-lo à consideração do Senado 
Federal, o Projeto de Lei número 3.042-A, 
de 1953, da Câmara dos Deputados, que 
autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo 
Ministério da Fazenda, o crédito especial 
de Cr$, 350.000,00 (trezentos e cinqüenta 
ruil cruzeiros), para pagamento de 
gratificação adicional aos servidores do 
Tribunal de Contas. 

Aproveito o ensejo para renovar a 
Vossa Excelência os protestos da distinta 
distinta consideração. – Rui Almeida – 1º 
Secretário. 

 
Projeto de Lei da Câmara 

nº 274, de 1953 
 
Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo 

Ministério da Fazenda, o crédito especial de 
Cr$ 350.00,00 para pagamento de gratificação 
adicional aos servidores do Tribunal de 
Contas. 

 
O Congresso Nacional decreta: 

 
Art. 1º E' o Poder Executivo autorizado a 

abrir pelo Ministério da Fazenda o crédito 
especial de Cr$ 350.000,00 (trezentos e 
cinqüenta mil cruzeiros) destinado ao Tribunal 
de Contas, para pagamento da gratificação 
adicional por tempo de serviço de seus 
servidores, correspondente ao, exercicío de 
1952. 

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

 
A Comissão de Finanças. 

 
Rio de Janeiro, em 14 de setembro 

de 1953. 
Senhor Secretário; 
Tenho a honra de enviar o Vossa 

Excelência, para que se digne submete-lo á 
consideração do Senado Federal, o Projeto de 
Lei nº 3.089-B, de 1953, da Câmara dos 
Deputados, que autoriza o Poder Executivo a 
abrir, pelo Ministério da Fazenda, o crédito 
especial de Cr$ 128.508,10 (cento e vinte e 
oito mil quinhentos e oito cruzeiros e dez 
centavos), destinado ao pagamento de 
trabalhos executados pelo Departamento de 
Imprensa Nacional para a Comissão do Vale 
do São Francisco. 

Aproveito o ensejo para renovar a 
Vossa Excelência os protestos da minha 
distinta consideração. – Rui Almeida – 1.° 
Secretário – Senador – Alfredo Neves. 

 
Projeto de Lei da Câmara 

nº 275, de 1953 
 

Autoriza o Poder Executivo a abrir, 
pelo Ministério da Fazenda, o crédito 
especial de Cr$ 128.508,10, destinado ao 
pagamento de trabalhos executados pelo 
Departamento de Imprensa Nacional para 
a Comissão do Vale do São Francisco. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
 
Art. 1.º E' o Poder Executivo autorizado a 

abrir, pelo Ministério da Fazendo, o crédito 
especial de Cr$ 128,508,10 (cento e vinte e 
oito mil quinhentos e oito cruzeiros e dez 
centavos), destinado à liquidação de 
compromissos decorrentes de trabalhos  
de impressão, executados pelo  
Departamento de Imprensa Nacional, 
 

para a Comissão do Vale do São 
Francisco. 

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na 
data de sua publicação. 

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

 
A Comissão de Finanças.  

 
Rio de Janeiro, em 18 de setembro 

de 1953. 
Sr. Secretário: 
Tenho a honra de enviar a Vossa 

Excelência, a fim de que se digne submetê-lo 
à consideração do Senado Federal, o Projeto 
de Lei nº 2.752-0 de 1952, da Câmara dos 
Deputados. que autoriza o Poder Executivo a 
abrir, pelo Ministério da Justiça e Negócios 
Interiores, o crédito especial de Cr$ 
1.284.140,00 (um milhão, duzentos e oitenta e 
quatro mil cento e quarenta cruzeiros) para 
pagamento de gratificações militares ao corpo 
de Bombeiros do Distrito Federal. 

Aproveito o ensejo para renovar a V. Ex.ª 
os protestos da minha distinta consideração. – 
Ruy Almeida, 1º Secretário, 

 
Projeto de Lei da Câmara 

nº 276, de 1953 
 
Autoriza o Poder Executivo a abrir, 

pelo Ministério da Justiça e Negócios 
Interiores, o crédito especial de Cr$ 
1.284.140.00, para pagamento de 
gratificações militares do Corpo de 
Bombeiros do Distrito Federal. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º E' o Puder Executivo 

autorizado a abrir, pelo Ministério da 
Justiça e Negócios Interiores o crédito 
especial de Cr$ 1.284,142,00 (um milhão 
duzentos e oitenta e quatro um cento e 
quarenta cruzeiros) para atender ao 
pagamento de gratificações militares ao 
Corpo de Bombeiro do Distrito Federal. 

Art. 2º Esta lei entrará em visar na 
data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 

A Comissão de Finanças. 
 
Rio de Janeiro, em 22 de setembro 

de 1953. 
Sr. Secretário: 
Tenho a honra de enviar a V. Exª, a fim 

de que se digne submetê-lo à consideração 
do Senado Federal, o Projeto de Lei nº 
2.864-B, de 1953, da Câmara dos 
Deputados, que determina a matrícula dos 
Oficiais do Q.A,O, dos subtenentes e dos 
sargentos do Exército, diplomadas em 
Medicina, Farmácia e Odontologia, no Curso 
de Formação de Oficiais da Escola de Saúde 
do Exército. 

Aproveito o ensejo para renovar a V. 
Ex.ª os protestos da minha distinta 
consideração. – Ruy Almeida. 

1º Secretário, 
 

Projeto de Lei da Câmara 
nº 277, de 1953 

 
Determina a matricula dos Oliciais do 

Q.A.O., dos subtenentes e dos sargentos do 
Exército, diplomados em Medicina, Farmácia e 
Odontologia, no Curso de Formação de 
Oficiais da Escola de Saúde do Exército. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
 
Art. 1º Os oficiais do Q. A. O., os 

subtenentes e os sargentos do Exército, 
diplomados em Medicina. Farmácia e 
Odontologia, por escolas ou faculdades 
oficialmente reconhecidas. com 5 (cinco) 
anos no mínimo, de efetivo serviço no 
Exército, serão matriculados no respectivo 
curso de Formação de Oficiais da Escola de 
Saúde do Exército, independente de exame 
de admissão. 

Parágrafo único. Os requerimentos 
de matricula no Curso de Formação de 
Oficiais da Escola de Saúde do Exército, 
de que trata êste artigo, deverão ser 
apresentados nas épocas oportunas, 
fixadas nos regulamentos em vigor. 

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na 
data de sua publicação, "evogadas as 
disposições em contrário. 

Às Comissões de Constituição e 
justiça, de Saúde Pública, da Fundação e 
Cabine e de Segurança Nacional. 

Rio de Janeiro, em 25 de setembro 
de 1953. 

Sr. Secretário: 
Tenho a honra de enviar a V. Ex.ª, a 

fim de que se digne submetê-lo á 
consideração do Senado Federal, o 
Projeto de Lei nº 3.0404 de 1953,da 
Câmara dos Deputados, que autoriza o 
Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da 
Viação e Obras Públicas, o crédito 
suplementar de Cr$ 30.000.00.00 (trinta 
milhões de cruzeiros) em reforço à Verba 
4. Consignação 3 – Subcosignação 06, do 
anexo nº 25 do Orçamento Geral da 
União para o exercício de 195. 

Aproveito o enseio para renovar o V. 
Ex.ª os protestos da minha da. tinta 
consideração. – Ruy Almeida. 1º 
Secretário. 

 
Projeto de Lei da Câmara 

n.º 278, de 1953 
 
Autoriza o Poder Executivo a abrir. 

pelo Ministério da Viação e Obras 
Públicas, o crédito suplementar de Cr$ 30 
000 000,00, era retorço à Verba a, 
Consignarão 3, Subconsignação 06, do 
Anexo número 25 do Ornamento Gerai da 
União para o exercício de 1953. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.º E' o Poder Executivo 

autorizado a abrir, peno Ministério da 
Viação e Obras Públicas, o crédito 
suplementar de Cr$ 30.000.900 00 
(trinta milhões de cruzeiros) em reforço 
à Verba 4, Consignação 3, 
Subconsignacão 06, item 33-13, do 
Anexo n.º 25, da vigente lei 
orçamentária, vara atender às 
despesas decorrentes da intensificação 
das obras de saneamento no Estado 
do Rio Grande do Sul. 

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na 
data de sua publicarão, revogadas as 
disposições em contrário. 

 
A Comissão de Finanças. 

 
Rio de Janeiro, em 17 de setembro 

de 1953. 
Sr. Secretário: 
Tenho a honra de enviar a V. Ex.ª, a 

fim de que se digne submetê-Io à 
consideração do Senado Federal, o 
Projeto de Lei n.º 3.468-C, de 1953, da 
Câmara dos Deputados, que abre, ao 
Congresso Nacional – Câmara dos 
Deputados – o crédito suplementar de 
Cr$ 2.300.000.00 (dois milhões e 
trezentos mil cruzeiros em refôrço à 
Verba 1 – Pessoal, Anexo n.º 2, do 
vigente Orçamento Geral da União (Lei nº 
1.757, de 10 de dezembro de 1952). 

Aproveito o ensejo para renovar a V. 
Ex.ª os protestos da minha tinta 
consideração. – Ruy Almeida. 1º 
Secretário. 

 
Projeto de Lei da Câmara 

nº 279, de 1953 
 
Abre ao Congresso Nacional – 

Câmara dos Deputados – o crédito 
suplementar de Cr$ 2,300.000.00, em 
refôrço à Verba 1 – Pessoal. Anexo nº 2 
do vigente Orçamento Geral da Unido (Lei 
n.º 1.737, de 10 de dezembro de 1952). 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º O Poder Executivo abrira ao 

Congresso Nacional – Câmara dos 
Deputados – o crédito suplementar de 
Cr$ 2.300.000,00 (dois milhões e 
trezentos mil cruzeiros), que será assim 
discriminado: Cr$ 450.000,00 
(quatrocentos e cinqüenta mil cruzeiros) 
para refôrço à Verba 1, Consignação II, 
Subconsignacão 06 – Diaristas, 01 – 
Câmara dos Deputados; Cr$ 
1.500.000,00 (um milhão e qui- 
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nhentos mil. cruzeiros) para reforço à Verba 
I, Consignação III, Subconsignação II – 
Gratificação por serviços extacrediários, 01 
– Câmara dos Deputados – Secretaria: Cr$ 
200.000,00, (duzentos mil cruzeiros) para 
refôrço à Verta 1, Consignação VI. 
Subconsignação 23 – Substituições, 01 – 
Câmara dos Deputados Cr$ 150. 000.00 
(cento e cinqüenta mil cruzeiros) para 
refôrço à Veria I Consignação II. 
Subconsignação 11, 05 – Comissão de 
Finanças tôdas da Lei nº 1.757, de 10 de 
dezembro de 1952 (Orçamento da 
República para 1953). 

Art. 2.° O crédito de que trata a 
presente lei será automaticamente 
registrado no Tribunal de Contas e 
distribuído ao Tesouro Nacional. 

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

São lidos e vão a imprimir os 
seguintes 

 
PARECERES 

 
Parecer n.° 1-146, de 1953 

 
Da Contusão de Finanças, sôbre o 

projeto de lei da Câmara dos Deputados no 
239, de 1933. que autoriza o Poder 
Executivo a abrir, pelo Ministério da 
Agricultura, o crédito especial de Cr$ 
19.000.000,00 para pagamento da abono 
de emergência ao pessoal dos serviços 
executados em regime de acôrdos. 

 
Relatar: Sr. Apolônio Sales. 
 
O projeto de Lei n º 2390, de 1953. 

vindo da Câmara dos Deputados, autoriza 
o Poder Executivo a abrir, pelo Ministério 
da Agricultura, o crédito especial de Cr$ 
19.000.090,00 (dezenove milhões de 
cruzeiros), para atender ao pagamento do 
abono de emergência, concedido pela Lei 
n.° 1.765, de 18 de dezembro de 1052, ao 
pessoal dos serviços executados em 
regime de acôrdos, de 1 de dezembro de 
1952 a 31 de dezembro de 1953. 

A abertura do crédito especial em 
causa e realmente se impõe, de vez que a 
citada lei de abono, em seu art. 21 
estendeu a beneficio ao pessoal dos 
serviços executados em regime de acôrdo 
firmado entre a União e os Estados. 

A Câmara dos Deputados tendo 
solicitado ao Ministério da Agricultura a 
quanto monta o débito da União para com 
êsses modestos servidores desses 
serviços. foi informada de que a despesa a 
realizar seria de cêrca de Cr$ 
19.990.000,00. 

A proposta orçamentária para o 
exercício financeiro de 1954 já 
consigna recursos para atender o 
pagamento dêsses encargos no 
decurso deste período. Falta apenas 
regularizar a parte correspondente aos 
atrasados. E' Justamente o que prevê o 
presente projeto. 

Nestas condições, a Comissão de 
Finanças opina pela aprovação do 
projeto. 

Sala Joaquim Murtinho, em 24 de 
Setembro de 1953. – Ismar de Góes. 
Presidente em exercício. – Apolônio 
Sales, Relator. – Plínio Pompeu – 
Victorino Freire. – Carlos Lindenberg. – 
Walter Franco. – Pinto Aleixo. – Álvaro 
Adolpho, – Durval Cruz. 

 
PARECERES NS 1-147 E 1.148, 

de 1953 
 
Da Comissão de Constituição e 

Justiça, sôbre o Projeto de Lei da 
Câmara n.° 75, de 1951, Que dispõe 
sôbre os cargos de direção chefia do 
Departamento Federal de Segurança 
Pública. 

 
Relator: Sr, João Villasbôas. 
Iniciado na Câmara dos 

Deputados,por proposição, apresentada 
pelo ilustre Deputado Brigido Tinoco obdie- 
 

tirara o primitivo Projeto, unicamente, 
confiar o cargo de chefe do Serviço de 
Rádio Patrulha a Delegado ou Comissário 
de Policia bacharel em Direito. 

A honrada Comissão de Serviço 
Público Civil, aplaudindo a iniciativa 
daquele parlamentar, ampliou-a num 
substitutivo que se transformou no 
presente Projeto. 

Sôbre a sua constitucionalidade como 
também sôbre a sua conveniência e 
legalidade nada encontra a objetar. 

Sala Ruy Barbosa, 2 de maio de l951 
– Dário Cardoso. Presidente. João 
Villasbôas, Relator. – Olavo Oliveira. – 
Clodomir Cardoso. – Aloysio de Carvalho. 
– Vergniaud Wanderley. – lvo d'Aquino. – 
Gomes de Oliveira. 

 
N.º 1.148, de 1953 

 
Da Comissão de Finanças sôbre o Projeto 

de Lei da Câmara n.º 75, de 1951, que dispõe 
sôbre os cargos de direção e chefia do 
Departamento Federal de Segurança Pública. 

 
Relator: Sr. Victorino Freire. 
 
Êste projeto, resultante de substitutivo 

da Comissão de Serviço Público da 
Câmara a projeto de ilustre Deputado 
Brigido Tinoco que tornava a chefia do 
Serviço de Rádio Patrulha do 
Departamento Federal de Segurança 
Pública privativa de Comissário de Policia, 
bacharel em Direito, determina que os 
cargos de direção e chefia, inerentes ao 
serviço técnico-jurídico-policial, daquele 
Departamento, serão exercidos, 
privativamente, por Delegados e 
Comissários que sejam bacharéis em 
Direito, e os demais pelos funcionários 
especializados, para o que estabelece 
normas especiais, no sentido de melhor 
aproveitamento dos elementos mais capazes. 

Justificando a medida, esclareceu a 
Comissão de Serviço Público Civil da Câmara 
que da mesma resultarão dois grandes 
benefícios: 

1º – de caráter imediato permitindo um 
saldo financeiro em vista  
do aproveitamento do pessoal 
exclusivamente orçamentário; 

2.° – o estabelecimento da carreira e 
técnica no preenchimento dos altos postos 
do D, F. S. P, imprescindíveis à função 
policial." 

Consulado sôbre o assunto por esta 
Comissão, o Ministro da Justiça e 
Negócios Interiores fez ouvir o 
Departamento Federal de Segurança 
Pública, que emitiu minucioso parecer 
contrário ao projeto. 

Depois de demonstrar que o projeto 
não considera condições outras mais 
importantes para o exercício dos cargos 
em comissão e das chefias. aquele 
Departamento cita os exemplos da Divisão 
de Policia Política e Social, cuja diretor, 
além de conhecimentos técnicos-jurídicos-
policiais, habilitações, deve possuir 
habilitações especiais, espírito esclarecido 
e ágil, cultura, energia e combatividade; da 
Guarda Civil e da Policia Especial, de  
cujos comandantes se exige, a par  
da experiência administrativa, a hábito  
de comando visto tratar-se de 
organizações militares e, cama tal, terem 
na hierarquia  
e disciplina seu principal fundamento e  
de outros setores, como a Rádio Patrulha, 
o Serviço de Trânsito e o Serviço  
de Transporte, cuja direção deve  
caber a elementos que possuam  
requisitos especiais, sejam morais ou 
intelectuais, não lhes bastanto semente  
o título de bacharel em Direito  
e conhecimentos teóricos de  
técnica jurídico-policial. 

Finalmente, alega o Departamento 
Federal de Segurança Pública que 

 
"A principal anomalia do projeto de lei 

em foco advém, entretanto, e não é demais 
insistir, do fato de não exigir para o 
principal cargo do D. F. S. P.– 
 

Chefe de Polícia – conhecimentos técnico-
jurídico-policiais, com o um tácito 
assentimento de que, a função possa  
ser honorifica ou, decorativa, desde  
que todos os, cargos de chefia necessitam 
estar em mãos de especialistas de  
carreira menos, justamente, o do chefe que 
comanda a todos. De inicio, ressalta  
que, se o Cargo de Chefe de Policia  
exige apenas, como requisito, a confiança 
imediata do Presidente da República,  
como será possível corresponder a  
essa confiança não for permitido  
ao detentor do cargo colocar em funções 
básicas, que necessitara condições  
outras, mais importantes do que  
as técnico-jurídico-policiais, pessoas  
de sua imediata confiança? Torna-se  
por outro lado, evidente que nada  
assegura que o organismo policial 
apresente boas condições de 
funcionamento sômente porque os que 
ocupam as citadas funções sejam 
bacharéis em Direito e tenham, portanto. 
as condições técnico-jurídico-policiais 
consideradas, isso porque um  
elemento dêsses poderá ter atuação 
brilhante em uma determinada 
especialidade e ser inepto para outra come 
tem demonstrado a experiência; que levou 
a atual administração a efetuar a 
transferência de alguns titulares, de modo 
a realizar um melhor aproveitamento de 
aptidões." 

 
A vista dêsse parecer, que mereceu a 

aprovação do ex-titular da Pasta de 
Justiça, e considerando que preceito de 
caráter geral, constante do projeta do 
Estatuto dos Funcionários Públicos, 
tornando privativo de funcionários da 
mesma repartição o provimento das 
respectivas chefias da seção, mereceu o 
veto presidencial que foi mantido pelo 
Congresso Nacional (parágrafo único do 
artigo 11) opinamos pela rejeição do 
Projeto de Lei da Câmara n.º 75, de 1951. 

Sala Joaquim Murtinho, em 24 de 
setembro de 1953. – Ivo d'Aquino, 
Presidente. – Victorino Freire, Relator. – 
Alvaro Adolpho. – Plinio Pompeu. – Pinto 
Aleixo – Alberto Pasqualini. – Ismar de 
Góes. – Victorino Freire, – Apôlonio Sales. 
– Durval Cruz. 

 
PARECERES NS. 1-149, 1.150, 

1-051 e 1-052, de 1953 
 
Da Comissão de Constituição e 

Justiça, sôbre o Projeto de Lei da Câmara 
n.° 101, de 1952, que dispõe sôbre o 
desdobramento dos cursos de Geografia e 
de História das Faculdades de Filosofia. 

 
Relator: Sr. Joaquim Pires. 
 
Ao projeto em aprêço apresentou  

o eminente Senador Domingos  
Velasco emenda aditiva incluindo  
dois novos arts, ao projeto assim  
redigidos: 

 
Art. Os alunos que estiverem 

matriculadas nos Cursos de Geografia  
e História das Faculdades de Filosofia  
por ocasião da publicação da presente  
lei poderão terminar seus estudos  
pelo regime até então vigente,  
cabendo-lhes o direito de, depois  
de licenciados, lecionar cumulativamente 
Geografia e História. 

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

 
Sendo que o segundo artigo cuja 

Inclusão propõe, já se encontra 
compreendido no projeto da Câmara do 
qual é o art. 3°. Assim "lta diis placuit". 

Quanto ao primeiro artigo proposto, sôbre 
a mesmo terá de dizer a Comissão de 
Educação e Cultura, competindo a esta opinar 
sôbre sua constitucionalidade que tem  
amparo no art. 7.º e seu parágrafo único da 
Carta Máxima, pelo que somos, sob ,este 
aspecto por sua aprovação. 

Sala Ruy Barbosa, em 11 de junho de 
1952. – Dário Cardoso, Presidente, – Joaquim 
Pires, Relator. – Ivo d'Aquino. – Camilo Mércio. 
Gomes de Oliveira. – Aloysio de Carvalho, pela 
constitucionalidade. 

 
N.° 1.159, de 1953 

 
Da Comissão de Educação e Cultura, 

sôbre o Projeto de Lei da Câmara n.° 101, de 
1952. 

 
Relator: Sr. Flávio Guimarães. 
 
O artigo primeiro do projeto 

consubstancia-lhe o fundamento: O atual curso 
de Geografia e de Historia das Faculdades de 
Filosofia do país é desdobrado em dois cursos 
independentes: Curso de Geografia e Curso de 
História. 

Parágrafo único. O desdobramento a 
que se refere êste artigo não importará em 
aumento de despesa, nem determinará a 
citação de novos cargos. 

Basta atentemos para o prodigioso valor 
aquisitivo de conhecimentos das duas 
disciplinas e ficará ressaltante a necessidade 
evidente de serem desdobrados os respectivos 
cursos. 

A Geografia, atualmente se apresenta 
como ciência dominadora de tão extensos e 
profundos conhecimentos humanos, que houve 
quem preconizasse a especialização do grupo 
geográfico em Faculdades de Geografias. 
Porque, a geografia física pode ser estudada 
sob o aspecto climatológico, hidrográfico, 
orográfico e hagiológico. A geografia biológica 
pode ser estudada por parte que lhe é 
intrínseca, em dois poderosos ramos: e 
fitogeografia e a zoogeografia. 

A geografia humana. a geografia 
astronômica e matemática, comportam tôdas 
inúmeras divisões e subdivisões. 

A geografia poderá ser estudada ainda, 
sob o as filosófico ou seja justa compreensão 
dos fatos geográficos lixadas à existência 
humana, sol cuja prisma já foi largamente 
delineado por Kant, Herder e Lamarck. Pode 
ser ainda: militar, histórico-político, industrial, 
lingüística, orosférica, pedológica, marítima e 
sobreleva a geografia econômica, que estuda o 
homem em relação ao consumo, produção e 
circulação das riquezas, (Enciclopédia 
Portuguêsa-Brasileira). 

A preocupação atual não é simplesmente 
o relêvo geográfico, com a infindável e 
exaustiva decoração de nomes, mas 
compreender determinada porção da 
geografia física, da geografia matemática, da 
geografia política, da geografia histórica, 
zoológica, militar, marítima, humana, 
lingüística, filosófica, etc. 

E quanto ao ensino da história, que é a 
narração completa dos acontecimentos no 
tempo ou "a representação atual sob forma de 
narração sistemática dos fatos e dos 
acontecimentos de tôda a espécie realizada no 
passado", a complexidade é, igualmente, o 
absorvente. 

O estudo da história pode ser universal. 
ou geral, na produção metódica de 
acontecimentos ligados a grupos especiais. 
Pode ser simplesmente o ensino da história 
antiga. ou da moderna, ou da média, 
Particularmente há especialistas devotadas e 
conhecimentos específicos da história de 
Roma, da Grécia. do Brasil, dos Estados 
Unidos, da América do Sul. da América do 
norte, da América Central ou a história de 
biografias humanas.  

O estudo que a história faz dos 
movimentas mais importantes das sociedades 
humanas pode ser profano, religioso, leiga, 
sagrado, eclesiástico, da civilização cristã, dos 
governos, das leis, dos continentes, das 
guerras, das revoluções. Ainda o complemento 
da filosofia da história, que dedos Tais 
sociológicas do destino do homem sôbre a face 
da terra e poder prever, pelas deduções 
anteriores, determinados acontecimentos 
futuros. 

Paulo Setubal maravilhoso escritor, 
o foi o encantador romancista de história 
do Brasil e deu maior amplitude 
pedagógica e maior claridade a  
narrativas peladas de datas e ensinamentos 
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obscuros e sombrios. Porque. os métodos 
educativos da história da Froebel devam ser 
feitos em narrativas ilegível cheias de vida e 
encanto; o relato dos acontecimentos 
animadas ao passado que devem ser 
contados aos alunos, abrindo-lhes a 
respectividade atenta e cuidadosa. 

Rocha Pombo nega que a história se a 
mero registro de fatos sociais armazenados 
através do tempo, porque "precisa haver 
esforços, no intuito de apanhar sentido em 
que se exerce à ação coletiva de um 
agrupamento humano. E arremata: "Para os 
modernos consiste a tarefa do historiador 
em apanhar, cada vez a mais e com 
presição e o mais nitidamente possível as 
relações entre fatos humanos, para 
sabermos cada vez melhor e com 
segurança em que sentido eles se vão 
desenvolvendo". 

"Na justificativa do projeto o ilustre 
Deputado Sr. José Alves Linhares lembra que 
em 1940, o Congresso de Geografia 
realizado em Florianópolis aprovou a 
recomendação que encarecia a necessidade 
urgente de ser ensinado o curso de história. 
ilegível do curso de Geografia Teinamente 
do curso de Geografia ilegível ainda a douta 
justificação que o Conselho Nacional de 
Geografia em diveros apêlos ilegível pela 
sábia medida. E cita, a resolução número 
ilegível de ilegível e abril de ilegível do 
Diretório Central e a Mensagem ilegível ao 
Ministério da Educação pela Assembléia 
Geral daquele Conselho cheio de iniciativas 
utilíssimas á vida nacional. 

A Congresso da Faculdade Nacional de 
Filosofia da Universidade do Brasil em 
consonência com as mesmas idéias 
pedagógicas não só aguardava a 
concentração da proposta como também 
porque tornara autônomas as duas 
disciplinas e livres no ilegível de trabalho. 

Vê-se assim que o projeto está em 
condições de ser aprovado: 

Sala de Comissões em de setembro de 
1953 – Flávio Guimarães Presidente e 
Relator – Othon Mader – Luis Tinoco – 
Cícero de Vasconcelos. 
 

PARECER 
N.° 1.151 de 1935 

 
Da Comissão de Educação e  
Cultura, sôbre a Emenda n.º 1, do 

Projeto de Leis da Câmara número 101 de 
1952. 

 
Relator: Sr. Flávio Guimarães 
 
Incluam-se os seguintes artigos: 
Os alunos que estiverem matriculados 

nos cursos de Geografia e História das 
Faculdades de Filosofia, por ocasião da 
publicação da presente lei, poderão terminar 
seus estudos pelo regime até então vigente, 
cabendo-lhes o direito de, depois de 
licenciados lecionar cumulativamente 
Geografia e História. 

Artigo segundo. Esta lei entrará em 
vigor na data da sua publicação, revogadas 
os disposições em contrário. 

A mentia acima é aditiva. Manda que os 
alunos que estiverem atualmente 
matriculados continuem no regime antigo e 
fica-lhes o direito de, ainda que  
fiquem licenciados, continuar e lecionar 
cumulativamente Geografia e História. 

"A Lei não pode admitir direito adquirido 
para o futuro cuja condição ainda não se 
realizou e se a condição fundamental que 
integra o direito adquirido já o completou, o 
fato está por si mesmo garantido. 

A emenda deve ser rejeitada. 
Sala das Comissões em 10 de setembro 

de 1953 – Flavio Guimarães, Presidente e 
Relator. – Othon Mader. – Cícero de 
Vasconcellos. – Luiz Tinoco. 
 

PARECER 
N.° 1.152, de 1953 

 
Da Comissão de Finanças  

sôbre o Projeto de Lei da Câmara 
 

nº 101 de 1952, que dispõe sôbre o ilegível 
das coisas de Geografia e de História das 
Faculdades de Filosofia. 

 
Relator: Sr. Plínio Pompeu 
 
O presente projeto determina o ilegível 

do anual ilegível ilegível e ilegível das 
ilegível de Filosofia do país em ilegível curso 
experientes: Curso de Geografia e Curso de 
História. 

Consignado sôbre o assunto o 
Ministério da Educação e Cultura transmitiu 
a esta Comissão minuciosa parecer da 
Universidade do Brasil já favorável a 
medida projetada tendo em vista 
ponderáveis argumentos ilegível 
pedagógica e didática. 

Examinado o projeto sob o assunto 
financeiros, observa-se que o parágrafo 
único do 1º determina que o desdobramento 
"não importava em aumento de despesa 
nem determinar a criação de novos 
encargos restrição que douta Comissão de 
Educação e Cultura da Câmara dos 
Deputados julgou conveniente propor ao 
projeto original, sob a alegação de que já 
foram desdobrados os Departamentos de 
História e de Geografia na Faculdade 
Nacional de Filosofia. 

Convém lembrar, entretanto que 
providência atinge a tôdas as 
Faculdades de Filosofia do pai, incluindo 
assim, as pertencentes ás Universidades 
da Bahia; do Recife, do Paraná do Rio 
Grande do Sul, cujos cargos de 
professores como os da Universidade do 
Brasil, também pertenciam ao Quadro 
Permanente do Ministério da Educação, 
não obstante o regirme de autonomia 
administrativa e financeira comum a 
tôdas as Universidades. 

A peculiaridade existente em 
relação a um instituto não pode, 
conseqüentemente, servir d justificativa 
a uma disposição legal que abrange a 
todos. E o desdobramento de um curso 
implicará, obviamente, em diversas 
despesas novas, quer de material, quer 
de pessoal fie  

"Assim, melhor seria que a lei não 
estabelecesse a proibição de aumento 
de despesas e a criação de novos cargos 
A execução da medida é que terminará 
na prática, as suas conseqüências 
financeiros. Por outro Lado, de que 
valeria a proibição, se sómente por meio 
de outra lei poderão ser criados os 
cargos acaso necessários ao 
funcionamento dos cursos desdobrados 
e se as Universidades possuem 
autonomia administrativa e financeira? 

De qualquer modo o parágrafo único 
do art. 1 º não tem razão de ser. pois a 
restrição que impõe poderá tumultuar as 
providências administrativos decorrentes 
do projeto. 

Quanto à emenda n.° 1, que assegura 
aos atuais alunos dos Cursos de Geografia e 
Historia o direito determinar seus cursos pelo 
regime ora. em vigor podendo, depois de 
licenciados lecionar cumulativamente 
Geografia e História, o assunto escapa à 
competência desta Comissão. 

Nestas condições, opinamos pela 
abreviação do projeto, com a seguinte 

 
EMENDA N.° 3-C 

 
Ao art. 1º. 
Suprima-se o parágrafo único 
Sala Joaquim Murtinho, em 24 de 

setembro de 1953. – Ivo d'Aquino Presidente, 
– Plínio Pompeu, Relator. – Álvaro Adolpho. – 
Victorino Freire. – Alberto Pasqualini. – Pinto 
Aleixo. – Apolônio Sales, vencido – Durval 
Cruz. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Está finda a 

leitura do expediente 
Tem a palavra o nobre Senador Attilio 

Vivacqua, primeiro orador inscrito. (Pausa) 
Não se achando presente. dou a 

palavra ao nobre Senador Hamilton No 
 

Ilegível segundo orador inscrito. (Pausa) 
Não se achando também presente tem 

a palavra o nobre Senador Victorino Freire, 
terceiro orador inscrito.(Pausa) 

Não se encontrando S. Ex.ª na Casa. 
dou a palavra ao ilustre Senador Gomes de 
Oliveira quarto orador inscrito. 

O SR GOMES DE OLIVEIRA (Não foi 
revisto pelo orador): – Senhor Presidente, 
Srs. Senadores. 

Há dia:, em entrevista ao Diário da 
ilegível desta Capital, examinei aspectos da 
nossa vida política, sobretudo dos partidos 
nacionais. Procurei mostrar que o regime 
democrático assenta principalmente nos 
partidos e, que será tanto diais 
consolidado e robusto quanto o porem as 
agremiações políticas. Da certa debilidade 
dessas organizações, constituídas ainda 
sem aquela coesão que só as idéias 
podem dar decorreria a crise quase 
permanente na vida política do pais. Dai 
vermos, então, dá um lado, militares 
considerarem-se os únicos salvadores da 
pátria, e, de outro, políticos, mesmo civis 
que não se pejam nem se arreceiam de a 
todo momento, invocar a intervenção ele 
militares na vida pública e política rio pais, 
para corrigirem erros que lhes parecem 
irremediáveis. 

Relembrei, então, o que significam os 
partidos nos grandes países, onde o 
regime democrático está consolidado, 
graças, sobretudo, à existência de 
partidos estáveis, com orientação 
ideológica definida. Ocorreu-me, por isso 
recordar o fato verificado nos Estados, 
Unidos quando Eisenhower, para candidatar-
se á presidência da República, despiu farda 
de general – e general dos mais eminentes – 
para concorrer ás urnas, como qualquer 
cidadão. 

Esta simples referência deu motivo, a 
que o ''O Jornal" publicasse minha entrevista 
com o título chamejante: "O PTB. diz aos 
militares – dispam suas fardas se quiserem 
ser candidatos aos cargos públicos". 

Evidentemente. da minha entrevista 
não derivava essa frase impositiva aos 
militares tanto mais que, em todos os 
tempos, os tivemos em cargos públicos, 
mesmo eletivos, como ocorre nesta 
Casa, onde se encontram os mais 
eminentes e patriotas, homens feitos 
realmente em escola superiores, 
capazes, portanto, de ocupar qualquer 
pôsto em nosso país. 

Mas, de algum modo, julguei 
interessante o titulo e me rendi á 
vivacidade e aos espírito arguto e 
inquieto que inspira os nossos jornais, 
sobretudo matutinos. Vemo-los com 
mancettes às vêzes arrepiantes, 
chocantes mesmo, nem sempre 
condizentes com o texto que epigrafam. 
A verdade porém, é que dão colorido e 
vida aos órgãos da imprensa. Nós 
procuramos com avidez, sobretudo as 
manchettes, com as quais realmente 
despertam a nossa curiosidade. 

Sr. Presidente, na entrevista que dei 
não tive o pensamento ou a intensa o 
anunciada pela, manchette. Entretanto, 
em certas circunstâncias, poderemos 
aceitá-los. 

Desejo trazer para esta Casa um debate 
que deve ser realmente ferido. Trata-se da 
atitude hoje tomada pelo Almirante Pena 
Bôto, Tenho conhecimento de que êste oficial 
da nossa Armada é dos mais ilustres de sua 
classe, sobretudo pela inteligência e 
capacidade de trabalho. Mas não tenho 
estimado muito sua conduta em face dos 
poderes públicos. Já há tempos tive  
ocasião de apartear um nobre colega, 
quando se discutia e agitou a demissão do 
Sr. Pena Bôto do cargo público que  
ocupava, manifestando minha estranheza 
pelo fato de ainda não ter sido afastado de 
suas funções, por indisciplina. E' que o  
ilustre Almirante havia criticado acerbamente 
as autoridades constituídas, em face das 
arremetidas comunistas em nosso  
país. S. Ex. ª acusara as autoridades 
 

federais de energia quanto a ilegível 
fados. 

Agora, Sr. Presidente, ilegível". O 
jornal de 21 do expotante, uma carta-
resposta do Almirante Pena Bota ao 
Ministro João Goulart já o referido oficial 
general tinha investida contra e titular da 
Pasta de Trabalho pela orientação de S 
Ex.ª; nos casos de greve em nosso país 
escrevendo-lhe então, o Ministro João 
Goullart uma carta impregnada de cordura 
chegando a humildade delicada ao 
extremo, e esclarecendo certos pontos ao 
nota que o Sr, Almirante Pena Bôto, como 
dirigente da campanha anti-comunista, 
havia publicado na imprensa desta capital, 
Revida agora o Almirante Pena Bôto 
ilegível nova carta, em que insiste nas 
acusações formuladas anteriormente, 
fazendo criticas acerbas à atitude e á 
orientação do Ministro do Trabalho. 

Ora, Sr. Presidente, o Almirante 
Pena Brôto, ainda que não ocupando 
nenhum cargo administra tira ou de 
confiança, e oficial sujeito às Leis e à 
disciplina militares. O Sr. Ministro João 
Goulart, por outro lado, é uma alta 
autoridade, com exercem em setor da 
maior importância na vida do Brasil, num 
cargo de confiança da, Senhor 
Presidente da República. 

Não compreendo, por isso. que 
militares de altas patentes, sobretudo 
oficiais generais, insistam centra o 
governo visto como o Ministro do 
Trabalho è fração do govêrno acusando-
o de enércia ou de participação em 
movimentos comunistas, contrários a 
ordem social, e, assim; à própria 
Constituição do pais. 

Era esta a estranheza que deseja 
expressar, nesta oportunidade, pais um 
oficial, da categoria intelectual do 
Almirante Pena Bôto, poderá prestar 
grandes serviços ao país e à ordem 
social, sobretudo no setor militar, com a 
autoridade que lhe dão os galões. Com 
essa autoridade e mais a conceito de 
que goza na Classe, S. Ex.ª poderá 
,decerto dar grande eficiência à sua ação 
no seio da Marinha. 

As tendências contrárias ao regime, as 
tendências de subversão da ordem 
constituída, só poderão ter êxito se 
encontrarem brecha, sobretudo no setor 
militar. Os militar nos seus postos, imbuídos 
de amor as instituições e á própria Lei Básica 
do pais, compreendem o seu dever nos 
postos que ocupam e darão sem dúvida, ao 
regime a consistência e a tranqüilidade que 
precisa ter. 

Mas não e só, Sr. Presidente. O Sr. 
Almirante Pena Botto, na sua investida contra 
o Ministro João Goulart, diz ainda algo que 
não é verdade. S. Ex.ª afirma que o Ministro 
pretende estabelecer a unidade sindical em 
nosso pais, para organizar aquela 
confederação geral dos trabalhadores, e, 
então, impôr a sua vontade, a sua orientação 
do tal regime peronista de que tanto se tem 
falado. 

Contesto a afirmação do Sr Almirante 
Ministro do Trabalho definir sua posição em 
face dessa questão sindical e preconizar a 
unidade sindical, já nesta Casa havíamos 
defendido o mesmo ponto de vista e parece 
que até mesmo V. Ex.ª, Sr. Presidente. 

Não é com o objetivo de criar ambiente 
para tal ou qual política que nos batemos 
pela unidade sindical no Brasil; outros são os 
argumentos. Somos inspirados pelo desejo 
de proporcionar mais forças aos sindicatos. 
No regime democrático que se estabelecer 
dentro dessas entidades, as comentes 
divergentes terão ocasião de defender os 
seus pontos de vista e faze-los vitoriosos nas 
eleições 

Ainda agora, assisti, na cidade de 
Criciúma, porto carvoeiro do meu Estado 
natal, a uma eleição sindical e vi com que 
interrêse os trabalhadores se alinhavíam 
numa fila enorme, à espera de vez para votar 
se a alegria de assistir a um comovente 
espetáculo em que os traba- 
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ação independente da influência dos 
governos, estaremos estabelecendo um 
regime de liberdade. 

O SR. OTHON MÄDER: – E' o que 
realmente não temos conseguido até agora 
– isentar os sindicatos da intervenção 
governamental. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – 
Defendo a unidade sindical dentro dos 
postulados que consubstanciam o projeto 
em curso no Parlamento Nacional. 

O SR. BERNARDES FILHO: – Permita 
V. Ex.ª um aparte. A tese que Vossa 
Excelência sustenta é, realmente, 
interessante. Mas, em relação ao  
Brasil. pelo menos nestes próximos anos se 
afigura uma utopia. Veja V, Ex.ª: somos  
uma República e uma democracia, desde 
anos, pugnando para aperfeiçoar seus 
sistema político; e ainda não conseguimos 
retirar da influência federal os Estados da 
Federação! Portanto, quanto mais os 
sindicatos! Convenha V. Ex.ª em que  
há influência, quase decisiva na vida  
dos sindicatos, exercida pelo Poder Público, 
isto é, pelo Ministério do Trabalho, e  
nós a teremos ainda durante muitos  
anos por melhores que sejam as leis  
que façamos. Essa influência repito, ainda 
não desapareceu no que concerne aos 
Estados em suas relações com o Poder 
Central. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – V. 
Ex.ª está admitindo aquilo que não chego a 
admitir. Pelo projeto de organização sindical 
em curso no Congresso, o Ministério do 
Trabalho sera afastado das funções 
sindicais, libertando-se os sindicatos da sua 
tutela. Os sindicatos ficarão livres da 
influência do governo e serão entregues a 
um organismo que o representará – a 
Câmara Sindical, com a participação 
também, de elementos do poder público. 
Procuramos, por esta forma, assegurar a 
liberdade sindical – liberdade do 
funcionamento, de organização. Não veio 
necessidade da pluralidade sindical que leva 
ao fracionamento dos sindicatos. 

O SR. OTHON MADER: – Só poder 
haver Iiberdade sindical com a pluralidade 
sindical. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – E' o 
que tenho contestado. 

O SR. OTHON MÄDER: – O indivíduo 
é obrigado a contribuir para um sindicato e 
não pode dele se afastar ainda que o queira. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – 
Realmente, a liberdade sindical pode levar à 
pluralidade sindical, e a pluralidade sindical 
está dentro do princípio da liberdade 
sindical. Tenho, porém, sustentado que a 
unidade sindical não violenta, não contraria 
a liberdade dos sindicatos. 

O SR. OTHON MÄDER: – O projeto 
retira determinada parte da influência do 
Ministro do Trabalho na organização dos 
sindicatos conforme o nobre colega acentua. 
Penso, porém, que, para haver maior 
liberdade, é preciso conferir aos sindicatos 
independência econômica: e esta só existirá 
quando os sindicatos não mais dependerem 
de auxílio pecuniário do Ministério do 
Trabalho, que faz a distribuição do impôsto 
sindical. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Pelo 
nosso projeto será a Câmara Sindical  
a distribuidora dêsse impôsto que deve  
ser, realmente, um elemento de 
independência, indispensável à autonomia 
dos sindicatos. 

O SR. OTHON MÄDER: – Por isso 
propus que os sindicatos vivessem 
independentes de tutela, inclusive, dessa 
parte do impsto. Os sindicatos devem viver, 
apenas, das contribuições de seus 
associados. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Seria 
o ideal. 

O SR. OTHON MÄDER: – V. Ex.ª  
deve conhecer uma declaração recente  
do Sr. Gomez, Ministro da Trabalho  
na Espanha Republicana, numa conferência 
no Rio de Janeiro. Disse que os  
sindicatos não podem depender  
do Govêrno nem mesmo através do im- 
 

lhadores, demonstrando consciência 
sindical e entusiasmo pelo seu sindicato, 
arrostavam os incômodos de uma ilegivel 
e demorada fila para depositar o voto nas 
urnas. Ali se ilegivel duas correntes quase 
extremadas; suas facções decidiam ali, do 
seu destino – a vitória ou a derrota. Com a 
unidade sindical não havera o perigo de os 
divergentes na questão suscitada em 
determinado sindicato o abonavam para 
constituirem outro sindicato. Esta a 
orientação que se adota com a pluralidade 
sindical. Do contrário ocorrerá o que se 
verifica frequentemente em qualquer parte, 
mas, sobretudo em nosso pais, quando os 
vencidos, fatalmente, constituem outros 
sindicatos. 

Fragmentar-se-á a força do 
trabalhador; fragmentar-se-á a atuação que 
precisam exercer em defesa dos seus 
direitos. 

O SR. OTHON MÄDER: – Permite V. 
Ex.ª um aparte? 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Com 
todo o prazer. 

O SR. OTHON MÄDER: – Pela 
argumentação de V. Ex.ª, se a unidade 
sindical fosse vitoriosa, chegariamos pelo 
mesmo motivo, ao partido único. Desde que 
com a fusão dos partidos, se desse o 
fortalecimento político, não haveria razão 
para a pluralidade de partidos políticos. 
Bastaria um só. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – V. 
Ex.ª sabe que os partidos políticos 
correspondem a um ideal muito mais amplo. 
Os sindicatos têm função especifica de 
defesa do interêsse do trabalhador, em face 
dos empregador. 

O SR. OTHON MÄDER: – V. Ex.ª está 
dizendo que, para melhor defesa dos 
interesses sindicais, e preciso que haja um 
sindicato único. Então, do mesmo modo 
para melhor defesa dos interêsses políticos 
devem haver um só partido. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – V. 
Ex.ª coloca a questão num sentido em que 
também a posso colocar, dentro do ponto de 
vista de V. Ex.ª. 

O SR. OTHON MÄDER: – Democracia 
significa liberdade de manifestação; para 
isso é preciso admitir a pluralidade sindical 
tanto quanto a política. Deve haver liberdade 
de o indivíduo se inscrever no sindicato que 
melhor atenda às suas conveniências. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – 
Dentro de uma nação temos, realmente, 
vários partidos políticos onde se debatem 
idéias gerais, amplas. Nêles se assenta o 
próprio regime democrático. Mas nem por 
isso, quando certo partido é derortado, vai 
êle formar outro govêrno. Os vencedores 
fazem o Govêrno e os vencidos conformam-
se com a situação sem perderem sua ação 
como partidos. 

O SR. OTHON MÄDER: – Aí está a 
liberdade. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – 
Dentro do sindicato apresenta-se o mesmo 
aspecto. 

Os sindicatos têm em seu seio várias 
correntes que se debatem. Tem que 
predominar a vencedora. Não se pode 
comparar o que se passa numa Nação com 
relação aos partidos e o que se verifica 
num setor da vida dos trabalhadores. Neste 
os interêsses são mais restritos. 

Ao defender a unidade sindical não 
pretendemos violentar a liberdade A 
liberdade estará representada pelo exercício 
do voto livre e pela vitória assegurada às 
maiorias. 

Compare o nobre colega o. estado 
atual do regime sindical com o que 
procuramos estabelecer na lei. O regime de 
liberdade é precário onde o sindicato não 
pode escolher seus representantes, onde o 
Poder Público tem ação sôbre os sindicatos, 
como acontece em nosso pais. 

O SR. OTHON MADER: – E' o que, 
realmente, se pretende com a pluralidade 
sindical: evitar a intervenção do govêrno. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – 
Desde que defendamos a liberdade  
sindical e asseguremos aos sindicatos 
 

pôsto sindical. Deve haver nêles 
independência absoluta, sem a qual não 
serão inteiramente livres. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – A 
contribuição sindical não representa 
dependência. 

O SR. OTHON MÄDER: – Daí a razão 
pela qual, há poucos dias, apresentei no 
Senado projeto extinguindo o impôsto 
sindical. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Tive 
conhecimento do projeto de V Ex.ª e 
lamento divergir, ainda nesse ponto, do 
eminente colega. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Permite 
V. Ex.ª um aparte? (Assentimento do 
orador). A nossa Constituição estabelece a 
pluralidade sindical. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – 
Estabelece a liberdade sindical. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS:  
– Da história dêsse dispositivo se  
verifica que êle se origina justame 
nte da necessidade de se estabelecer  
a plularidade sindical. Assim, a  
unidade sindical é antagônica com os 
princípios, a letra e o espírito da Carta 
Magma. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: –  
Sr. Presidente, somos muitas vêzes 
acusados de não observar a Constituição, 
de elaborar projetos e até lei 
inconstitucionais Não é verdade. Não  
está certa a impressão do público, O que 
existe, são controvérsias em tôrno de  
artigos de Constituição: uns entendem  
que tal orientação é inconstitucional ilegivel 
orientação diferente. Para dois ou  
três pontos de vista temos sempre 
argumentos diversos. Assim, não se  
pode dizer que defendemos pontos de vista 
ou projetos inconstitucionais ao uos 
batermos pela unidade sindical embora de 
tal ilegivel o nobre Senador João 
Villasbôas. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Apenas 
invoquei o elemento histórico. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – 
Realmente, apenas alguns artigos da 
Constituição dão margem a controvérsias. 

Senhor Previdente, prefiro permanecer 
no ponto de vista da unidade sindical,  
que, a meu ver, também se enquadra  
no texto constitucional. Entretanto,  
não vim à tribuna discutir  
pròpriamente, a liberdade ou unidade 
sindical. 

O SR. NOVAES FILHO: – Sem a 
pretender, V. Ex.ª abordou questão da mais 
alta importância, que deve ser debatida, e 
com o maior interêsse, pelo Senado. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Dou-
me por satisfeito com os apartes com que 
me honraram os nobres colegas, que me 
permitiram, mais uma vez, esclarecer a 
posição em que me tenho colocado e em 
que, igualmente, se tem situado o meu 
Partido neste assunto. 

Meu objetivo na tribuna, Sr. 
Presidente, era apenas abordar o caso, a 
que me referi do Almirante Pena Botto. 
Realmente, quando um militar pretende 
liberdade para atacar o Govêrno e divergir 
das autoridades constitucionais, como o tem 
feito e Almirante Penna Botto, deve despir e 
farda. 

Desejei, por outro lado, contestar  
e afirmação de S. Ex.ª de que e Sr.  
Ministro do Trabalho só agora defende  
a liberdade sindical. S Ex.ª assim  
procede em defesa dos postulados de meu 
Partido, por mim aqui defendidos muito 
antes de se falar nessa tão comentada 
república sindicalista, cuja instituição se 
atribui ou quer atribuir ao Sr. Ministro João 
Goulart. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem! 
Muito bem!). 

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

Tem a palavra o nobre Senador Djair 
Brindeiro, quinto orador inscrito. 

O SR. DJAIR BRINDEIRO: – Sr. 
Presidente, compareci, a convite do  
Ministro João Cleofas e do Gover- 
 

nador Lucas Garcez, ao primeiro Congresso 
Nacional do Algodão, que se realizou  
em Rancharia, Estado de São Paulo,  
onde tive oportunidade de assistir à 
instalação daquele certame, na ilustre 
companhia dos nobres parlamentares 
senhores Cesar Vergueiro,  
Assis Chateaubriand, José Augusto, Iris 
Meinberg, Bias Fortes, Manuel Peixoto, 
Tarso Dutra e Cunha Bueno, êste último, 
autor do Projeto 3.198-A, de 1953, 
apresentado à Câmara Federal, que 
concede crédito especial para auxílio ao 
conclave em aprêço. 

O Congresso, Sr. Presidente, resultou 
das perspectivas de provavel diminuição de 
safra do grande produto, em virtude do 
desnível dos preços, em relação ao custeio 
das plantações, o que exigiu uma 
convocação de todos os produtores do pais, 
para que os interessados, assistidos pelos 
poderes públicos, pudessem encontrar uma 
fórmula de sobrevivência dessa lavoura, em 
nosso meio. 

Ontem, Sr, Presidente, recebi  
da comissão organizadora daquele 
Congresso tendo à frente o Prefeito 
Francisco Franco, o relatório dos seus 
trabalhos. Pela sua leitura, verifiquei que o 
mesmo satisfaz plenamente às exigências 
da lei acima referida, que, em um dos seus 
artigos, determina a apresentação de 
memorial a respeito de debate naquele 
certame. 

As conclusões a que chegaram os 
participantes do 1º Congresso Nacional do 
Algodão estão consubstanciadas na 
exposição dirigida ao Sr. Presidente da 
República pelo Sr. Ministro da Agricultura, 
conforme refere o seu relator geral, 
Engenheiro Alberto Prado Guimarães, e que 
resumem-se no seguinte: 

"1º – Restabelecimento, no Ministério 
da Agricultura, do extinto Serviço de  
Plantas Téxteis, como órgão para 
encaminhar em bases seguras, o problema 
do algodão e outras plantas téxteis de valor 
econômico; 

2º – Realização de uma campanha 
algodoeira em todo o território nacional,  
em que a cultura tem a expressão 
econômica, visando o emprêgo de  
sementes adequadas, o preparo mecânico 
do solo, o plantio na época própria e  
nas distâncias mais convenientes,  
o desbaste, cultivo e poda racionais,  
o aparelhamento melhor indicado  
para combater as pragas, a prática  
da adubação e outros detalhes de que 
resultem maior rendimento e melhor 
produto; 

3º – Mecanização dessa lavoura, em 
tôdas as suas formas, e restabelecimento do 
serviço de inspeção aos descaroçadores e 
usinas, abrangendo não só, o produto em 
caroço como o algodão em pluma; 

4º – Aquisição, para formar razoáveis 
estoques, de inseticidas e fungicidas,  
a fim de atender às eventualidades 
provocadas pelos surtos inesperados de 
pragas; 

5º – Disseminação, pelo interior do 
pais, da prática de expurgar como meio 
seguro de garantir a imunidade das 
sementes; 

6º – Instalação de armazéns gerais 
para a guarda do algodão, nos pontos de 
convergência da produção; 

7º – Formação de patrulhas agricolas 
mecanizadas, nas regiões previamente 
escolhidas, para facilidade e melhor 
conhecimento das operações de 
motocultura; 

8º – Execução de medidas de 
recuperação do algodão Mocó, de fibra 
longa, variedade derene, capaz de oferecer 
garantia para os empréstimos ao pequeno 
lavrador e concorrer para o equilíbrio  
do volume das safras – medidas essas  
que hão de ser a intensificação dos 
trabalhos experimentais com vistas ao 
melhoramento pela seleção, a delimitação 
rigorosa das zonas de fibras longas 
daquelas de fibras curtas, a distribuição  
das sementes sob rigoroso contrôle, o 
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beneficiamento em máquinas 
prèviamente inspecionadas e outros 
cuidadas ditados pela técnica e pela 
experiência." 

Esperamos confiantes quem as 
medidas pleiteadas sejam concedidas 
pelo Governo no mais breve tempo, a 
um de que, no proximo Congresso, a 
realizar-se em junho de 1954, na região 
do Senado, no Rio Grande do Norte, os 
interessados no cultivo da preciosa 
ilegível possam cuidar de outros 
temos que o estudo e a experiência 
sugerem. (Muito bem! Muito bem!) 

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

Tem a o palavra o nobre Senador 
Victorino Freire, sexto orador inscrito. 

O SR PRESIDENTE (Não foi 
revisto pelo orador): – Sr. Presidente, 
enderecei vários requerimentos da 
informação ao Ministro do Trabalho 
com vistas ao I. A. P. C. O primeiro 
deles para mim o mais importante até 
agora não mereceu resposta. Não sei 
se ele já chegou ao Senado. Certo é 
que os jornais do Maranhão, há cêrca 
de um mês, a publicaram: às minhas 
mãos no entanto, não vierem os 
esclarecimentos. 

Solicitaria, assim, de V. Ex.ª, Sr. 
Presidente, providências junto ao I. A. 
P. C. para que fosse atendido o 
requerimento de 25 de julho do corrente 
ano relativo às nomeações feitas pelo 
Presidente daquela autarquia. 

No segundo requerimento, eu 
indagava se haviam sido exonerados 
titulares de cargos isolados de 
provimento efetivo. 

Informa o Presidente do I. A. P. C. 
que foram exonerados os seguintes 
servidores, ocupantes de cargos isolados 
de provimento efetivo: Jorge Requião 
Radel, Luiz Paulo de Moraes Villaça, 
Eugênio Cailar Ferreira e Napoleão 
Cavalcanti de Siqueira Brito Filho. 

Quanto ao Sr. Napoleão 
Cavalcanti de Siqueira Brito Filho, 
esclarece que foi o Delegado do I. A. P. 
C. no Maranhão quem solicitou a 
exoneração. 

Srs. Senadores: atendendo a êsse 
pedido, cometeu o Presidente do I. A. 
P. C. um crime, pois o funcionário era 
vitalício, tanto que o Tribunal Federal de 
Recursos, por unanimidade, concedeu 
o mandado de segurança impetrado, 
muito embora já houvesse ordem para 
sua reintegração. 

No requerimento de informações, 
perguntei se o funcionário fôra 
reintegrado por sentença judicial, por 
ato espontâneo da Presidência do 
Instituto ou por ordens do Sr. 
Presidente da República. O ofício diz, 
em resposta, que a volta dêsse servidor 
foi determinada por ato expresso 
daquela Presidência, tendo em vista 
pedido de reconsideração do 
interessado e atendendo a 
recomendação superior. 

Realmente. Sr. Presidente, êsse 
funcionário ficou afastado do cargo 
durante quase dois anos, sem processo 
administrativo nem inquérito: só por 
vingança política dos que assessoram 
no Maranhão o Sr. Henrique La-Roque 
de Almeida, S. Sa., agora candidato a 
governador, não vale pelo nome, mas 
pela instituição que dirige. Nomeou 
funcionários para municípios do interior 
do Estado, onde não existem agências 
do Instituto, mandando dar-lhes 
exercício como armas políticas da 
corrupção para as eleições que se vão 
proceder a 8 de novembro próximo. 

Ilegível para o Maranhão – e esta 
talvez seja a sexta vez – com ainda de 
custo e diárias, um procurador do I A. 
P. C., Sr. Odilo Costa Filho, a fim de 
fazer sua propaganda naquele Estado. 
Este último tem, também, a missão de 
me insultar pelo rádio e pelos jornais. 

Fiquem, porém, tranquilos a Nação 
e o Senado, pois iremos para as urnas, 
no combate a esses agentes de 
corrupção no meu Estado, e reagiremos, 
livre e independentemente, na certeza de 
vencer. 

Atendendo ainda ao requerimento 
de informações, diz o Sr. Henrique La 
Rosque de Almeida o seguinte: 

"Sendo o pedido de informações 
feito pelo Exmo. Sr. Senador Victorino 
Freire, tio do servidor Napoleão 
Cavalcanti de Siqueira Brito Filho, 
desejamos acentuar não ter havido 
qualquer propósito em sua adição á 
Delegacia do Estado de Pernambuco, 
feita a pedido do mencionado Tesoureiro 
Auxiliar." 

Sr. Presidente, não é exato Esse 
funcionário não é meu sobrinho, mas 
primo em terceiro grau. Como sou Brito 
Freire e êle tem Britto nome, o informante 
logo imaginou que se tratava de sobrinho 
meu; filho não podia ser, visto que só 
tenho um menor. Aliás, disse-o sòmente 
para impressionar o Senado. Estaria eu 
formulando requerimento de informações 
por ter sido atingido um meu sobrinho. 
Mesmo que o fôsse, Sr. Presidente, 
nenhum crime haveria, pois se trata  
de funcionário exemplar, como 
reconheceu o Tribunal Federal de 
Recursos, e reintegrado, antes do 
mandado, por ordem direta do Sr. 
Presidente da República, em cujo nome 
fôra demitido. 

Sr. Presidente, vou comandar a 
batalha eleitoral no Maranhão, com os 
meus amigos. 

Não me atemorizam as máquinas de 
corrupção. Poderá o Presidente do I. A. 
P. C. nomear 400 ou 500 funcionários, 
criar ambiente favorável pela imprensa á 
custa dos comerciários; não poderá, 
entretanto, contemplar com empregos os 
260 mil eleitores que possui o meu 
Estado. Não está S. Sa. familiarizado 
com a nossa vida e os nossos 
problemas. Nasceu, por acaso, na minha 
terra, onde se apareceu, de dois anos 
para cá, como estadista, á custa da 
presidência daquela entidade. 

Se pensam acovardar-me com a 
campanha que deflagaram pelo rádio e 
pelos jornais, de insultos pessoais, 
advirto ao Presidente do I. A. P. C. que o 
caminho é mais perigoso para êle do que 
para mim. Essa candidatura é um blêfe. 
Pagarei para vêr êsse jôgo nas urnas de 
8 de novembro. 

O SR. NOVAES FILHO: – Permite 
V. Ex. ª um aparte? 

O SR. VTCTORINO FREIRE: – Com 
todo o prazer. 

O SR. NOVAES FILHO: – O nobre 
colega vai empenhar-se numa batalha 
eleitoral com a mais alta elegância e 
desprendimento, de vez que o candidato 
que pretende sufragar com seus 
correligionários – sem dúvida uma figura 
respeitável e digna dos votos dos 
maranhenses – não pertence ao Partido 
de V. Ex.ª mas ao Partido Libertador. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – 
Agradeço o aparte de V. Ex.ª. 

Esta, Sr. Presidente, a oposição 
moral em que se encontram o meu 
Partido e o Governador do Estado: o 
candidato não é nosso; seu nome foi 
sugerido pelos que agora sustentam a 
candidatura do Presidente do I. A. P. C. 
Sugerido e apoiado pelo Governador, foi 
repudiado. Estávamos livres de 
compromissos, como acentuou o Sr. 
Ministro da Justiça, na conferência que 
tivemos. Ciente o Governador de que o 
nome do Dr. Carvalho Guimarães fôra 
aceito por nós como candidato comum e 
de conciliação e lançado contra nós um 
candidato de luta poderíamos ter ido 
buscar em nosso quadro partidário a 
figura prestigiosa do ex-governador do 
Estado Sr. Sebastião Ascher, que, 
nobremente, abriu mão do seu nome 
 

para apoiar o candidato de outro partido 
que foi repudiado pelos seus antigos 
companheiros. 

O SR. PRESIDENTE (Fazendo 
soar os tímpanos): – Comunico ao 
nobre orador  que resta um minuto para 
o termino da hora do expediente. 

O SR. NOVAES FILHO (pela 
ordem): – Sr. Presidente solicito de Ex.ª 
consulte a ilegível sobre se consente 
seja prorrogada a hora do expediente, 
nos termos do Regimento, a fim de que 
o nobre Senador Victorino Freire conclua 
as suas considerações. 

O SR. PRESIDENTE: – A Casa 
Ilegível de ouvir o requerimento 
formado pelo nobre Senador Novaes 
Filho. 

Os Senhores que o aprovam, 
queiram conservar-se sentado. (Pausa). 

Está aprovado. 
Continua com a palavra o nobre 

Senador Victorino Freire. 
O SR. VICTORINO FREIRE: – Sr. 

Presidente, muito grato ao meu 
eminente colega Senador Novaes Filho 
e á generosidade do Senado 
concedendo a prorrogação. 

A propósito, o Governador fez 
publicar a seguinte nota oficial: 

"Sob a presidência do Exmo. Sr. 
Governador e com a assistência do 
Senhor Secretário do Interior, Justiça e 
Segurança, esteve hoje reunida, no 
Palácio do Govêrno, a bancada 
situcionista na Assembléia Legislativa do 
Estado. 

Foi, na ocasião passada em revista 
a situação geral da política do 
Maranhão, em especial os 
acontecimentos ligados ao 
preenchimento da vaga aberta, no 
Senado Federal com o falecimento do 
eminente e saudoso maranhense, 
Senador Clodomir Cardoso. 

O Chefe Executivo, submetendo  
o assunto à consideração dos presentes, 
historiou os esforços que, pessoalmente, 
empregara no sentido de evitar,  
para o Estado, as lutas e sacrifícios de 
uma disputa eleitoral em tôrno daquela 
vaga, recapitulando, então os 
entendimentos promovidos sob os 
auspícios do Exmo. Sr. Ministro da 
Justiça, que patrioticamente, se 
empenhava em favor de um  
acôrdo honroso, do qua resultasse 
candidatura comum aquela Casa  
do Congresso, e a cujos altos propósitos 
procura, com a melhor boa vontade, 
corresponder, propondo por fim,  
a S. Ex.ª o nome do ilustre conterrâneo 
Dr. Antônio Carvalho Guimarães, por 
todos os títulos e notóriamente,  
bem digno da investidura e  
pessoa completamente extraída aos 
quadros do situacionismo, membro, 
como é, do Partido Libertador e, 
portanto, das chamadas "Oposições 
Coligadas". 

Considerado, em seguida, o fato,  
já do domínio público, de que,  
nada obstante ter sido o nome  
do Dr. Carvalho Guimarães sugerido,  
em primeira mão, por influentes  
ilegível oposicionistas, não obtiveram 
êxito os evidentes propósitos 
conciliatórios do Exmo. Srs. Ministros  
da Justiça e Governador do  
Estado, frustrados, que o foram pelo 
apressado lançamento de outra 
candidatura, a que logo se deu o  
caráter de fato consumado, resolveram 
os representantes das forças políticas 
que apóiam o Govêrno do Estado 
ratificar a indicação do nome do  
Dr. Antônio Carvalho Guimarães,  
para a vaga da representação 
maranhense no Senado da República, 
adotando, em definitivo essa 
candidatura, consoante comunicação 
feita, no momento ao Exmo. Sr. 
Governador do Estado. 

Em 26 de setembro de 1953". 

Esta, Sr. Presidente, a nota com que 
o Sr. Governador do Estado e seus 
amigos resolveram sustentar nas urnas, 
a candidatura do Presidente do Partido 
Libertador que nas eleições de 1950 nos 
deu combate integrando as Oposições 
Coligadas. 

Trate-se, porém de homem honrado 
e ilegível, que em toda a campanha não 
se determinou nos ataques pessoais, 
como o fazem os demais opositores. 

Insultos pessoais entretanto não 
destroem um Ilegível público como eu. 
Há vinte anos os oposicionistas do 
Maranhão me combatem e não me 
podem vencer em turnos Ilegivel. 
Lamento, agora, a candidatura do 
Presidente do 1 A P. C. como bandeira de 
redenção do Maranhão. 

Sr. Presidente, o Maranhão está 
redimido. E de quaisquer êrrros se 
redimirá no Plano da política nacional. 

Resistiu galhardamente, aos ataques 
das Oposições Coligadas, quando a 
máquina federal assentada contra nós, 
forçava o Sr. Eugênio Barros a renunciar 
ao mandato legítimo – conquistado em 
pleito livre e limpo, reconhecido em 
gestão unámime do Supremo Tribunal 
Eleitoral – ou a trair o amigo a fim de 
obter o ilegivel dos que no e o 
combatem. 

Um dos Partidos que propugnavam 
com mais ardor, com mais veemência, 
com mais vigor, a tradição foi justamente 
o Partido Social Progressista do 
Maranhão, cujos lideres em entrevistas 
sensacionais, convidaram o Governador 
Eugênio Barros a me trair, assegurando 
que teria, imediatamente, apoio do P. S. 
P. maranhoso e de seus chefes. 

S. Ex.ª entretanto deu exemplo á 
Nação de coragem, de bravura pessoal e 
de civismo. 

Entre nós, afirmo perante Deus, 
nunca houve o menor desentendimento. 
Nunca indiquei ao Governador um 
secretário nunca lhe exigi uma nomeação 
ou qualquer negócio escuro, nunca 
defendi interesses subalternos e jamais 
tive ambição de dominá-lo ou de dominar 
o Estado. 

É por isso, pela minha conduta, Sr  
Presidente, que o Sr. Eugênio de Barros 
se sente mais obrigado à lealdade, a falar 
frente a frente com clareza e afeição para 
comigo que lhe defendi a candidatura, a 
honra e o Govêrno. 

S. Ex.ª governa o Estado com 
equilíbrio extraordinário. As greves 
políticas acabaram com o Maranhão. O 
Sr. Eugênio de Barros encontrou a 
ilegível com um assombroso  
déficit. Estado de orçamento insignificante 
perdia nas greves políticas dirigidas  
cêrca de cento e cinqüenta milhões  
de cruzeiros da arrecadação. E S.  
Ex.ª com a política de economia e 
compressão de despesas sem paralizar 
as obras do interior, conseguiu equilibrar 
o orçamento e colocar em dia o 
pagamento do funcionatismo público: e 
as construções prosseguem 
animadoramente. 

O SR. NOVAES FILHO: – S. Ex.ª se 
revelou no Governo do Maranhão, um dos 
homens públicos mais respeitáveis do 
Brasil. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Muito 
grato ao testemunho e a opinião do nobre 
Senador Novaes Filho.  

Sr. Presidente, as oposições 
entraram na política dos insultos a mim e 
elogios ao Governador. Um dia alguém 
me perguntou como eu encarava os 
elogios da Oposição do Govêrno. 
Respondi que tomava essa atitude como 
aproximação a mim, porque o que diziam 
do Sr. Eugênio de Barros eu há vinte 
anos proclamava isto é, eu S. Ex.ª era 
homem íntegro, honrado de bem. 

Como Governador do Maranhão, 
presidindo eleições, jamais lançou  
mão de recursos violentos ou come- 
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1° e 2° parágrafo ilegível 
 

Sabe o Senado quantos funcionários 
existem ilegível ao Gabinete do  
Presidente ilegível La Roque de Almeida 
ilegível. 

 
V. Ex.ª Si Presidente, há de achar 

absurdo. Mas não é. O próprio  
Presidente do Instituto Confessa nas 
informações que presta em resposta ao 
meu pedido as quais ainda não 
chegarem ao Senado mas ilegível  
nos jornais que estão adidos ao seu 
gabinete ilegível funcionários. Estes 
certamente vão ser transportados  
ao Maranhão, para fazerem a  
campanha eleitoral ilegível Presidente 
de I. A. E. C. 

 
Sr. Presidente, espero fome V. Ex.ª 

ás necessárias procedências para que 
me cheguem as mãos as informações 
solicitadas no primeiro dos meus 
requerimentos. Votarei então à tribuna 
para demonstrar que, de 1951 a 1953. 
Foram ilegível no Instituto de 
Aposentadoria e Pensões dos 
Comerciários mais de três mil 
funcionários. 

 
Era o que tinha a dizer. Sr. 

Presidente. (Muito bem; muito bem). 
 
O SR. PRESIDENTE: – A Mesa  

tomará as providências necessárias para 
prestar ao nobre Senador as 
informações solicitadas no seu primeiro 
requerimento. 

 
Encontram-se sobre a Mesa duas 

redações finais, que vão ser lidas. 
 
São sucessivamente lidas e 

aprovados os seguintes: 
 

Pareceres 
 

Parecer n° 1-153, de 1953 
 

Comissão Diretória 
 

Redação final do Projeto de 
Resolução n° 15, de 1953. 

 
Relator: Sr. Alfredo Neves. 
A Comissão apresenta a redação final 

do Projeto de Resolução n° 15, de 1953. 
 
Sala da Comissão Diretora, em  

29 de setembro de 1953. – Alexandre 
Marcondes Filho, Presidente. – Alfredo 
Neves. – Vespasiano Martins. – Francisco 
Gallotti. – Ezechias da Rocha. – Costa 
Pereira. 

 
ANEXO AO PARECER N° 1.153, DE 1953 

 
Redação Final do Projeto de 

Resolução n° 15, de 1953, que modifica o 
art. Do Regimento Interno, e seus 
parágrafos. 

 
Faço saber que o Senado Federal 

aprovou e, nos termos do art. 27, letra n. 
do Regimento Interno, eu promulgo a 
seguinte: 

 
RESOLUÇÃO 

 
Artigo único – Substitua-se o art. 161, 

do Regimento Interno, bem como seus 
respectivos parágrafos, pelo seguinte: 

 
Art. 161. A votação por escrutínio 

secreto se praticará por meio de esferas, 
lançando cada Senador, em uma 
 

ilegível, uma esfera branca se fôr o voto 
favorável e uma preta, se contrário. 

§ 1º A Mesa providenciara a fim de 
que, antes de iniciada a votação,  
sejam fornecidas aos Senadores as esferas 
necessárias, garantido o sigilo do voto. 

§ A que for utilizada para exprimir o 
voto será lançada em uma urna e a que 
não for usada, em outra que servira para 
conferir o resultado da votação. 

§ 3ª Feita a apuração, o Presidente, 
proclamará o resultado e fará as 
necessárias comunicações a quem de 
direito. 

A Promulgação. 
 

Parecer nº 1.154, de 1953 
 

Comissão Diretora 
 

Redação final das emendas do 
Senado ao Projeto de Lei da Câmara dos 
Deputados nº 163, de 1953. 

 
Relator: Sr. Aloysio de Carvalho. 
A Comissão apresenta a redação final 

(fls anexas) das emendas do Senado ao 
Projeto de Lei n° 166, de 1953, de iniciativa 
da Câmara dos Deputados. 

Sala da Comissão de Redação, em 
30 de setembro de 1953. – Joaquim Pires, 
Presidente. – Aloysio de Carvalho, Relator 
– Costa Pereira, – Waldemar Pedrosa. 

 
ANEXO AO PARECER Nº 1.154, DE 1953 

 

Redação final das emendas do 
Senado ao Projeto de Lei da Câmara dos 
Deputados nº 168, de 1953, que retifica a 
Lei nº 1.757, de 10 de dezembro de 1952, 
que estima a Receita e fixa a Despesa da 
União para o exercício financeiro de 1953 
e da outras providências. 

 
Ao art. 1º (Emenda nº 1-c) 
Anexo 18 – Ministério da Educação 

e Cultura. 
Verba 3 – Serviços e Encargos. 
Consignação 2 – Auxilios e 

Subvenções. 
19 – Subvenções, 
06 – Conselho Nacional do Serviço 

Social. 
2) Extraordinárias 
Inclua-se: 
02 – Alagoas. 
Onde se lê: 
 

 Cr$ 
Instituto de Assistência e 
Proteção á Infância de 
Major Izidoro, para o 
Posto de Puericultura........ 50.000,00 

Leia-se: 
Instituto de Assistência e 
Proteção á Infância de 
Maceió, para o Pôsto de 
Puericultura de Major Izidoro.. 50.000,00 

 
Ao Art. 1º (Emenda nº 2) 
Anexo 18 – Ministério da Educação e 

Cultura. 
Verba 3 – Serviços e Encargos. 
Consignação 2 – Auxílios e 

Subvenções. 
06 – Conselho Nacional do Serviço 

Social. 
1) Ordinárias. 
23 – Santa Catarina 
Inclua-se: 
Onde se lê: 
Hospital Senhor Bom Jesus, de 

Araranguá – Cr$ 35.000,00. 
Onde se lê: 
Hospital Bom Pastor, de Ararangua – 

Cr$ 35.000,00. 
Onde se. lê: 
Curso Normal Regional Mater 

Dolorosa, de Capinzal – Cr$ 10.000,00. 
Leia-se: 
Curso Normal Regional Mater 

Dolorum, de Capinzal – Cr$ 10.000,00. 
Onde se lê: 
Hospital Santo Antônio (Associação 

Hospitalar Santo Antônio) – Cr$ 35.000,00 
 

Leia-se: 
Hospital São Vicente (Associação 

Hospitalar. São Vicente) – Italópolis – Cr$ 
25.000,00. 

Onde se lê: 
Associação de Amparo aos 

Tuberculosos de Joinville – Cr$.20.000,00. 
Leia-se: 
Sociedade de Assistência e Amparo 

aos Tuberculosos de Joinville – Cr$ 
20.000,00. 

Onde se Iê: 
Hospital de Caridade São Joaquim da 

Costa da Seita – Cr$ 35.000,00. 
Leia-se: 
Associação Beneficente Bento 

Cavalheiro, mantenedora, do Hospital 
Sagrado Coração de Jesus, em São 
Joaquim da Centa da Sena – Cr$ 
35.000,00. 

2) Extraordinárias. 
23 – Santa Catarina. 
Inclua-se: 
Onde se lê: 
Associação de Caridade de São 

Francisco de Paula, Maíra – Cr$ 
50.000,00. 

Leia-se: 
Associação de caridade de São 

Vicente de Paulo, Meira – Cr$ 50.000,00. 
Onde se Iê: 
Hospital Santo Antonio, de Italopolis – 

Cr$ 50.000,00. 
Leia-se: 
Hospital São Vicente, de Italopolis – 

Cr$ 50.000,00. 
Onde se lê: 
Educandário Santa Terezinha do Rio 

Negrinho, São Bento do Sul – Cr$ ilegível 
Cr$ 15.000,00. 

Leia-se: 
Educandário Santa Terezinhado Rio 

Negrinho, São Bento do Sul – Cr$ 
15.000,00. 

Onde se lê: 
Associação de Amparo aos 

Tuberculosos de Joinville – Cr$ 25.000,00. 
Leia-se: 
Sociedade de Assistência e Amparo 

aos Tuberculosos de Joinville – Cr$ 
25.000,00. 

Ao Art. 1º (Emenda nº. 4) 
Acrescente-se o seguinte: 
Anexo nº 21 – Ministério da Justiça e 

Negócios Interiores. 
Verba 3 – Consignação 2 – 

Subconsignação 19. 
Minas Gerais. 
Onde se lê: 
Associação de Proteção e Assistência 

aos Menores Desvalidos de Formiga – Cr$ 
200.000,00. 

Leia-se: 
Associação de Assistência e Proteção 

aos Menores Desvalidos de Formiga – Cr$ 
200.000,00. 

A Câmara dos Deputados 
O SR. PRESIDENTE: – Nos termos 

do art. 39, parágrafo 1º do Regimento 
Comum, designo o nobre Senador Durval 
Cruz, relator do projeto, para acompanhar, 
na Câmara dos Deputados, o andamento 
do projeto e das emendas de Senado. 

O SR. PRESIDENTE: – Chegaram à 
Mesa mais pareceres, que vão ser lidos. 

São lidos e vão a imprimir os seguintes: 
 

Pareceres 
 

Pareceres ns. 1-155, 1-156,1-157 e 1-158, 
de 1953 

 
Da Comissão de Constituição e 

Justiça – sôbre o Projeto de Lei da Câmara 
nº 370, de 1952, que cria o Instituto 
Nacional de lmigração e Colonização. 

 
Relator: Sr. Luiz Tinoco. 
1. O Sr. Presidente da República, em 

mensagem de que resultou o atual 
 

Projeto nº 370, de 1952, solicita aprovação 
do Congresso para a criação do Conselho 
Nacional de Imigração e Colonização – 
órgão encarregado de "planejar e executar 
a política de povoamento e colonização do 
território brasileiro", art. 1º. 

Dotado de personalidade jurídica e 
subordinação direta ao Presidente da 
República (art. 2º), incumbirá ao Instituto 
assistir e encaminhar os trabalhadores 
nacionais imigrantes de uma para outra 
região; orientar a seleção, entrada, 
distribuição e fixação de imigrantes, e 
traçar, o programa de colonização nacional 
(art. 3º). 

Competirá ainda ao Instituto a 
expedição de instruções para observância 
das medidas necessárias á execução da 
política de imigração e colonização (art. 
4º). 

Para desempenho de suas 
atribuições, poderá o Instituto firmar 
acordos e contratos com os Estados, 
Municípios e entidades públicas ou 
particulares e, mediante expressa 
autoridade do Presidente da República, 
contrair empréstimos no Banco 
Internacional de Reconstrução e 
Desenvolyimento ou outras entidades 
nacionais e estrangeiras (art. 5º).Para 
tanto, o Executivo dará a garantia do 
Tesouro Nacional, ate a importância de 
Cr$ 1.000.000.000,00 (hum bilhão de 
cruzeiros). 

O art. 6º consigna anualmente, no 
Orçamento Geral da União, durante cinco 
(5) anos, uma dotação não inferior a Cr$ 
200.000.000,00 (duzentos milhões de 
cruzeiros), para o Instituto exercer as suas 
atribuições fixadas na lei, dispondo ainda 
do produto dos bens de seu patrimônio e 
da cobrança da taxa de imigração, 
doações, legados ou subvenções. 

A transferência de imóveis e outros 
bens para o patrimônio do Instituto, 
mormente aqueles que, pertencendo á 
União, estejam sob administração da 
Divisão de Terras e Colonização do 
Ministério da Agricultura e do Departamento 
Nacional de Imigração do Ministério do 
Trabalho, está prevista no art. 7º. 

Os arts. 8º e parágrafos e 9º dispõem 
sobre a composição da Diretoria Executiva, 
do Conselho Consultivo, do Conselho 
Fiscal e sôbre a organização do pessoal 
necessário, baixada esta por decreto do 
Presidente da República. 

Igualmente o Presidente da República 
aprovará o orçamento do Instituto, na 
segunda quinzena de dezembro de cada 
ano (art. 10). 

O art. 11 prevê ampla isenção fiscal 
para os seus serviços, autorizando o art. 
12 a abertura de crédito especial de Cr$ 
20.000.000.00 (vinte milhões de cruzeiros) 
para atender às despesas de instalação e 
funcionamento do novo órgão. 

São extintos, pelo art. 14, os órgãos 
mencionados no art. 7º, e aos quais 
incumbe, até o presente momento, o 
desempenho das funções que, pelo Projeto 
são atribuídas ao Instituto, ao qual serão 
transferidos o acervo e as dotações 
orçamentárias dos mencionados organismos 
(§ 1º.Esta transferência atingirà também 
seus funcionários, os quais poderão optar 
pelo aproveitamento, respeitada a situação 
jurídico-funcional de cada um. 

2. Na forma do art. 162 da 
Constituição Federal, nada há que opôr ao 
Projeto do ponto de vista constitucional, 

Pela aprovação. 
Sala Ruy Barbosa, em 5 de maio de 

1953. – Dario Cardoso Presidente. – Luiz 
Tinoco, Relator. –Attilio.Vivacqua, com 
restrições, – Ferreira de Souza, com 
restrições quanto ao artigo 6°, dadas as 
minhas dúvidas sôbre a 
constitucionalidade da taxa de imigração. – 
Camilo Mércio. –Gomes de Oliveira. 

 
Nº 1.156, de 1953 

 
Da Comissão de Economia  

sôbre o Projeto de Lei da Câmara 
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n. 370, de 1952, que "cria o Instituto 
Nacional de Imigração e Colonização, e 
dá outras providências". 

Relator: Sr. Landulpho Alves. 
Em mensagem de 28 de maio de 

1952, solicita o Sr. Presidente da 
República aprovação para um projeto de 
lei que junta àquele documento, "criando 
o Instituto Nacional de Imigração e 
Colonização e a Carteira de Colonização 
do Banco do Brasil" 

Aprecia a mensagem aspectos do 
povoamento do País, salientando fatos de 
real, relevância, a imporem orientação 
dos poderes públicos. 

Á mercê de fatores ocasionais, 
embora dignos de especial consideração 
êsse povoamento tem se feito sem o 
sentido técnico que merecera, refletindo-
se isso no desequilíbrio político-
econômico entre regiões do país: entre o 
meio rural e o meio citadino e por último 
entre as fôrças de produção rural e as de 
industrialização. 

Produziu êsse desequilíbrio o estado 
de cousas com que hoje nos 
defrontamos, ou assistir os efeitos da 
superprodução de regiões rurais, face a 
outras que oferecem tal atração polarizam 
quase todas as disponibilidades de 
populações agrícolas de outras zonas, 
encarecendo o trabalho pela intensa 
procura dêste. 

Enquanto isto, regiões inteiras, 
compreendendo grupos de Estados 
assolados por adversas condições de 
clima veem migrar de seu seio, em levas 
após levas, grande massas de 
populações, atraídas por enganadoras 
vantagens que, na realidade,  
nem solução de emergência oferecem, 
para a desgraça que as atinge, pelos 
efeitos das secas prolongadas e 
dizimadoras. 

Enquanto isto, prospera a indústria 
eleva-se o nível de vida nas cidades, a 
economia imobiliária toma proporções 
gigantesca de verdadeira macrocefalia e 
a construção urbâna constitue um outro, 
se não um dos maiores centros de 
convergência do capital e do homem que 
procura trabalho. Êste, atraído pelo que 
considera confôrto das grandes cidades 
aí permanece com sua família, em 
condições não raro ruinosas, quando não 
deixa a família no interior, para não mais 
voltar. 

O encarecimento da vida resultante 
do aumento vertiginoso do custo aos 
meios de subsistência, nos centros 
populosos, a contratar com uma redução 
percentual dos gêneros de primeira 
necessidade, no seu volume e na sua 
qualidade, haveria de levar à tragédia que 
ora vivemos. 

Não são pois a chamada inflação e 
muitos menos o chamado latinfundio 
que produzem toda essa desordem 
econômica e social, mas a falta de 
sistema, de orientação, de normas de 
equilíbrio; a carência de rumos certas, 
tanto quanto possível, ao povoamento 
do país e à sua atividade econômica. 
Chega-se a registrar fatos esdrúxulos e 
quase criminosos, de abandono de 
inúmeras zonas ricas irrigáveis porque á 
margem de rios perenes, integradas na 
região das sêcas periódicas ou 
semiárida, zonas essas que abrigariam 
centenas de milhares de famílias, para 
se preferir solução artificial e 
impraticável de fixar essa gente, sujeita 
ao êxodo temporário ou constante, em 
regiões de clima condições de meio 
extremamente diferentes das que 
ocorrem nas zonas flageladas donde 
provêm. 

De outro lado, está á colonização 
com o imigrante estrangeiro. Nêsse 
capítulo onde se encontra necessidade 
permanente, de solução inadiável, 
estamos ás apalpadelas, ocupando-nos 
com detalhes de somenos importância 
(se há um cego, um aleijado, um 
paralítico, um irmão de criminoso, nas 
famílias que devemos receber), 
perdendo de vista o grosso do problema 
e os grandes lances para a sua  
 

solução, qual seja a entrada de centenas 
de milhares de apricultores ou de 
industriais, que de todos carecemos 
inadiàvelmetne, na fusão dos elementos 
que não de constituir a nova densidade 
democrática, notadamente no meio rural. 

A imigração do elemento estrangeiro, 
principalmente do europeu, não mais se 
pode retardar. Sacrifícios grandes que 
fossem, justificar-se-iam no 
aproveitamento dêsse trabalho pois há de 
see dêle que resultará o aproveitamento 
racional das nossas riquezas agrícolas, a 
menos que queiramos esperar o que há 
de resultar do aumento lento das 
populações rurais ora existente, na sua 
maioria sem capacidade e sem técnica. 

O comum do nosso homem rural 
chamado nativo não tem a preparação, á 
educação e, mais do que tudo, a ambição 
pessoal necessária para desenvolver, por 
si só, as grandes regiões agrícolas do 
País. 

E' necessário o elemento 
estrangeiro, ao lado do qual estará o 
nacional, crescendo em eficiência, 
transformando-se em valor realmente 
produtivo, pelo exemplo, pela evidência 
da vantagem de processos, que melhor 
influirá na orientação dos seus filhos os 
quais desde meninos, terão a atividade 
voltada para as lides agrícolas, com 
sentido novo de exploração racional e 
econômica. 

E' êsse grande problema nacional na 
esfera da economia rural, um dos 
maiores, sem dúvida, ao lado dos 
relacionados com os meios de 
transportes; os atinentes à armazenagem 
e à frigorificação dos produtos; como o da 
organização cooperativa do produtor e, 
finalmente, o financiamento das 
atividades agrárias; o suprimento de 
energia motora, elétrica de carburantes 
líquidos, sólidos ou gazosos. 

E' êsse grande problema da 
coolnização do País (ligado todo aos já 
mencionados, em estreita 
interdependência), que encara o projeto 
em exame. 

E' por êsse motivo, medida 
legislativa que se impõe sem mais 
demora. 

 
Projeto de Lei da Câmaar número 

2.110-D de 1952, em muito pouco, fugiu 
aos dispositivos do projeto enviado com a 
mensagem do Executivo. 

Tem a iniciativa do Govêrno base no 
art. 162 da Constituição, que dispões 
sôbre a imigração, a colonização e o 
povoamento do País. 

Dentre os pontos em que o projeto 
aprovado foge ao apresentado pelo 
Executivo, Destacam-se: 

1º) – O projeto do Executivo cria pelo 
art. 8º, o regime da administração do 
Instituto exercida "por um Presidente 
assistido por um Conselho Consultivo e 
por um Conselho Fiscal", enquanto que o 
projeto da Câmara estabelece que "o 
Instituto será administrado por uma 
Diretoria Executiva assistida por um 
Conselho Consultivo e um Conselho 
Fiscal". Assim, ao envês de um 
Presidente, cria uma Diretoria Executiva e 
da a êsse órgão um Presidente, um 
Diretor Técnico e um Diretor Tesoureiro. 
Nesse caso, como no outro, os titulares 
serao de livre nomeação do Sr. 
Presidente da República. 

2º) – Também na composição do 
Conselho Consultivo no Projeto da 
Câmara passa-se de 7 para 8 o número 
de membros, passando igualmen de 5 
para 6 o número de membros apontados 
à nomeação do Sr. Presidente da 
República; além dos dois que são de sua 
livre escolha. 

O lugar a mais pelo projeto da 
Câmara será ocupado por pessôa 
indicada pela Confederação Rural 
Brasileira. 

Neste caso, cumpre prover que a 
indicação será feira em lista tríplice. 

3º) – O Conselho Fiscal será 
composto de 5 membros, nomeados pelo 
Sr. Presidente da República, sendo  
 

um indicado pelo Ministério da Fazenda, 
um pelo Banco do Brasil quando houver 
realizado financiamento ou garantido 
empréstimo acima de Cr$ 50.000.000,00 
e outro pelo Estado ou entidade de 
direito público quando, em conjunto 
hajam feitos doações superiores a Cr$ 
25.000.000,00. 

Ora, em primeiro lugar, no que  
toca à indicação pelo Banco do  
Brasil, não esclarece o projeto, do 
Executivo ou da Câmara, se o limite a 
ser atingido para ter direito á mesma 
indicação representa a ilegível 
empréstimo s até então realizados 
acima de Cr$ 50.000.000,00 ou se  
mais de um empréstimo superior  
a essa quantia. Também no que se 
refere á condição para que o Estado  
ou entidade outras de direito  
público possam apontar nome para o 
Conselho estabelece o projeto que isso 
se dará "quando em conjunto, hajam 
feito doações superiores a Cr$ 
25.000.000,00". 

Não sei por que esperar doações e 
não contribuições em dinheiro, naquele 
montante. 

Não se prevê igualmente como 
preencher esses cargos de Conselho 
Fiscal, no caso em que essas condições 
não tenham sido atingidas, quer pelos 
Estados e outras entidades, quer pelo 
Banco do Brasil. Necessário se torna 
prevenir essas hipóteses, que aliás 
ocorreram inevitàvelmente pelo  
menos rio comêço do financiamento do 
Instituto. 

Achamos que nesses casos os 
respectivos membros do Conselho Fiscal 
devem ser de livre escolha do Presidente 
da República. 

Ao Art. 14, que declara extintor o 
Conselho de Imigração e Colonização,, o 
Departamento Nacional de Imigração  
do Ministério do Trabalho e a Divisão  
de Terras e Colonização do Ministério da 
Agricultura cujas funções serão 
desempenhadas pelo Instituto Nacional 
de Imigração e Colonização, acrescenta a 
Câmara um parágrafo que regula a 
situação do pessoal dos órgãos extintos 
dando-lhe "opção para ser quanto 
possível, aproveitado pelo Instituto 
Nacional de Imigração e Colonização". 
Assegura, igualmente, ao pessoal do 
Conselho de Imigração e Colonização a 
transferência para o mesmo Instituto, "na 
situação jurídica em qeu se encontra 
cada funcionário". 

 
No projeto de Lei da Câmara como 

aliás no emanado de Executivo, dispõe-se 
pelo art. 1º que o Instituto tem 
subordinação direta ao Presidente da 
República. 

E' assunto que, embora orientado 
segundo a norma adotada para 
autarquias semelhantes deveria, a meu 
ver, ser objeto de melhor exame, vez que, 
nesta hora estuda a Administração 
Federal, em colaboração com os partidos 
políticos, bases para a Reforma Geral do 
Sistema Administrativo da União, estudo 
já bem adiantado, pelo Executivo e pela 
Comissão Interpartidária disso 
encarregada. 

Todavia será matéria que podera ser 
oportunamente apreciada. 

Também acho errada a  
disposição que atribue ao Ministério da 
Agricultura a indicação de um só 
membro para o Conselho Consultivo, em 
paridade com a indicação de outros 
Ministérios e a Confederação Rural 
Brasileira. Não compreendo que assim 
seja, vez que maiores e mais numerosos 
encargos caberão na execução da lei, 
da escolha do imigrante, a sua 
localisação; do estudo de zonas a 
colonizar, ao critério da divisão de lotes 
e estabelecimentos das colônias; do 
estudo dos respectivos solos a 
assistência técnica aos colonos nos 
múltiplos aspectos de sua atividade, e 
tantos outros misteres diretamente 
ligados àquele Departamento da alta 
administração. 

Acho que ao Ministério da Agricultura 
deve-se reserva a obrigação de indicar 
dois membros para miegrarem o 
Conselho Consultivo. 

Para a instalação e o funcionamento 
inicial do Instituto o Projeto autoriza a 
abertura de um crédito especial de Cr$ 
20.000.000,00 ( vinte milhões de 
cruzeiros). 

Para o financiamento dos sesu 
serviços normais, poderia o Instituto 
contrair, mediante autorização expressa 
do Sr. Presidente e Desenvolvimento e 
em outras organizações nacionais e 
estrangeiras (artt. 5º). 

Além disto, o Executivo poderá dar a 
garantia do Tesouro Nacional a 
empréstimos até um montante global de 
Cr$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de 
cruzeiros). Terá ainda o Instituto, 
anualmente, no Orçamento da República, 
dotação global não inferior a Cr$ 
200.000.000,00 (duzentos milhões de 
cruzeiros), durante 5 anos. Disporá, 
ainda, dos bens que integrarem o seu 
patrimônio e do produto da cobrança de 
uma taxa que se denomina "taxa de 
imigração", além de doações, legados ou 
subvenções que recebe de entidades 
públicas ou particulares. 

Não se menciona o valor da taxa que 
ficará autorizado a cobrar. 

Assim se resume a apreciação que 
fazemos sôbre o projeto que julgamos em 
condições de ser aprovado, com as 
seguintes emendas: 

 
EMENDA N° 1-C 

 
Ao art. 8º, § 2º – Substitua-se pelo 

seguinte: 
" O Conselho Consultivo será 

composto de 8 (oito) membros, todos 
nomeados, em Comissão, pelo Presidente 
da República, Sete (7) dêstes últimos serão 
indicados, 2 (dois) pelo Ministério da 
Agricultura e um por cada um do Ministério 
da Justiça e Negócios Interiores, do 
Trabalho, Indústria e Comércio e das 
Relações Exteriores, um (1) pelo Banco do 
Brasil, quando tiver criado a Carteira e 
Colonização e, ainda um pela 
confederação Rural Brasileira, sendo esta 
indicação em lista tríplice, de pessoas 
conhecedoras de assuntos ligados à 
colonização, à imigração e ao meio rural. 

 
Justificação 

 
Não seria compreensível que o 

Ministério da Agricultura, departamento 
da Alta Administração a que mais são 
afetos os serviços a cargo do novo 
Instituto, tivesse uma representação igual 
á de qualquer outro Ministério e muito 
menos à da Confederação Rural 
Brasileira. 

Também não se justificaria ficasse 
esta entidade com o direito de apresentar 
um só nome à nomeação do Sr. 
Presidente da República. A indicação de 
um só nome e pràticamente a sua 
nomeação: Ademais é mister que as 
pessoas indicadas pela Confederação 
conheçam o meio rural e pelo menos, 
aspectos importantes dos problemas da 
colonização, da imigração e da emigração 
de uma zona par outra do país. 

 
EMENDA N. 2-G 

 
Ao art. 8º – Acrescente-se: 
§ ... Enquanto não fôr criada a 

Carteira de Colonização, pelo Banco do 
Brasil, o lugar de membro do Conselho 
Consultivo para cuja ocupação deverá ser 
indicado um nome, será preenchido por 
pessoa de livre escolha do Presidente da 
República. 

 
EMENDA N. 3-C 

 
Ao art. 8° – Acrescente-se: 
"§ ... Até que sejam satisfeita as 

condições exigidas no § 3º, para a 
indicação de um nome a fim de compor o 
Conselho Fiscal, pelo Banco do Brasil e 
pelos Estados e outras entidades 
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de direito público, serão os respectivos 
lugares ocupados por pessoa de livre 
escolha do Presidente da República." 

 
EMENDA N° 4-C 

 
Ao art. 8º, § 3º: Onde se diz 

"financiamento da garantia de 
empréstimo ilegível de Cr$ 
50.000.000,00 (cinqüenta milhões de 
cruzeiros) e outra pelos Estados e 
outras entidades de direito Ilegivel 
quando em conjunto hajam feito 
locações superiores a Cr$ 
25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de 
cruzeiros)", diga-se: "financiamento ou 
garantia de empréstimo acima de Cr$ 
50.000.000,00 (cinqüenta milhões de 
cruzeiros) e outra pelos Estado e outras 
entidades de direito público, quando, em 
conjunto, hajam feito doações ou 
contribuições que totalizem quantia igual 
ou superior a Cr$ 50.000.000,00 
(cinqüenta milhões de cruzeiros)". 

 
Justificação 

 
E' necessário fique esclarecido que 

não se trata de mais de um financiamento 
ou garantia de empréstimo igual ou 
superior as quantias mencionadas, mas 
de empréstimos que totalizem essas 
quantias ou importâncias que lhe sejam 
superiores. Outros sua não basta referir a 
doações mas também a contribuições que 
hão de vir, por fôrça de acôrdos firmados 
entre a União e Estados, bem como entre 
a União e outras entidades de direito 
público. 

Sala de Leitura, em 14 de julho de 
1953. – Pereira Pinto, Presidente. – 
Landulpho Alves, Relator. – Euclydes 
Vieira. – Julio Leite. 

 
N° 1.157, DE 1953 

 
Da Comissão de Legislação Social, 

sôbre o Projeto de Lei da Câmara n° 370, 
de 1952, que "cria o Instituto Nacional de 
Imigração e Colonização". 

Relator: Sr. Kerginaldo Cavalcanti. 
O Projeto de Lei da Câmara número 

2.110-D, de 1952, no Senado, tomou o n° 
370, origina-se de mensagem do 
Presidente da República, datada de 28 de 
maio daquele ano. 

Solicita-se do Poder Legislativo, 
mediante um projeto de lei, a criação do 
Instituto NNacional de Imigração e 
Colonização e da Carteira de Colonização 
do Banco do Brasil. 

Aprovado na Câmara dos 
Deputados, o projeto passou ao Senado, 
sendo designado Relator, pela Comissão 
de Constituição e Justiça, o ilustre 
Senador Luiz Tinoco. 

Depois de examinar a espécie, 
acabou por proclamar, na forma do 
artigo ilegível da Constituição Federal, 
nada a opor ao projeto sob o aspecto 
constitucional, no qua foi seguido por 
seus eminentes colegas, apenas com a 
restrição do preclaro Senador Ferreira 
de Souza, quanto ao art. 6º, que outorga 
ao Instituto a "taxa de imigração", pois 
tem dúvida sôbre a sua 
constitucionalidade. 

A Comissão de Economia, por seu 
eminente Relator, Senador Landulpho 
Alves, estudando proficientemente a 
matéria, salientou, todavia, os pontos em 
que o Projeto, aprovado na Câmara, foge 
aos dispositivos do que fôra encaminhado 
àquela pelo Executivo. 

E destacou: 
1º – Pelo art. 8º, o Executivo cria o 

regime de administração do instituto "por 
um Presidente assistido pro um 
Conselho Consultivo e por um Conselho 
Fiscal". 

Na Câmara, vingou, entretanto, que 
a administração de faria: 

"por uma Diretoria Executivo 
assistida por Conselho Consultivo e um 
Conselho Fiscal". 

Para êsse órgão, cria um Presidente, 
um Diretor Técnico e em Diretor-
Tesoureiro, de livre nomeação, todos 
eles, do Presidente da República. 

2° – Na Constituição do Conselho 
Consultivo, o projeto da Câmara altera de 
7 para 8 o número de membros e também 
dá ao Presidente o direito de nomear 6 
membros invés de 5, dos que lhe forem 
apontados, sem prejuízo dos 2 de sua 
livre escolha. 

Ofereceu, então, o ilustre Relator, 
quatro emendas. 

A 1ª ao § 2º do art. 8º, de caráter 
substitutivo, conserva o mesmo número 
de conselheiros, a sua nomeação, em 
comissão, pelo Presidente da República. 
Mas, enquanto pelo § 2º, seus nomes 
apenas serão indicados para a nomeação 
pelo Chefe do Executivo, a emenda 
manda que sete sejam os indicados. 
Altera, ainda quando manda que invés de 
um caiba ao Ministério da Agricultura dos 
representantes. Também modifica, 
quando ao representante da 
Confederação Rural Brasileira, para a sua 
apresentação, exige lista tríplice e que a 
pessoa seja conhecedora dos assuntos 
que são o objetos do projeto. 

Aceitamos a emenda, de douta 
Comissão, em parte. 

Manifestamos a nossa concordância 
no scinido de que o Ministério da 
Agricultura, em virtude das razões 
aduzidas pelo Relator, de fato tenha dois 
membros no Conselho Consultivo. 

Não nos convencemos, entretanto, 
da conveniência de exigir-se a "lista 
tríplice", no que se refere a indicação pela 
Confederação Rural Brasileira. E do 
mesmo modo, julgamos ilegível que os 
indicados sejam conhecedores de 
assuntos ligados à colonização, à 
imigração e ao meio rural, porque essas 
qualidades, para a escolha, são atributos 
que estão ao critério da autoridade 
nomeante. 

A emenda aditiva ao art. 2º, 
constante de mais um parágrafo, parece-
nos aceitável e por isso merece a nossa 
acolhida. 

Dispõe-se que, enquanto não for 
críada a Carteira de Colonização, pelo 
Banco do Brasil, "o lugar de membro do 
Conselho Consultivo, para cuja ocupação 
deverá ser indicado um nome", seja 
preenchido "por pessoa de livre escolha 
do Presidente da República". 

Idênticamente, a emenda n° 3 é 
aditiva ao art. 8º. 

Visa ela, serem preenchida as 
exigências do art. 3º, no que concerne à 
constituição do Conselho Fiscal, pelo 
Banco do Brasil, pelos Estados etc, dar o 
poder de preenchimento dos lugares à 
livre escolha do Presidente da República. 

A emenda n° 4, modificativa do § 3º, 
do art. 8º, expressa que onde se lê 
doações, passe a ler-se: "doações ou 
contribuições". E onde se encontra: 
"superiores a Cr$ 25.000.000,00 (vinte e 
cinco milhões de cruzeiros)", redija-se: 
"que totalizem quantia igual ou superior a 
Cr$ 50.000.000,00 (cinqüenta milhões de 
cruzeiros)". 

Aceitamos também a emenda, 
sobretudo pelo que se relaciona com a 
adição do vocábulo "contribuições". 

Desta sorte, atendendo às altas 
conveniência em que se inspirou a 
Mensagem do Excelentíssimo Sr. 
Presidente da República, somos favoráveis 
a aprovação do projeto e das emendas 
formuladas pela douta Comissão de 
Economia, exceto parte da sua emenda n° 
1º, onde se manda apontar, pela 
Confederação Rural Brasileira, nomes em 
lista tríplice e com as exigências, pelos 
indicados, do conhecimento "dos 
problemas da colonização da imigração, e 
da colonização de uma zona para  
outra do País. 

Oferecemos, portanto, a subemenda 
correspondente, bem assim como duas 
emendas aos §§ 1º e 3º do art. 8º. 

 
SUBEMENDA 

 
A' emenda n. 1-C. 
Suprimam-se, na emenda n° 1º, à 

seguinte expressão: 
"Sendo esta indicação em lista 

tríplice, de pessoas conhecedoras de as- 
 

suntos ligados à colonização, a 
imigração e ao meio rural". 

 
EMENDA N° 5-G 

 
Ao § 1º de art. 8º, entre as palavras 

"Diretor-Tesoureiro" e "todos" acrescente-
se a seguinte expressão: "homeados em 
comissão". 

 
Justificação 

 
Visa a emenda acima esclarecer que 

os cargos da Diretoria Executiva não 
serão exercidos em caráter de 
efetividade. O texto do projeto não deixou 
este ponto bem claro. 

 
EMENDA N° 6-C 

 
Ao § 3º do art. 8º, entre as palavras 

"nomeados" e "pelo", acrescenta-se a 
expressão: "pelo prazo de 2 (dois) anos". 

 
Justificação 

 
O objetivo da emenda é igual ao da 

anterior, se bem que estipule um prazo de 
dois anos para os membros do Conselho 
Fiscal. 

Sala das Comissões, 10 de agôsto 
de 1953. – Carlos Gomes de Oliveira, 
Presidente. – Kerginaldo Cavalcanti, 
Relator. – Luiz Tinoco. – Cícero de 
Vasconcelos. 

 
N° 1.158, DE 1953 

 
Da Comissão de Finanças, sôbre o 

Projeto de Lei da Câmara número 370, de 
1952, que cria o Instituto Nacional de 
Imigração e Colonização. 

Relator: Sr. Alvaro Adolfo. 
1. O Sr. Presidente da República, em 

longa mensagem dirigida ao Congresso 
Nacional, de 28 de maio de 1952, salienta 
a necessidade de ser criado o órgão 
federal de que cogita o parágrafo único do 
art. 162 da Constituição. Propõe a criação 
do Instituto Nacional de Imigração e 
Colonização, de caráter autárquico, com 
personalidade jurídica e sede no Distrito 
Federal, subordinado diretamente ao 
Presidente da República e o objetivo de 
planejar e executar a política de 
povoamento e colonização do Território 
brasileiro. 

Mostra a mensagem presidencial 
que urge ordenar e racionalizar o 
povoamento do país, tendo em vista a 
fraca estrutura econômica e social do 
meio rural, o exôdo das populações dos 
campos para as cidades e o anormal 
desequilíbrio demográfico entre as várias 
regiões da nossa imensa e diferenciada 
área geográfica. 

E' preciso atender a problemas da 
maior relevância na base do aumento da 
população e da produção econômica, 
relacionados não só com as o-nas novas 
em que se faz sentir a angustia de braços 
de trabalho que acompanham o seu 
crescente desenvolvimento, como quanto 
a outras regiões de alta natalidade, mas 
economicamente estacionárias e 
fornecedoras de emigrantes internos, 
além do interêsse nacional do 
povoamento do Oeste e do Norte do país. 
Isto, no ponto de vista de melhor 
orientação dos populações nacionais e 
sua fixação em zonas que ofereçam 
melhores condições de produção e mais 
alto rendimento ao trabalho nacional, 
tendo em vista a qualidade das terras e 
sua fertilidade, as facilidades de 
transporte ao longo das linhas axiais e de 
penetração, além de outras condições 
favoráveis à fixação das populações, para 
que não sejam atraídas pelos grandes 
centros urbanos. Há que ter em vista, de 
outro lado, a necessidade de encaminhar 
correntes imigratórias que venham 
contribuir para êsse povoamento e para o 
desenvolvimento da produção agrícola e 
industrial do país, com a fixação do 
trabalhadores alienígenas, em zonas de 
sua melhor adaptação, que posam trazer 
para a agricultura e a indústria do Brasil o 
contingente de novas técnicas de tra- 
 

balho e métodos avançados de produção 
de seu país de origem. 

São finalidades especificas do 
Instituto: assistir e encaminhar os 
trabalhadores nacionais de uma região 
para outra, orientar e promover a seleção, 
entrada, distribuição e fixação de 
trabalhadores de procedência estrangeira 
traçar e executar direta ou indiretamente, 
o programa nacional de colonização, 
tendo em vista a fixação de imigrantes e o 
maior acesso aos nacionais da pequena 
propriedade agrícola. Assim, a nova 
entidade, que unifica numa só 
organização autonomia todas as funções 
dé aqui exercida por vários órgãos 
distribuídos pelos. Ministérios da 
Agricultura, das Relações Exteriores e do 
Trabalho, será instrumento de uma larga 
política de povoamento e colonização, em 
ilegível técnicas e econômicos, que 
venha encerrar o longo período de 
empírismo da ação oficial nessa matéria, 
por novos métodos de admissão de 
imigrantes e sua fixação em colonias, 
com o aproveitamento de elementos 
nacionais na base dessa colonização, 
como de sua melhor redistribuição pelas 
zonas geo-econômicas do país. 

2. Realmente, a nossa legislação 
sôbre imigração, quase tôda ela pautada 
em paradígmas estrangeiros, nem 
sempre de conveniente aplicação ao 
nosso país, não tem obedecido a um 
sistema compatível com as condições 
reais da economia brasileira, salvo alguns 
casos de execução, em que os resultados 
positivos tem resultado mais das 
condições propícias das reigiões a que 
os imigrantes se tem encaminhado do 
que propriamente à ação oficial. Deve-se, 
entretanto, ressalvar, nesta parte, a 
organização e o trabalho do 
departamento de imigração de São Paulo, 
a cargo da Secretaria da Agricultura do 
grande Estado. A variedade de órgãos de 
execução não permitia uma política 
orgânica de povoamento e a ação isolada 
desses órgãos ou o conflito de 
competência entre os mesmos, quabrava 
a unidade de qualquer sistema de 
colonização, do que resultava, em todo o 
caso, a deficiência dos respectivos 
serviços, na razão da sua importância 
para a economia do país e para o 
desenvolvimento das suas fôrças 
humanas de trabalho. 

A centralização dos serviços neste 
caso é da maior importância para que da 
ação unitária do Govêrno resulte a ação 
sinérgica dos órgãos responsáveis pela 
atração, seleção e fixação de imigrantes, 
como pelo encaminhamento dos 
trabalhadores nacionais às zonas de 
produção e o seu agrupamento em 
colonias com elementos alienígenas. Até 
mesmo pela necessidade que há em 
manter sob uma só direção e em serviços 
conjugados a imigração e o colonização, 
como modos de solução racional de um 
mesmo problema e de povoamento em 
bases econômicos. 

3. Evidentemente o projeto marca 
uma orientação nova em nossa política 
imigratória. Arma o govêrno de um órgão 
flegível e simplificado, de ação direta e 
pronta, para dar execução aos programas 
destinados a atrair para o país as correntes 
imigratórias que mais nos convenham, 
tendo em vista a extensão territorial, as 
atuais condições demográficas, a 
distribuição das populações nacionais 
pelas diversas regiões geo-econômicas, a 
falta de braços de trabalho nas zonas 
novas de maior produtividade, a 
necessidade de atrair trabalhadores 
especializados para a indústria, além de 
ocupação econômica de imensas regiões 
despovoadas e inexploradas, à espera de 
povoadores com a necessária capacidade 
de adaptação as mesmas e que possam 
contribuir para o fortalecimento da 
economia brasileira. 

Somos de certo modo, um país em 
pleno emprêgo, no sentido de que  
temos constante procura de braços de 
trabalho e mão de obra. Temos sempre 
falta de trabalhadores especializados, 
tanto na indústria, como na 
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agricultura. O êxodo dos campos para os 
centros urbanos, que nos tira braços à 
agricultura, não dá artífices ao nosso 
parque Industrial. Daí resulta acumular-se 
nas cidades uma população marginal, de 
baixa ou nenhuma produtividade, 
povoando favelas e agravando o 
problema social. 

Por falta, seguramente, de um órgão 
eficiente à frente dêsses serviços, com 
perfeita unidade de ação, seguindo as 
linhas de uma política colonizadora 
compatível com as nossas condições 
demográficas, econômicas e políticas, 
perdemos na oportunidade da última 
guerra e logo depois desta, o melhor 
momeno, que nos era facultado para 
encaminhar ao nosso país uma torrente 
substancial do povoadores de primeira 
ordem, à nossa escolha, muitos dêles de 
estirpes já fixados nas colônias do sul. 
Enquanto deixamos de receber êsses 
deslocados da guerra, que se 
encaminharam para vários países sul-
americanos, vimos nesse período se 
avolumar a massa de traficantes 
improdutivos em nossas principais 
cidades, sem que os órgãos oficiais 
fizessem a triagem necessária à sua 
admissão. Por outro lado, deixamos. às 
vezes, de receber correntes imigratórias 
de comprovada conveniência ao 
desenvolvimento econômico do país, 
devido a certo misoncismo político ou 
preconceito racional dos órgãos de 
direção da política de imigração. 

4. Terá o Instituto a finalidade de 
realizar um sistema de colonização 
adequado às nossas comuns 
necessidades, que utilize o elemento 
nacional, como fase de povoamento e a 
contribuição alienígena, tendo em vista 
melhores métodos de trabalho, 
notadamente novas técnicas de 
produção. A colonização tem de 
considerar os elementos de proveniência 
diversa e aproveitá-los como melhor 
convier os interêsses do país, tendo em 
vista a formação e a assimilação de 
núcleos de produção, quanto possível 
miscigenados com as correntes nacionais 
de povoamento. Um sistema racional de 
colonização há de ter em conta que 
devemos criar condições favoráveis ao 
imigrante estrangeiro, tendo em 
consideração a raça, o clima de origem, 
as facilidades de adaptação ao meio 
brasileiro, na variedade das diversas 
zonas climatéricas e geoeconômicas, as 
formas de produção de preferência do 
imigrante e o seu gráu de cultura, para 
que encontre maiores facilidades de vida 
que tinha no seu meio de origem, como 
entende Cauderlier, quando explica as 
causas dos movimentos imigratórios das 
populações humanas. 

Pierre Mombeig refere, nos Ensaios 
de Geografia Humana Brasileira, os 
excelentes resultados de uma nova 
tentativa de colonização moderna em 
nosso país, em o Núcleo Colonial prédio 
de sua propriedade. 

"Barão de Antonina," em São Paulo, 
na base de elementos brasileiros 
representando cêrca de 60% da 
população fixada. Verifica-se aí como se 
opera a assimilação dos grupos 
alienígenas, apesar da diversidade de 
raças e culturas, do estilo arquitetônico, 
das religões, das diversões, das formas 
de alimentação, etc. Oo choque racial 
resulta a amalgamação e a integração no 
meio brasileiro. O colono acaba sempre 
cidadão de nosso país. 

A respeito dêsse sistema de colônias 
mistas, que afastam qualquer 
possibilidade dos chamados quistos 
raciais, observa Julio de Revoredo, em 
seu magnífico trabalho sôbre a imigração 
no Brasil: 

"Nas concentrações agrícolas 
mistas, além do incentivo trazido pelo 
preparo técnico, pelo amor ao trabalho, 
do lavrador alienígena ao nativo, deve-se 
ainda considerar o importantíssimo 
problema da assimilação, que encontra 
em tais formações rurais uma das suas 
melhores soluções, como ja referimos em 
outro capítulo. 

"Os colonos alienígenas poderiam 
constituir uma quinta parte do total dos 
obreiros existentes em cada concentração 
e seriam escolhidos entre os mais aptos 
para os trabalhos agrícolas de diversas 
nacionalidades". (Imigração, fol. 196). 

5. Para realizar essa politica racional 
de imigração e colonização, na conjuntura 
em que nos encontramos, ao tempo em 
que o nosso país esta sendo 
constantemente solicitado a receber 
correntes de povoadores de todos os 
quadrantes, precisa o Govêrno dispôr dos 
meios necessários e de recursos 
correspondentes. Dai prever o projeto 
que, para o desempenho de sua 
finalidade, o Instituto firmará acordos 
com os Estados, Municípios ou entidades 
públicas ou particulares, para execução 
dos serviços de imigração e colonização, 
e poderá contrair, mediante autorização 
expressa do Presidente da República, 
empréstimo no Banco Internacional de 
Reconstrução e, Desenvolvimento ou 
em outras organizações nacionais ou 
estrangeiras. Fica, por sua vez, o Poder 
Executivo autorizado a outorgar a 
garantia do Tesouro Nacional a 
empréstimos até o montante de um bilhão 
de cruzeiros, segundo as condições do 
mercado. Terá o Instituto anualmente a 
disponibilidade de uma dotação global 
não inferior a duzentos milhões de 
cruzeiros e disporá do produto dos bens 
que integrarem o seu patrimônio e da 
cobrança da taxa de imigração além das 
doações, legados ou subvenções que 
receber de entidades públicas ou 
particulares. 

Para o Instituto são transferidos, em 
conseqüência da extinção do Conselho 
de Imigração e Colonização, 
Departamento Nacional de Imigração do 
Ministério do Trabalho, Indústria e 
Comércio e a Divisão de Terras e 
Colonização do Ministério da Agricultura, 
todos os imóveis e outros direitos que, 
pertencendo ao patrimônio da União, se 
encontram atualmente sob a 
administração dos órgãos extintos. O 
acêrvo e as dotações orçamentárias 
desses órgãos são transferidos ao 
Instituto. 

O Instituto terá a organização e o 
pessoal necessário aos seus serviços, de 
acôrdo com as normas e quadro 
aprovados em decreto pelo Presidente da 
República. Desse decreto constarão, 
além das atribuições, a remuneração do 
Presidente e dos membros do Conselho 
Consultivo, que a lei cria, como órgão 
assistente do Instituto. Os membros do 
Conselho Fiscal, também criado pela lei, 
não percebem remuneração, especial. 

O orçamento anual do Instituto, 
tendo em vista a dotação orçamentária 
votada e demais disponibilidades, será 
aprovado por decreto do Presidente da 
República, na segunda quinzena do mês 
de dezembro de cada ano. O Instituto e 
seus serviços gozarão da ampla isenção 
fiscal. 

Pelo projeto, fica o Poder Executivo 
autorizado a abrir o crédito especial de 
vinte milhões de cruzeiros.......................... 
(Cr$ 20.000,000,00), para instalação e 
funcionamento do Instituto. 

Quanto à situação do pessoal dos 
órgãos extintos, do Ministério da Agricultura 
e do Ministério do Trabalho, terá o mesmo 
opção para ser aproveitado no Instituto e do 
Conselho de Imigração e Colonização é 
assegurada a transferência para o mesmo 
Instituto, na situação jurídica em que se 
encontra cada funcionário. 

6. Ao projeto, que teve pareceres 
favoráveis das doutas Comissões de 
Constituição e Justiça, Economia e 
Legislação Social, foram oferecidas por estas 
duas últimas cinco emendas e uma 
subemenda. 

 
EMENDA N º 1-C 

 
A douta Comissão de Economia 

propõe que o § 2º do art. 8º, que regula  a 
composição do Conselho Consultivo,  
seja redigido de modo que, dos oito 
membros desse Conselho, todos no- 
 

meados pelo Presidente da República, 
dois sejam indicados pelo Ministério da 
Agricultura e um para um dos Ministérios 
da Justiça e Negócios Interiores, de 
Trabalho, Indústria e Comércio e das 
Relações Exteriores, e um pelo Banco do 
Brasil, quando tiver criado a Carteira de 
Colonização e, ainda, um pela 
Confederação Rural Brasileira, sendo a 
indicação do membro desta escolhido de 
uma lista tríplice, de pessoas 
conhecedoras de assuntos ligados à 
colonização, à imigração e ao meio rural. 

A alteração o que a emenda propõe 
refere-se apenas a ser o Ministério da 
Agricultura representado no Conselho por 
dois membros, em vez de um como está 
no projeto, em igualdade com os outros 
Ministérios indicados e à circunstância de 
subordinar a designação do representante 
da Confederação Rural Brasileira a lista 
tríplice para escolha pelo Presidente da 
República. 

Não nos parece que, data venia, 
tenha razão a douta Comissão de 
Economia, quanto à emenda proposta. 
Não hà porque atribuir ao Ministério da 
Agricultura maiores responsabilidades 
que aos demais, quanto às finalidades do 
Instituto. Os representantes dos quatro 
Ministérios mais de perto interessados 
nos problemas de imigração e 
colonização, devem ilegível num mesmo 
pé de igualdade no desempenho da 
função consultiva que o projeto lhes 
atribue. Não há razão para dar a um 
desses Ministérios mais um lugar nesse 
Conselho, que não tem função executiva, 
de mera assistência que é. A questão de 
número não tem a importância que se 
afigura aquela doutrina ilegível no caso. 
O representante do Ministério da 
Agricultura deve ter a capacidade 
necessária para levar ao Conselho o 
ponto de vista do seu Ministério, no que 
os problemas aventados possam 
interessar F produção agrícola do pais, 
sem ter que diminuir a sua autoridade de 
técnico em contraste com outra 
representante, por ventura menos 
alegorizado. 

Em relação à presença de 
representante da Confederação Rural 
Brasileira no Conselho Consultivo, não 
nos parece também que procedem as 
razões daquela ilustre Comissão. 
Realmente, no caso, a indicação do nome 
para composição do órgão de consulta 
importa em nomeação. Mas, o verdadeiro 
,juiz da capacidade técnica e da 
idoneidade moral do candidato é aquele 
órgão de classe, que representa os 
interesses das comunidades rurais do 
país. Deve caber-lhe a exclusiva 
responsabilidade da designação. 

Somos, por isso, pela rejeição da 
emenda nº 1. 
 

EMENDA Nº 2 
 
Manda acrescentar ao art. 8º um 

parágrafo, dispondo que, enquanto não 
fôr criada a Carteira de Colonização, no 
Banco do Brasil, o lugar do Conselho 
Consultivo, para cuja ocupação deverá 
ser indicado um nome, seis preenchido 
por pessoa de Iivre escolha do Presidente 
da República. 

Parece-nos que a emenda é 
desnecessária, porque o Chefe do Poder 
Executivo tem competência ampla para a 
nomeação dos oito membros, como 
dispõe o art. 8º, em sua parte inicial, 
mediante indicação dos órgãos 
interessados. Quanto ao Banco do Brasil, 
só poderá o nosso grande instituto de 
crédito colaborar naquele Conselho, por 
meio de um representante, depois da 
criação de uma Carteira de Colonização. 
Antes disso, o Presidente da República 
preenche livremente o oitavo lugar do 
conselho. Não o pudesse fazer e êste 
órgão consultivo ficaria reduzido a sete 
membros, até que a condição prevista se 
realizasse. A intenção clara do projeto, 
porém, é criar o Conselho com oito 
membros, não se justificando a emenda. 

Somos, pois, pela rejeição da 
emenda número 2. 

EMENDA N° 3 
 

A emenda em aprêço, da douta 
Comissão de Economia, dispõe que ate 
sejam satisfeitas as condições exigidas 
para a indicação de um nome a fim compôr 
o Conselho Fiscal, pelo Banco do Brasil, 
isto e, até que êste Banco haja realizado 
financiamentos ou garantido empréstimos 
acima de cinqüenta milhões de cruzeiros, 
sôbre imigração e colonização, e pelos 
Estados e outras entidades de direito 
público, quanto hajam feito doações 
superiores a vinte cinco milhões, serão os 
lugares preenchidos por pessoa de livre 
escolha do Presidente da Republica. 

 As mesmas razões, que nos 
levarem a opinar contra a emenda 
número 2, conduzem-se a não concordar 
com a presente. A competência do Chefe 
do Poder Executivo para a nomeação 
resulta mesmo da criação de órgão de 
fiscalização. Enquanto não se realizem as 
condições, quanto ao Banco do Brasil, 
aos Estados e outras entidades, de direito 
público, não pode ter limites essa 
competência. Do contrário, a existência 
do Conselho Fiscal, com o seu quorum de 
cinco membros, ficaria dependendo da 
incerteza de condição, a que a lei não 
subordina expressamente. 

Somos, por isso, pela rejeição da 
emenda nº 3. 
 

EMENDA Nº 4 
 

A emenda da douta Comissão de 
Economia propõe que, onde se diz, no 
art. 8º, § 3º, do projeto, financiamento ou 
garantia de empréstimo ilegível de Cr$ 
50.000.000,00, e outra pelos Estados e 
outras entidades de direito público, 
quando em conjunto hajam feito doações 
superiores a Cr$......................................... 
ilegível, diga-se "financiamento ou 
garantia de empréstimo acima de Cr$ 
50.000.000,00 e outra pelos Estados e 
outras entidades de direito publico, 
quando, em conjunto, hajam feito 
doações eu contribuições que totalizem 
quantia igual ou superior a Cr$ 
50.000.00,00". 

Como se vê a emenda se destina a 
esclarecer, no ponto de vista daquela 
ilustre  Comissão, que se não trata de 
financiamento ou garantia acima daquelas 
quantias, mas que totalizem as mesmas 
ou lhes sejam superiores, 

Ainda aqui entendemos que a 
emenda esclarecedora não se justifica. O 
dispositivo do projeto é claro. Refere-se a 
empréstimos e não a emprestimo, como 
as doações em valor superiores a Cr$ 
50.000.000,00 e Cr$................... 
25.000.000,00. O equivoco está em ter 
sido considerada a palavra emprestimo 
no singular pela douta Comissão. 

Somos, portanto, pela rejeição da 
emenda nº 4. 

SUBEMENDA À EMENDA Nº 1 
 

A douta Comissão de Legislação 
Social oferece subemenda à emenda 
número 1, para que não se suprima desta 
a cláusula que subordina a designação do 
representante da Confederação Rural 
Brasileira a unta lista tríplice de pessoas 
conhecedoras de assuntos ligados à 
colonização, à imigração e ao meio rural. 

Estaríamos de pleno acôrdo com a 
ilustre Comissão de Legislação social, se 
já não nos tivessemos manifestado 
contra tôda a emenda nº 1. A condição ali 
imposta, já vimos, não se justifica; mas 
não há nenhuma conveniência em que 
tenha o Ministério da Agricultura maior 
número de membros no Conselho 
Consultivo, que os outros Ministérios. 

Entendemos que com a rejeitado de 
emenda número 1, segundo o nosso 
parecer, fica prejudicada a subemenda. 

 
EMENDA Nº 5 

 
A emenda propõe se acrescente ao 

§ 1º do art. 8º, entre as palavras Diretor-
Tesoureiro e todos, a expressão 
"nomeados em comissão de Legislação 
Social não estar claro, na redação do 
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Ilegível 
Somos pela rejeiçao da emenda. 
 

EMENDA Nº 6 
 

A emenda da ilegível Comissão 
de ilegível Social ao § 3º do  
art. 3º acresenta a êsse parágrafo  
que regula a composição e nomeado 
dos membros do Conselho Fiscal,  
a expressão pelo prazo dois anos". Isto 
quer dizer que a emenda ilegível a 
êsse prazo o exercício dos 
componentes do Conselho Fiscal, 
também comunicados livremente  
pelo Presidente da República,  
salvo às indicações ali previstas  
pelo banco do Brasil, pelos Estados  
e outras entidades de direito  
público, quando ilegível as  
condições a que já nos referimos  
na apreciação de emendas  
anteriores. 

Não nos parece, data vênia, da 
nobre Comissão de Legislação  
Social e de seu eminente a  
emenda. Sendo de nomeação e 
demissão do Presidente da  
república e tratando-se  de  função  
não remunerada, não vemos  
ilegível conveniência em limitar a  
dois anos o prazo do seu exercício 
quando o próprio Chefe do  
Poder Executivo, que têm a  
faculdade de dispensar os  
membros do Conselho, poderá 
reconduzir os que tiveram 
desempenhado o encargo, não 
estabelecendo a emenda nenhuma 
limitação a essa faculdade. 

Concluímos, assim, pela rejeição 
da emenda. 

A Comissão resolveu não tomar 
conhecimento das emendas ns. 1, 2, 3, 
4, subemenda à emenda nº 1 e nº 6, 
rejeitando a emenda nº 3. 

5. Ocorre, ainda, que, quando o 
projeto estava em exame nesta 
Comissão, o Sr. Presidente da 
República encaminhou ao Congresso 
Nacional, com a data de 31 de agôsto 
do corrente ano, mensagem 
acompanhada de anteprojeto, em que 
propõe a reforma do sistema 
administrativo federal, com o objetivo 
de definir melhor as atribuições dos 
órgãos constitutivos da  
Administração e assegurar a 
descentralização das funções, 
estabelecendo melhor coordenação 
das atividades e possibilitando a 
racionalização dos processos de 
trabalho, a fim de que, nos precisos 
têrmos de mensagem, "pudesse -
adaptar-se, sem entraves lucrativos, 
perturbadores e onerosos, às 
condições da vida moderna e, assim, 
satisfazer, com o máximo de 
rendimento, às exigências do bem 
público. 

A Comissão interpartidária 
constituída naquela Câmara, a que foi 
submetido o anteprojeto 
governamental, examinando 
detidamente o assunto, concluiu por 
um projeto de  que tomou o nº 3.563, 
de 1953, em que são criados os 
Ministérios da Indústria e Comércio, de 
Minas e Energia Elétrica e dos 
Serviços Sociais, ao mesmo tempo 
que reorganizada a administração 
federal em vários outras setores, 
notadamente na que interessa aos 
serviços de imigração e colonização, 
que são todos incluídos no Ministério 
da Agricultura, extintos o Conselho 
Nacional de Imigração Colonização, o 
Departamento Nacional de Imigração 
do Ministério do Trabalho e a Divisão 
de Terras e Colonizacão do Ministério 
da Agricultura. 

Em tais circunstâncias, tendo  
em vista a necessidade de ser 
constitudo um órgão descentralizado 
ilegível os serviços de imigragção e 
Colonização, nos intuitos da reforma 
em cargo entendemos ilegível seja o 
projeto que cria o Instituto Nacional de 
imigração e Colonização desde logo 
ilegível. 

 

EMENDA Nº 7 

 

Ao artigo 2º: 

Onde se diz "e subordinação 
direta do Presidente da República. 

Diga-se: "e fica sob a jurisdição 
do Ministério da Agricultura". 

 

EMENDA Nº 9 

 

Ao artigo 6º: 

Acrescente-se: "Parágrafo único – 
Da dotação anualmente recebida  
no Orçamento da União, o Instituto 
prestará contas na forma do  
que a legislação estabelece para os 
demais órgãos do Ministério da 
Agricultura". 

Sala "Joaquim Marinho", 24 de 
setembro de 1953. – Ismar de Góes, 
Presidente em exercício. – Alvaro 
Adolpho, Relator. – Apolonio  
Sales, com restrições. – Plinio 
Pompeu. – Victorino Freire. – Curtos 
Linderberg. – Alberto Pasqualini. – 
Pinto Aleixo. 

Comparecem mais os Senhores 
Senadores: 

 

Vivaldo Lima. 

Alvaro Adolpho 

Victorino Freire. 

Mathias Olympio. 

Kerginaldo Cavalcante 

Georgino Avelino. 

Velloso Borges. 

Apolopio Sales. 

Novaes Filho. 

Ismar de Góes.  

Julio Leite. 

Durval Cruz. 

Walter Franco. 

Landulpho Alves. 

Aloysio de Carvalho. 

Pinto Aleixo. 

Carlos Lindemberg. 

Sá Tinoco. 
 

Pereira Pinto. 

Ramilton Nogueira. 

Mello Vianna. 

Cesar Vergueiro. 

Domingos Velasco. 

Dario Cardoso. 

Mário Motta. 

João Villasboas. 

Othon Mader. 

Francisco Galloiti. 
Alberto Pasqualini. 

Deixam de comparecer os 
Senhores Senadores: 

Prisco dos Santos. 

Magalhães Barata. 

Aréa Leão. 

Plinio Pompeu. 

Carlos Saboya. 

Ferreira de Sousa. 

Ruy Carneiro. 

Assis Chateaubriand. 

Attilio Vivacqua. 

Alencastro Guimarães. 

Flávio Guimarães. 

Roberto Glasser. 

Alfredo Simch – (13) 

 

O SR. PRESIDENTE: – Finda a 
prorrogação do expediente, passa-se 
à: 

 

Ordem do Dia 

 

Continuacão da rotação, em  
discussão preliminar, nos têrmos do 
art. 132 do regimentoo Interno, do 
Projeto de Lei do Senado número 7, de 
1952, que concede aposentadoria aos 
magistrados com vencimentos 
correspondentes  aos da classe 
imediatamente superior, se contarem 
60 anos de idade. Parecer número 
600, de 1953, da Comissão de 
Constituição e Justiça, pela 
inconstitucionalidade, com voto em 
separação do Sr. Senador Luiz Tinoco. 

 

O SR. PRESIDENTE: – Em 
votação. 

Os Senhores que aprovam o 
parecer da Comissão de Constituição 
e Justiça, opinando pela 
inconstitucionalidade do Projeto, 
queiram conservar-se sentados 
(Pausa). 

Está aprovado. 

E' considerado inconstitucional o 
seguinte: 

 

PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 7, de 1952 

 

Art. 1º A aposentadoria dos 
magistrados, quando facultativa, nos 
têrmos do art. 15. § 1º, da Constituição 
Federal, será concedida a 
requerimento: 

a) com os vencimentos 
correspondentes aos da classe 
mediatamente superior, se contar 60 
anos de Idade; 

b) com a remuneração que 
perceber, aumentada de ilegível quando 
ilegível  da última classe ou cargo sem 
acesso, na respectiva carreira, e contar 
mais de 60 anos de idade. 

Ao Arquivo 
O SR KERGINALDO 

CAVALCANTI (Não foi revisto pelo 
orador) (Para declaração de voto): – 
Senhor Presidente, sustentei, ontem, 
neste plenário, a constitucionalidade 
dêsse projeto. Revendo, depois, o 
discurso que aqui pronunciei, estudei-
lhe a conteúdo e passei a procurar 
onde, porventura, existiria a 
incostitucionalidade argüida. Não 
encontrei nada que pudesse 
convencer de que me encontrava sem 
razão: antes, pelo contrário. Hoje, 
portanto, em pura e sã consciência 
proclamar  que o projeto é 
constitucional. Poderá ser 
inconveniente, mas isto jà é matéria 
de merito e não foi sob êsse prisma 
que tivemos ontem da examiná-la. 

Desde que as razões do mérito 
apenas poderiam vir a invalidar o 
projeto, desaceito que foi pelo 
argumento de inconstitucionalidade, 
não poderia eu nesta ocasião, deixar 
de manifestar meu ponto de vista que 
ainda é pela constitucionalidade. 

Com a devida vênia dos nobres 
pares que me foram contrários, penso 
não estar absolutamente errado, 
porque a constitucionalidade do projeto 
é manifesta, evidente, exuberante. 

O SR. JOAQUIM PIRES (Lê o 
seguinte declaração de voto): – Sr. 
Presidente, a Constituição Federal 
concede ao Magistrado aposentadoria 
em três casos distintos: 

"Aos setenta anos de idade 
compulsóriamente; 

Por invalidez comprovada e, 
facultativamente, após trinta anos de 
bons serviços públicos, na forma da 
lei". 

"A aposentadoria em qualquer 
dêsses casos será decretada com 
vencimentos integrais". 

Entende-se integrais os 
vencimentos que o Magistrado percebe 
ao tempo de sua aposentadoria. O 
projeto manda que seja o do cargo 
imediatamente superior e quando éste 
fôr o do fim da carreira, seja com um 
acréscimo de 20% sôbre os 
vencimentos do cargo que exercia. 

A Comissão entendeu que quando 
o projeto reduz de setenta anos para 
sessenta a idade para a 
aposentadoria, infringe a Constituição, 
bem assim quando para concedê-lo a 
pedido fica o Estado obrigado a 
majorá-la de 20% ou o Govêrno a 
promover o Impetrante ao cargo 
imediatamente superior da sua 
carreira, com cujos proventos será 
beneficiado. 

Foi esta a tese sustentada com o 
costumeiro brilho pelo ilustre Senador 
Ferreira de Sous em contraposição ao 
voto do nobre Senador Luis Tinoco. 
Não fiz mais que redigir o vencido. Sou 
dos que entendem que aos 
Magistrados devem ser dadas tôdas as 
garantias e proventos que ponham ao 
abrigo de necessidades de quaisquer 
ordens, porém, nunca afastar o 
Magistrado da nobre missão de dar a 
cada um o que é seu, exatamente na 
idade em que se mostra exuberante 
culto e perito no conhecimento das leis 
e de como bem aplicá-las. 

Louvo o talento e os elevados 
intuitos do ilustre e digno Senador 
Kerginaldo Cavalcanti, autor do 
projeto, sempre persuasivo, gentil e 
cativante, acreditando que S. Ex.ª se 
inspirou no conceito de Victor Hugo. 
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quando em memorável discurso 
justificava a tese de que: 

"As Constituições como as Virgens 
precisam ser violadas para que produzam 
bons frutos". 

Somos, pois, pela rejeição do 
projeto. (Muito bem). 

Segunda discussão (2º dia) do 
Projeto de Reforma Constitucional nº 1, 
de 1953, que acrescenta dispositivos ao 
art. 4º do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias. Parecer 
favorável, sob nº 13º 611, de 1953, da 
Comissão de Reforma Constitucional. 

O SR. PRESIDENTE: – Vai ser feita 
a chamada para verificação de quorum 
constitucional. 

(Procede-se à chamada). 

Respondem à chamada os Senhores 
Senadores: 

 

Vivaldo Lima. 

Valdemar Pedrosa. 

Anísio Jobim. 

Alvaro Adolfo. 

Antônio Bayma. 

Vitorino Freire. 

Matias Olimpio. 

Joaquim Pires. 

Onofre Gomes. 

Kerginaldo Cavalcanti 

Georgino Avelino. 

Apolônio Sales. 

Novais Filho. 

Djair Brindeiro. 

Ezechias da Rocha. 

Cicero de Vasconcelos. 

Ismar de Góes. 

Júlio Leite. 

Durval Cruz. 

Landulfo Alves. 

Aloisio de Carvalho. 

Pinto Aleixo. 

Luis Tinoco. 

Alfredo Neves. 

Pereira Pinto. 

Mozart Lago. 

Bernardes Filho. 

Melo Viana. 

Levindo Coelho. 

Cesar Vergueiro. 

Marcondes Filho 

Euclides Vieira. 

Dario Cardoso 

Costa Pereira 

Mário Mota. 

João Vilasboas. 

Vespasiano Martins. 

Othon Mäder. 

Gomes de Oliveira. 

Ivo d'Aquino. 

Camilo Mércio (41). 

O SR. PRESIDENTE: – 
Responderam à chamada quarenta e um 
Srs. Senadores. 

Não há número para discussão da 
matéria constitucional. Sera incluida, 
novamente, na Ordem do Dia da sessão 
de amanhã. 

Discussão única do Projeto de  
Lei da Câmara dos Deputados nº 496,  
de 1949, que concede as emprêsas  
ou firmas que explorem a indústria 
fumaceira isenção de direitos para 
importação de maquinas agricolas  
ou industriais a serem aplicadas  
na cultura e fabricação do fumo em  
geral e materiais destinados ao cultivo  
do fumo capeiro. Pareceres: I – Sôbre  
o projeto: da Comissão de Constituição  
e Justiça, pela constitucionalidade (nº 
544, de 1952); da Comissão de  
Finanças, pela rejeição (nº 545, de  
1952), com voto em separado do  
Sr. Senador Apolônio Sales: da  
Comissão de Agricultura, Indústria e 
Comércio oferecendo substitutivo (nº  
46 de 1952): II – Sôbre o substitutivo:  
da Comissão de Constituição e  
Justiça, sob nº 1.020, de 1953, pela 
constitucionalidade; da Comissão de 
Finanças, favorável (sob nº 1.021, de 
1953). 

Em discussão. 

O SR. PRESIDENTE: 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI 
(não foi revisto pelo orador): –  
Sr. Presidente, o Projeto objeto de 
discussão, destina-se à importação  
de máquinas agricolas e industriais  
para a exploração da indústria  
fumageira. E', portanto, proposição de 
grande repercussão na vida  
econômica do pais, porque atinge, 
sobretudo, quatro Estados que nela  
têm uma de suas fontes de renda.  
Minas Gerais, Rio Grande do Sul,  
Santa Catarina e Bahia, são grandes 
produtores de fumo, sendo que  
êste último Estado tem nêle uma  
das suas mais significativas fontes de 
renda. 

Nossa produção de fumo, sua 
industrialização e seu comércio  
registam altos e baixos; oscilam  
de acôrdo com as tendências do  
mercado mundial e, sobretudo,  
dependem dos influxos da luta que,  
por vezes, se desencadeia no  
dominio dos trusts, quais os da Inglaterra 
e dos Estados Unidos da América do 
Norte. 

Na Inglaterra, o comércio do fumo 
dominava-o a "Imperial Tabac"; e nos 
Estados Unidos mais de 805 de sua 
produção provem apenas de três grandes 
empresas. 

No Brasil existe o mesmo espírito de 
concentração; e podemos distinguir a Cia, 
Souza Cruz, na realidade apenas o 
disfarse de poderoso trust norte-
americano. 

De qualquer forma, porém, o  
Projeto chega à nossa decisão  
não como originariamente formulado,  
mas sob côres inteiramente diferentes, 
indicativas de manipulação  
econômica através de interêsses  
que não vale a pena no  
momento examinar, porque exigiriam 
dissertação muito mais prolongada 
 

Sr. Presidente, chegou o momento 
em que nós, os nacionalistas, devemos 
dar exemplo do alto espírito que nos 
anima, por mostrar que nem sempre 
aceitamos como indiscutível e como 
devendo vingar o interesse 
aparentemente nacional. E' sobretudo no 
que condiz com os nossos produtos de 
exportação que, a rigor, nos 
manifestaremos, porque transcendem a 
norma comum da nossa existência 
comercial, industrial e econômica, para 
exigir de cada um de nós a autodefesa 
compreensiva dos legítimos interesses 
nacionais. 

Quando um produto nacional não 
pode, com os meios de que dispomos, 
aparecer nos mercados externos, se não 
lhe damos apoio, contribuimos, 
indiretamente, para o suicidio de nossa 
economia. 

Exemplificando, temos o caso do 
pano, da tela, a que se refere o Projeto e 
que se destina a sombrear o fumal. 

Sr. Presidente, temos, no Brasil, 
pano idêntico; mas e profundamente 
inferior. E como se pretende êsse pano 
para o produto de exportação, por atender 
às exigências do mercado externo, é claro 
que, sem êle, acabaremos perdendo êsse 
comércio, o que refletirá em nossa 
economia, em prejuízo dos produtores. 

O SR. LANDULPHO ALVES: – 
Apoiado! 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – Como, então, nos 
manifestar-mos, nós os nacionalistas, do 
ponto de vista da defesa estritamente 
nacional, permitindo essa importação? 

Assim procedemos por atender às 
exigências e necessidades do Brasil. 

Rebato, desta tribuna, mais uma vez 
a tese falsa, mentirosa, inconsciente, de 
que nós, nacionalistas, sejamos inimigos 
dos estrangeiros ou dos mercados 
alienígenas. 

Sr. Presidente, como eu dizia 
inicialmente, êste projeto sofreu tais 
transformações que já ninguém mais lhe 
reconhece a fisionomia. Basta dizer a V. 
Ex.ª que êle chega ao seu final através de 
um substitutivo apresentado pelo nobre 
Senador Landulpho Alves. 

Assevero desta tribuna, sem receio 
de contradita, que êsse substitutivo e o 
que deveria ter sido, desde o inicio, o 
próprio projeto, porquanto é êle que, nas 
linhas mestras, se coloca dentro dos 
quadros rigidos de lei e, sobretudo, dos 
quadros elásticos dos interêsses 
nacionais. 

O Senador Ferreira de Souza, em 
voto ou em parecer que se encontra junto 
ao avulso, manifestar-se pela rejeição do 
projeto. Já nesta altura dos 
acontecimentos o que temos a examinar 
é o que realmente existe e se oferece à 
nossa decisão, que é o projeto com as 
emendas apresentadas pelo nobre 
Senador Apolonio Sales, as quais, afinal, 
passando por um processo de coação, 
acabaram por se converter no substitutivo 
Landulpho Alves. 

Sr. Presidente, a firma Suerdick S. 
A., da Bahia – ao que se diz no voto em 
separado do Senador Apolonio Sales – 
pretendendo introduzir naquele Estado a 
pátrica agrícola especializada da 
produção do fumo próprio para capas, 
mandou ao estrangeiro um técnico. Nada 
mais louvável. Êsse são os bons 
exemplos que devem seguir as 
companhias nacionais ou não, isto é, 
inteirarem-se dos métodos mais 
modernos de produção e dos mais 
compatíveis com as exigências dos 
mercados compradores. O esfôrço feito 
pela firma Suerdick não foi perdido. Tanto 
assim que o eminente Senador Landulpho 
Alves, em telegrama que dirigiu à 
mesma, dela veio a receber a 
confirmação de que suas pesquisas vêm 
sendo coroados de êxito na produção do 
fumo capeiro, de modo que possamos 
orefecer um produto capaz de rivalizar 
com os melhores estrangeiros. 

Saliento, Sr. Presidente, que o 
projeto já vem de ha muito percorrendo 
caminho extraordinariamente longo e 
sofrendo, atravies de um jogo de 
interêsses que não é mister penetrar 
modificações e alterações que lhe 
desfiguraram, realmente, o conteúdo. 

O SR. APOLONIO SALES: – 
Permite V. Ex.ª um aparte? (Assentimento 
do orador) – No voto separado, deixai 
bem claro meu pensamento, ao qual 
tenho sido fiel desde que exerço a 
mandato de Senador, nesta Casa. Meu 
ponto de vista é no sentido de que só se 
conceda licença ou isenção: 1º – quando 
não haja similar na indústria nacional: 2º – 
quando, não havendo similar, se 
especifique o objeto a que se concede 
isenção de direito. Por isso, no voto 
separado, louvando o estimulo e o 
incentivo à produção de fumo capeiro no 
Brasil e consiôderando justo se dê 
isenção à tela que não se fabrique  
no Brasil, sou de opinião se deva 
especificar. Por isso, ofereci duas 
emendas uma, suprimindo o artigo 2º  
do projeto, que isenta do regime de 
Licença Prévia a importação de materiais 
e máquinas, e outra especificando o que 
se deve conceder com isenção de 
direitos. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – V. Ex.ª tem razão. 
Entretanto, pelo que vi, se me não 
engano, no parecer do Senador 
Landulpho Alves, temos, de fato, éôsse 
pano-tela, porém de inferior qualidade. 

O que se pretende, porém, beneficiar 
não é o produto para o nosso consumo, 
mas para a exportação. 

Daí a razão por que nós, os 
nacionalistas desta Casa, entendemos 
que é justa a pretensão e consulta os 
legítimos interêsses nacionais. 

O SR. APOLONIO SALES: – V. Ex.ª 
está de acôrdo comigo. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – Perfeitamente. E' a 
interpretação que estou dando, data 
venia dos eminentes colegas 
nacionalistas, ao pensamento que nos 
vêm inspirando membros da irônicamente 
chamada bancada dos tupiniquins. 

Sr. Presidente, no que se refere à 
nossa vida fumeira, não devemos perder 
de vista o esfôrço dos nossos produtores, 
industriais e comerciantes, no sentido de 
um aperfeiçoamento constante do produto 
e, até mesmo, o que se tem dispendido 
em energia, a fim de que possamos 
converter nossa produção em exportável, 
adquirindo, assim, maior riqueza para o 
país e maiores divisas para o nosso 
intercâmbio comercial. 

Desde 1938, neste sentido vêm 
sendo a incentivadas as providências. 
Nos anos da guerra, não obstante 
ilhados, muito conseguimos fazer. Mas, 
Sr. Presidente, convém não esquecer 
que, contra nós, êsse maldito Plano 
Marshall, mais uma vez, atingiu nossa 
economia, no que concerne à exportação 
dos produtos de fumo. Renasceu, a 
sombra dêsse Plano Marshall, pelas 
mãos do capitalismo norte-americano, a 
competição escacerbada contra a 
produção nacional. Não vale produzir se 
não há consumo, se os mercados 
importadores podem voltar-se noutra 
direção, deixando os estoques brasileiros 
cada vez mais empilhados, sem qualquer 
saída. Foi o que decorreu do famigerado 
Plano Marshall, arquitetado contra a 
economia brasileira à sombra do 
capitalismo norte americano. 

Sr. Presidente, a medida que ora 
pleiteaia, em sendo aprovada 
proporcionará aos nossos charutos ou 
cigarrilhas, como queiram, o oferecimento 
ao mercado extetrno em condições 
aceitáveis. 

Talvez mesmo com a habilidade dos 
nossos industriais e produtores surja 
perspectiva salvadora que acalente a 
economia da Bahia, já ameaçada na 
produção de cacau pela alta distri- 
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buição de recurso que o capitalismo 
norte-americano ilegível, através do 
Plano MarchalI, a nações colonizadoras 
que exploram, na África, o trabalho semi-
servil. 

Sera possível, como eu dizia, se abra 
uma perspectiva ao produtor nacional, ao 
industrial ou comerciante brasileiros de 
modo a converter êsse produto, que ficou 
reduzido à condição de ilegível, em 
elemento ativo da economia brasileira? 

De 1916 para ca a produção de fumo 
nacional, sobretudo a baiana, de maior 
significação e importância, passou a 
decrescer, justamente pelos motivos que 
acabo de expor ao Senado. Pelo 
substitutivo que, ora se discute, se 
aprovado, talvez tenhamos dado um 
passo para o ilegível do produto e, 
conseqüentemente, para a sua aceitação. 

Foi no intuito de ferir êsse aspecto 
que vim à tribuna. Portando mostrar 
como nós, nacionalistas, compreendemos 
nosso papel, nossos deveres para com o 
povo, dando um exemplo da 
maleabilidade das nossas atitudes em 
face do que e indispensável ao progresso 
e a felicidade geral do país. 

Significa que nenhuma indústria 
nacional, de produto exportável, receberá 
nosso apoio quando se constitua pelo 
beneficio de um protecionismo 
detrimentoso para o interêsse pátrio. 

Advogamos o incremento, o 
fomento à produção, o engrandecimento 
de industrias inexploradas, mas não o seu 
estancamento através de uma ganância 
criminosa, que não dá um passo para 
diante e não permite avancemos na 
senda do futuro. 

Sr. Presidente, precisamos reformar 
os nossos métodos comerciais e 
industriais: precisamos colocá-los à altura 
das exigências universais. 

Dizia-me, não há muito, um 
comerciante inteligente que certo produto, 
naturalmente sob proteção aduaneira, e de 
que somos fabricantes, encontrou no 
mercado nacional grande aceitação. 
Exemplifiquemos numa produção de luas 
mil peças, de um momento para o outro, 
verificaram que o nosso mercado 
comportaria um consumo de três ou quatro 
mil. Reuniram-se os interessados para 
discutir o assunto e chagaram à pior à mais 
infame e miserável de todas as conclusões: 
em vez de multiplicarem a produção, de a 
desdobrarem, aumentaram o preço do 
produto, contribuindo, portanto, para a 
miséria, a exploração do povo que aí está e 
não é preciso definir. 

Contra êsses interesses nós, 
nacionalistas, nos levantamos e não 
tergiversamos em apontá-las como 
criminosos, contrários à nossa Pátria. 

Na hipótese sujeita a discussão, 
como tive ocasião de obtemperar ao 
nobre Senador Apolonio Sales, temos, 
com efeito, o referido pano em tela. Se 
este pano fôra igual ao que se fabrica no 
mercado estrangeiro, seria eu o primeiro 
a dizer que deveríamos fechar a porta a 
qualquer importação – inclusive à 
possibilidade criminosa de um dumping 
com que os trustes podem vir a enfrentar 
nos aqui dentro e, certamente, o farão, – 
defendendo, assim, a economia nacional. 

Não se trata, porém, disso, e sim de 
uma indústria que não quer progredir, que 
não deseja evoluir e está prejudicando os 
altos interesses da Nação. 

Desta forma, só existe um caminho: 
tirar as cataratas dos olhos dessa gente 
desvendá-los, para que tomem a boa 
trilha e desta forma possa o Brasil 
progredir e, com seu progresso, 
proporcionar a felicidade de todos nós. 

Daí por que ilegível a aprovação  
do substitutivo do nobre Senador Lan- 
 

dulpho Alves. Ele tem no fundo, no  
conteúdo essencial, a emenda 
apresentada pelo nosso nobre colega 
Senador Apolônio Sales. 

Eu, o nacionalista ilegível, 
confessado e proclamado e que 
ilegível mais uma  
vez aqui ilegível neutra oração que não 
professamos o nacionalista ilegível, 
fechado, ilegível como supõem os  
nossos adversários, porém um ilegível  
as mais nobres exigências da vida 
nacional. (Muito bem. Muito bem). 

 
Durante o discurso do Sr. Kerginaldo 

Cavalcanti o Sr Marcondes Filho, deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Alfredo Neves. 

 
O Sr. presidente continua a 

discussão: 
O SR. LANDULPHO ALVES (não  

foi revisto pelo orador): – Sr. 
Presidente, o assunto de que trata o 
projeto em exame merece  
realmente atenção especial do  
Senado. Busca, provê meios pelos  
quais possa a industria de fabricação  
de charutos, no Brasil, progredir  
e seguir seu verdadeiro rumo,  
sem estar, a cada hora a depender  
da metéria prima estranha, que  
no caso em apreço embora  
em percentagem mínima influi 
totalmente na manufatura de certa 
classe do produto. 

Trata-se de produzir no Brasil o  
que se chama "fumo capeiro" o fumo tipo 
Sumatra e Java ou ainda o tipo  
americano para capa de charuto, que  
não se tem produzido suficientemente  
no Brasil, porque as condições de clima o 
dificultam E' preciso influir sôbre as 
condições climatéricas. Daí a 
necessidade do uso ou da prática da 
cultura do fumo tipo capeiro, ao abrigo do 
que se chama pano tela que impede o 
excesso de ilegível de calor que a 
variedade não suporta. 

No Brasil várias tentativas,  
vitoriosas mesmo, se têm verificado na 
cultura do fumo capeiro. Obstáculos  
dessa prática de real importância na 
entretanto, de grande porte se registraram 
impedindo o desenvolvimento indústria do 
fumo. 

A Firma Suerdieck, da Bahia,  
tem procedido a várias culturas com  
grande êxito. Acontece, porém, Sr. 
Presidente, que a tela da fabrica  
nacional é, em rigor, de pouca resistência  
às condições de humildade e de calor  
do meio bahiano, e dentro de poucos  
meses se polui e se destrói. E  
preciso, portanto, importar a tela  
americana, também, usada naquele país,  
na cultura do fumo dessa classe, para  
que se prossiga e se aumente em 
proporção muito maior, a cultura do fumo 
capeiro na Bahia. 

Já desde 1949, vem êsse projeto,  
que teve origem em iniciativa do  
nobre Deputado Nestor Duarte – sem  
dúvida uma das figuras mais brilhantes, 
dinâmicas e inteligentes que já estiveram  
à frente da Secretaria da Bahia. 
Promoveu S. Ex.ª um projeto de lei que 
isentasse das taxas aduaneiras a 
importação dessa tela. 

Houve nesse projeto um grande 
defeito: outras matérias primas se 
incluiram desnecessàriamente no 
beneficio da isenção de taxas. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – Muito bem. 

O SR. MELLO VIANNA: – Permite o 
nobre orador um aparte? 

O SR. LANDULPHO ALVES: – Com 
muito prazer. 

O SR. MELLO VIANNA: – ilegível  
em ouvir o discurso de V. Ex.ª pois  
havia lido, sobre o projeto e as emendas  
que a importação de máquinas a ilegível 
poderia dar margem a abusos de  
toda natureza. O Projeto em debate, 
entretanto, se restringe a determinado  
tipo de tela? 

O SR. LANDULPHO ALVES: – O 
substitutivo limita a isenção à tela  
para cultura do fumo de cobertura dos 
charutos. 

O SR. MELLO VIANNA: – Pretendia 
apresentar emenda nesse sentido. Não o 
darei mais. Adotarei o substitutivo de V. 
Ex.ª. 

O SR. LANDULPHO ALVES: – 
Recebo com satisfação o aparte de V 
Ex.ª. 

Sr. Presidente, o projeto foi de tal 
modo alterado, incluiram-se na isenção 
tantas categorias de materias agricolas, 
que não só lhe ilegível o objetivo inicial, 
como fizeram derivar seus verdadeiros 
propósitos para campo menos 
defensável. 

O nobre Senador Apolonio Sales 
apreciou o assunto na demissão de 
Finanças com grande sabedoria. 
Declarou, em voto separado: 

"O Projeto de Lei foi ampliado no seu 
âmbito de vigência, passando a referir-se 
a todo o territorio nacional e não apenas a 
determinados municípios fumageiros, 
bem como na incidência sôbre material 
agricola em geral". 

E, mais adiante: 
"Penso que, no caso, não se devia 

apenas isentar de direitos, mas até 
contribuir o Poder Público com 
determinada e substancial parcela das 
despesas de importação do material 
indispensável à primeira experiência". 

E ainda: 
"O que não me parece, entretanto, 

razoável, é, escudado num fato legitimo e 
imperativo de cooperação oficial, criar 
uma Lei de caráter tão amplo cujas 
repercusões na economia nacional 
ninguém possa prever". 

É, exatamente, o que iria acontecer. 
Daí, a iniciativa da Comissão  

de Economia de dar substitutivo  
no Projeto. 

Antes, porém, de aprecia-lo, 
desejava tomasse o Senado em 
consideração a importância que tem, para 
a indústria brasileira de charutos, o tipo 
de fumo chamado "capeiro". 

Sem êsse produto, apenas utilizado 
na capa de certos tipos de charutos, não 
seria possível prosseguir na fabricação de 
charutos nacionais nas proporções que 
tem alcançado, a ponto de invadir grande 
parte do mercado internacional. 

Basta dizer que, em ocasiões 
anormais, quando êste tipo de fumo faltou 
à Bahia, várias fábricas reduziram ao 
mínimo a produção, desequilibrando não 
só sua própria economia, como levando 
ao desempregado milhares e milhares de 
operários que vivem desta próspera 
indústria. 

Agora mesmo, em virtude de 
desorientação da CEXIM, contemplaram-
se com o benefício da importação de 
fumo capeiro algumas fábricas dêsse tipo 
de charuto, deixando de beneficiar outras. 
Uma destas, localizadas em Muritíba, na 
Bahia, está prestes a fechar, ameaçando 
de desemprego mil seiscentos e tantos 
operários. 

Conforme V. Ex.ª verifica, Sr. 
Presidente, poucos milhares de cruzeiros 
seriam necessários para evitar a 
desorganização desta indústria. 

Lembro ainda a V. Ex.ª que o fumo 
capeiro oferece amplas condições  
para ser produzido na Bahia, medi- 
 

ante as providências adotadas. A  
diferença entre as taxas, objeto da 
isenção, e as divisas perdidas pela não 
exportação do produto, é tão grande  
que, em qualquer país, o assunto  
seria decidido por uma simples  
penada. São dezenas de milhares de 
dólares que se deixam de coletar,  
para a economia brasileira, pela 
exportacão dêsses produtos, porque  
não temos dado facilidades aduaneiras à 
entrada das telas, que importam  
apenas em centenas de milhares de 
cruzeiros. 

O SR. APOLÔNIO SALES: – A  
solução estaria em o próprio Ministério da 
Agricultura, através dos Institutos de 
experimentação, importar as telas para a 
primeira experiência que as firmas 
pretendam fazer. 

O SR. LANDULPHO ALVES: – V. 
Ex.ª tem razão. Não há mal,  
entretanto, em irem-se transferindo para a 
atividade particular esses processos 
novos na indústria e na prática  
agrícola do País, e as firmas, 
interessadas, da Bahia e do Rio Grande 
do Sul, têm, realmente, orientação digna 
de nota. 

O SR. APOLÔNIO SALES: – Peço a 
atenção de V. Ex.ª para circunstância de 
ter-me referido à colaboração do 
Ministério da Agricultura sòmente nas 
primeiras experiências. 

O SR. LANDULPHO ALVES: – V.  
Ex.ª tem razão; mas, na Bahia já não  
se trata de experiência, e sim de serviço  
de extensão de cultura na base dessa 
prática. 

Dai, Sr. Presidente, o substitutivo da 
Comissão de Economia, pelo qual a  
isenção incidirá sôbre a tela 
exclusivamente necessária ao 
soborçamento da cultura. Quanto aos 
mais – tratores, arados, quaisquer 
máquinas ou materiais –  
tudo isso se encontra no mercado ou vem 
por outras vias, muitas delas já sujeitas a 
isenção. 

Acontece, porém, Sr. Presidente, 
que, por lapso deixei de consignar no 
substitutivo, o inicio da vigência da lei. Daí 
a necessidade da subemenda, que ora 
ofereço ao plenário, assim redigida: 

"Art. 1º Em vez de "direitos 
alfandegários", diga-se – "direitos e t 
axas aduaneiras, excluída a previdência 
social." 

"Acrescente-se: 
Artigo 2º Esta lei entrará em vigor na 

data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário." 

Trata-se de completar o substitutivo 
esclarecedor da isenção que se pretende 
dar e de evitar dúvidas futuras na 
aplicação da lei. 

Acredito que o Senado esteja bem 
elucidado sôbre a importância capital do 
assunto no prosseguimento da 
prosperidade da indústria do charuto na 
Bahia e em outros Estados da Federação. 
(Muito bem; muito bem.) 

 
Durante o discurso do Sr. Landulpho 

Alves o Sr. AIfredo Neves, deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. 
Marcondes Filho. 

 
O Sr. presidente sôbre a mesa uma 

subemenda que vai ser lida. 
E' lida e apoiada a seguinte: 
 

SUBEMENDA AO SUBSTITUTIVO DA 
COMISSÃO DE ECONOMIA 

 
a) No art. 1º em vez de "direitos 

alfandegários", diga-se "direitos e taxas 
aduaneiras, exclusive a de presidência 
social". 
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b) Acrescente-se: 
"Art. 2º Esta lei entrará em vigor na 

data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário". 

 
Justificação 

 
Trata-se de completar o disposto  

no substitutivo e esclarecer a  
isenção que se pretende dar, a  
fim de evitar dúvidas futuras na aplicação 
da lei. 

Sala das Sessões, em 30 de 
setembro de 1953. – Landulpho Alves. 

O Sr. Presidente em discussão 
projeto e emenda. (Pausa). 

Se mais nenhum Senador pedir a 
palavra, da-Ia-ei por encerrada. (Pausa). 

Está encerrada. 
O Projeto volta às Comissões  

de Constituição e Justiça, de  
Agricultura, Indústria e Comércio e de 
Finanças. 

 
Discussão única do Projeto de  

Lei da Câmara dos Deputadas nº 359,  
de 1952, que concede pensão especial 
de Cr$ 2.000,00 mensais a Isabel  
Martin Teixeira de Melo. (Incluido em 
Ordem do Dia nos têrmos do art. 90,  
letra a do Regimento Interno, em virtude 
dos requerimentos ns. 260 e 342, de 
1953, do Sr. Senador Mozart Lago, 
aprovados respectivamente em 13-8-53 e 
24-9-53) dependente de pareceres das 
Comissões de Constituição e Justiça e de 
Finanças. 

 
O Sr. Presidente com a palavra o 

nobre Senador Joaquim Pires, relator  
do projeto na Comissão de Constituição  
e Justiça, para emitir o respectivo 
parecer. 

 
O SR. JOAQUIM PIRES (Não  

foi revisto pelo orador): – Sr. 
Presidente, o parecer da Comissão  
de Constituição e Justiça conclui  
pela constitucionalidade do projeto. 
Apenas não se acha assinado. Por  
êste motivo vou proceder à sua  
leitura. 

Por iniciativa do Deputado Campos 
Vergal, a Câmara aprovou e enviou ao 
Senado o projeto que concede à viúva do 
Juiz Alvaro Teixeira de Melo a pensão 
mensal de Cr$ 2.000,00. 

O Juiz Teixeira de Melo exerceu 
serviços públicos nomeadamente em 
cargos de Magistratura federal, durante 
sete anos e onze dias, tendo  
sido aposentado por Decreto de 21  
de fevereiro de 1951, ao que consta,  
por moléstia contagiosa. Sua viúva  
deve ter uma pensão mesquinha, talvez 
300 cruzeiros mensais, porque a  
êste tempo não existiam ainda os 
Institutos. 

O projeto não Incide em disposição 
alguma que o torne inconstitucional; 
somos, por isso, pela sua 
constitucionalidade e, como tal, por sua 
aprovação. 

 
O Sr. Presidente com a palavra o 

nobre Senador Ismar de Góes, relator da 
matéria na Comissão de Finanças. 

 
O SR. ISMAR DE GÓES (Não foi 

revisto pelo orador): – Sr. Presidente, 
trata-se de conceder à viúva do Juiz 
Teixeira de Mello a pensão especial de 
Cr$ 2.000,00 mensais. 

De acôrdo com os esclarecimentos 
contidos no avulso, o extinto faleceu 
antes de estar em vigor o Decreto-lei nº 
3.347, de 12 de julho de 1941, que 
concedeu benefícios de família, tais como 
pensões ou peculios especiais. Dessa 
forma, a viúva do Juiz nenhum auxílio 
percebe do IPASE nem de qualquer outra 
instituição. 

Do casal há um filho que prestou 
serviços na Fôrça Expedicionária 
Brasileira, sendo atacado de neurose da 
guerra, aumentando as preocupações da 
viúva. 

Executivo e o Legislativo têm, 
algumas, vêzes, apresentado proposição 
dessa natureza geralmente aceitos pelo 
Senado. 

A Comissão de Finanças nada tem a 
opor ao projeto. (Muito bem!) 

O Sr. Presidente em discussão o 
projeto (Pausa). 

Nenhum Senador pedindo a palavra, 
declaro-a encerrada. 

Em votação. 
Queiram conservar-se sentados os 

Senhores que aprovam o projeto (Pausa). 
É aprovado o seguinte: 
 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
 

Nº 359, de 1952 
 

Concede a pensão especial de Cr$ 
2.000,00 mensais a Isabel Martin Teixeira 
de Melo, viúva do Juiz Álvaro Teixera de 
Melo. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º E' concedida a Isabel  

Martin Teixeira de Melo, viúva do Juiz 
Alvaro Teixeira de Melo, a pensão especial 
de Cr$ 2.000,00 (dois mil cruzeiros), 
mensais, enquanto se mantiver no estado 
de viuvez. 

Parágrafo único. O pagamento desta 
pensão correrá à conta da verba 
orçamentária do Ministério da  
Fazenda, destinada aos pensionistas da 
União. 

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.  

À Sanção. 
 
Discussão única do Projeto de  

Lei da Câmara dos Deputados número  
28, de 1953, que institui gratificação  
de representação aos Presidentes  
dos Tribunais Regionais do Trabalho. 
Pareceres: da Comissão de  
Constituição e Justiça, sob nº 1.035,  
de 1953, favorável; da Comissão  
de Finanças, sob número 1.036, de  
1953, favorável, com a emenda que 
oferece. 

 
O Sr. Presidente em discussão 

(Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra 

encerrarei a discussão. (Pausa). 
Encerrada. 
Em votação a emenda. 
Os Srs. Senadores que a  

aprovam, queiram permanecer sentados 
(Pausa). 

E' aprovada a seguinte: 
 

EMENDA Nº 1-C 
 
Ao art. 2º: 
Suprima-se. 
O Sr. Presidente em votação o 

projeto assim emendado. 
Os Srs. Senadores que o aprovam 

queiram conservar-se sentados (Pausa). 
E' aprovado o seguinte: 
 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
 

Nº 28, de 1953 
 

Institui gratificação de representação 
aos Presidentes dos Tribunais Regionais 
do Trabalho. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Os Presidentes dos  

Tribunais Regionais do Trabalho 
perceberão mensalmente Cr$ 1.000,00 
(mil cruzeiros), a titulo de gratificação de 
representação. 

Art. 2º E' o Poder Executivo 
autorizado a abrir ao Poder Judiciário – 
Justiça do Trabalho – o crédito especial 
de Cr$ 48.000.00 (quarenta e oito mil 
cruzeiros) para atender no exercício de 
1932 às despesas decorrentes desta lei. 

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

À Comissão de Redação. 
 
Discussão única do Projeto de Lei da 

Câmara dos Deputados número 98, de 
1953, que concede pensões especiais às 
viúvas e filhos dos Drs. Alaim de Almeida 
Carneiro e Murilo Braga de Carvalho ex-
funcionários do Departamento 
Administrativo do Serviço Público e 
Ministério da Educação e Saúde 
Pareceres favoráveis: da Comissão de 
Constituição e Justiça, sôb número 1.087, 
de 1953: da Comissão de Finanças, sob 
nº 1.088, de 1953. 

O Sr. Presidente em discussão 
(Pausa). 

Não havendo quem peça a palavra 
encerrarei a discussão (Pausa). 

Encerrada. 
Os srs. senadores que aprovam o 

projeto queiram permanecer sentados 
(Pausa). 

É aprovado o seguinte: 
 
PROJETO DE LEI DA CAMARA 

 
Nº 98, de 1953 

 
Concede pensões especiais às 

viúvas e filhos dos Drs. Alaim de Almeida 
Carneira e Murilo Braga de Carvalho, ex-
funcionários do Departamento 
Administrativo do Serviço Público e 
Ministério da Educação e Saúde. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º É concedida a pensão 

especial de Cr$ 3.000,00 três mil 
cruzeiros mensais, a Diva Miranda Lima 
de Almeida Carneiro e a Sadi Carnot de 
Almeida Carneiro, Ari Miranda de 
Almeida Carneira e Paulo Cesar de 
Almeida Carneiro, viúva e filhos do doutor 
Alaim de Almeida Carneiro, ex-
funcionário do Departamento 
Administrativo do Serviço Público falecido 
no sinistro do avião "Presidente" caído no 
interior do Estado do Pará, em 29 de abril 
de 1952. 

Art. 2º É concedida igualmente a 
pensão especial de Cr$ 3.000,00 (três mil 
cruzeiros) mensais, a Cléa Santos Braga 
Carvalho e a Murilo Braga de Carvalho 
Júnior e Cléa Maria Braga de Carvalho, 
viúva e filhos do doutor Murilo Braga  
de Carvalho ex-funcionário do  
Ministério da Educação e Saúde também 
vitima do sinistro referido no artigo 
anterior. 

Art. 3º As pensões, instituídas para 
esta lei serão divididas em duas partes 
iguais, cabendo uma às viúvas que as 
perceberão enquanto se mantiverem 
nêsse estado e a outra, rateada em parte 
iguais aos filhos dos extintos. 

Parágrafo único. Por morte das 
viúvas beneficiárias, a pensão a que se 
refere esta lei será transferida aos 
herdeiros mencionados nos artigos 1º e 
2º perdendo os do sexo masculino direito 
ao beneficio quando atingirem à 
maioridade e a do sexo feminino quando 
contrair matrimônio. 

Art. 4º L – montante da pensão será 
deduzida qualquer eventual indenização 
que os benefícios venham a receber por 
parte do Estado, em conseqüência do 
acidente verificado. 

Art. 5º As despesas com as pensões 
concedidas pela presente lei correrão por 
conta da verba orçamentária do 
Ministério da Fazenda destinada aos 
pensionistas da União. 

Art. 6º Esta lei entrará em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

A Comissão de Redação. 
 
Discussão única do Projeto de Lei 

da Câmara dos Deputados número 233, 
de 1953, que autoriza o Poder Executivo 
a abrir, ao Departamento Administrativo 
do Serviço público, o crédito especial de 
Cr$ 30.000,00, para atender ao 
pagamento de salario-família. Parecer 
favorável, sob nº 1.092, de 1953, da 
Comissão de Finanças. 

O Sr. Presidente em discussão 
(Pausa). 

Não havendo quem peça a palavra 
encerrarei a discussão (Pausa). 

Encerrada. 
Os srs. senadores que aprovam o 

projeto queiram permanecer sentados 
(Pausa). 

É aprovado o seguinte: 
 
PROJETO DE LEI DA CAMARA 
 

Nº 233, de 1953 
 

Autoriza o Poder Executivo a abrir, 
no Departamento Administrativo do 
Serviço Público, o crédito especial de Cr$ 
30.000,00, para atender ao pagamento 
de salário-família. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º É o Poder Executivo 

autorizado a abrir, ao Departamento 
Administrativo do Serviço Público, o 
crédito especial de Cr$ 30.000,00 (trinta 
mil cruzeiros), para atender ao 
pagamento de salário-família aos 
servidores pertencentes aos quadros do 
mesmo Departamento, no exercicio de 
1952. 

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

A sanção 
 
Discussão única do Projeto de 

Decreto Legislativo nº 20, de 1952, 
originário da Câmara dos Deputados, que 
autoriza o Tribunal de Contas a registrar 
o contrato de coperação, celebrado a 15 
de julho de 1949, entre o Ministério da 
Agricultura e Geraldo Amaro da Silva e 
outros, para manutenção, conservação e 
uso das instalações e benfeitorias 
constantes do sistema de irrigação de 
Bugi, na propriedade do mesmo nome, 
pertencente aos seguintes contratantes, 
situada no município de Iguala, Estado 
da Ceará. Pareceres favoráveis: da 
Comissão de Constituição e Justiça, sob 
nº 503, de 1952; da Comissão de 
Finanças, sob nº 504, de 1952; da 
Comissão de Economia, sob nº 1.046, de 
1953. 

 
O Sr. Presidente em discussão. 

(Pausa). 
Não havendo quem peça a palavra 

encerrarei a discussão. (Pausa). 
Encerrada. 
Os Srs. Senadores que aprovam o 

projeto queiram permanecer sentados. 
(Pausa). 

E' aprovado o seguinte: 
 

Nº 20, de 1952 
 
Autoriza o Tribunal de Contas a 

registrar o contrato de cooperação 
celebrado entre o Ministério da 
Agricultura e Geraldo Amaro da Silva e 
outros. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º E' o Tribunal de Contas 

autorizado a registrar o contrato de 
cooperação celebrado, a 15 de julho de 
1949, entre o Ministério da Agri- 
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cultura e Geraldo Amaro da Silva e sua 
ilegível Francisco Alves de Oliveira e 
sua mulher, Juvenal Nogueira de Assis e 
sua mulher e Francisco Franklin de 
Oliveira e sua mulher, possuidores de 
partes da propriedade determinada 
ilegível. Estado do Ceara, cooperados 
do sistema ilegível, em poder da 
dependência da seção, sediada na 
mesma cidade. 

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

A Comissão de Redação. 
 
Discussão única do Parecer nº 

1.052, de 1953, da Comissão de 
Redação, ilegível redação final do 
Projeto de Decreto Legislativo nº 32, de 
1952, que aprova o texto da Convenção 
nº 92 relativa ao alojamento da ilegível 
adotada em Genebra. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em 

discussão. (Pausa). 
Não havendo quem peça a palavra 

encerrarei a discussão. (Pausa). 
Encerrada. 
Os Srs Senadores que aprovam o 

parecer, queiram permanecer sentados. 
(Pausa). 

É aprovado o seguinte: 
 

PARECER 
 

Nº 1.052, de 1953 
 

Redação final do Projeto de 
Decreto Legislativo nº 32, de 1952, que 
aprova o texto da Convenção nº 92, 
relativa ao alojamento da tripulação a 
bordo, adotada em Genebra. 

Faço saber que o Congresso 
Nacional Decreta nos termos do art. C6, 
inciso I, da Constituição, e eu promulgo 
o seguinte: 

 
DECRETO LEGISLATIVO 

 
Nº ... de 1953 

 
Art. 1º E' aprovado o texto da 

Convenção número 92, relativa ao 
alojamento da tripulação a bordo, 
adotada em Genebra, Suíça, por 
ocasião da 32ª Conferencia 
Internacional do Trabalho. 

Art. 2º Este decreto legislativo 
entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

A promulgação. 
Discussão única do Parecer número 

1.053, de 1953, da Comissão  
de Redação oferecendo redação final ao 
Projeto de Decreto Legislativo nº 118,  
de 1952, que mantém a decisão do 
Tribunal de Contas denegatória de 
registro ao têrmo de contrato celebrado 
entre o Ministério da Agricultura e a 
escola Fluminense de Medicina 
Veterinária. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em 

discussão (Pausa). 
Não havendo quem peça a palavra 

encerrarei a discussão. (Pausa). 
Encerrada. 
Os Srs. Senadores que aprovam o 

parecer queiram permanecer sentados 
(Pausa). 

É aprovado o seguinte: 
 

PARECER 
 

Nº 1.053, de 1953 
 

Redação final ao Projeto de 
Decreto Legislativo nº 118, de 1952,  
que mantém a decisão por que  
o Tribunal de Contas denegou  
registro ao têrmo de contrato ce- 
 

lebrado entre o Ministério da Agricultura e 
a Escola Fluminense de Medicina 
Veterinária para ilegível do auxilio do 
ilegível 280.000,00 (duzentos e oitenta mil 
cruzeiros) de orçamento do referido 
Ministério para o não de 1951. 

Faço saber que o Congresso 
Nacional decreta nos têrmos do art. 77 § 
da Constituição, e eu promulgo o seguinte: 

 
DECRETO LEGISLATIVO 

 
Nº – 1953 

 
Art. 1º É mantida a decisão por que o 

Tribunal de Contas, em sessão de 4 do 
janeiro de 1952, ilegível registro ao têrmo 
do contrato, celebrado em 29 de dezembro 
de 1951, entre o Ministério da Agricultura e 
a Escola Fluminense de Medicina 
Veterinária ilegível do auxilio de 
280.000,000 (duzentos e oitenta mil 
cruzeiros), constante do orçamento do 
referido Ministério para o ano de 1951. 

Art. 2º Este decreto legislativo entrara 
em vigôr na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrario. 

A promulgação. 
Discussão única do parecer número 

1.051, de 1953, ad Comissão da Redação, 
oferecendo redação final ao Projeto de 
Decreto Legislativo nº 70, de 1953, que 
reforma a decisão do Tribunal de Contas e 
autoriza o registro do contrato celebrado 
entre o Governo Federal e o Govêrno do 
Estado de Minas Gerais, para 
aproveitamento progressivo da energia 
hidráulica da Cachoeira Pai Joaquim 
situada no rio Araguai, Estado de Minas 
Gerais. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão 

(Pausa). 
Não havendo quem peça a palavra 

encerrarei a discussão. (Pausa). 
Encerrada. 
Os Srs. Senadores que aprovam o 

parecer queiram permanecer sentados 
(Pausa). 

É aprovado o seguinte: 
 

PARECER 
 

Nº 1.054, de 1953 
 

Redação Final do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 70, de 1952, que reforma a 
decisão do Tribunal de Contas e autoriza o 
registro do contrato celebrado do Estado de 
Minas Gerais entre o Governo Federal para 
aproveitamento progressivo da energia 
hidráulica da Cachoeira Pai Joaquim, 
situada no rio Araguari, Estado de Minas 
Gerais. 

 
Faço saber que o Congresso Nacional 

decreta nos têrmos do art. 77, § 1º, da 
Constituição Federal, e eu promulgo o 
seguinte: 

 
DECRETO LEGISLATIVO  

 
Nº – 1953 

 
Art. 1º É reformada a decisão por que, 

em 28 de agosto de 1951, o Tribunal de 
Contas negou registro ao contrato 
celebrado em 23 de setembro de 1949, 
entro o Governo Federal e o Governo do 
Estado de Minas Gerais, para o 
aproveitamento progressivo da energia 
hidráulica da Cachoeira Pai Joaquim, 
situada no rio Araguari, no mesmo Estado 
e, conseqüentemente, aprovado o referido 
contrato. 

Art. 2º Este decreto legislativo entrar 
em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

A promulgação. 
Discussão única do Parecer  

número 1.065, de 1953, da Comissão 
 

de Redação, oferecendo redação final a 
emenda do Senado ao Projeto de Lei da 
Câmara dos Deputados nº 93, de 1953, 
que concede isenção de todos os 
tributos aos materiais importados pela 
Secretaria da Fazenda do Governo do 
Estado de Goiás, para construção da 
usina hidroelétrica do Rochedo. 
 

O SR. PRESIDENTE: – Em 
discussão. (Pausa). 

Não havendo quem peça a palavra, 
encerrarei a discussão. (Pausa). 

Encerrada. 
Os srs. Senadores que aprovam o 

parecer queiram permanecer sentados 
(Pausa). 

É aprovado o seguinte:  
 

PARECER 
 

Nº 1.055, de 1953 
 

Redação Final da emenda do 
Senado ao Projeto de Lei da Câmara dos 
Deputados nº 93, de 1953, que concede 
isenção de todos os tributos aos materiais 
importados pela Secretaria da Fazenda 
do Govêrno do Estado de Goiás para 
construção da usina hidro-elétrica de 
Rochedo. 

Ao art. 1º (Emenda nº 1). 
Acrescente-se, in fine, o seguinte: 
"... bem como da licença número 

DG-53-9.313 – 177.813". 
A Câmara dos Deputados. 
 
Discussão única do Parecer número 

1.056, de 1953, da Comissão de Redação 
oferecendo redação final as emendas do 
Senado ao Projeto de Lei da Câmara dos 
Deputados nº 190, de 1953, que autoriza 
o Poder Executivo a abrir, pelo Ministério 
da Agricultura, o credito especial de Cr$ 
2.300.000.00, para atender ao pagamento 
das despesas com a realização da 
Reunião Parcial da Conferencia Mundial 
de Energia. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em 

discussão (Pausa).  
Não havendo quem peça a palavra 

encerrarei a discussão (Pausa).  
Encerrada. 
Os srs. Senadores que aprovam o 

parecer queiram permanecer sentados 
(Pausa). 

É aprovado o seguinte:  
 

PARECER 
 

Nº 1.056, de 1953 
 
Redação Final das Emendas do 

Senado ao Projeto de Lei da Câmara dos 
Deputados nº 190, de 1953, que autoriza 
o Poder Executivo a abrir, pelo Ministério 
da Agricultura, o credito especial de Cr$ 
2.300.000.00 (dois milhões e trezentos mil 
cruzeiros), para atender ao pagamento 
das despesas com a realização da 
Reunião Parcial da Conferencia Mundial 
de Energia. 

Ao art. 1º (Emenda nº 1) 
Onde se diz: 
"Cr$ 2.300 000,00 (dois milhões e 

trezentos mil cruzeiros)". 
Diga-se: 
quinhentos mil cruzeiros)". 
"Cr$ 1.500.000,00 (um milhão e 
Onde convier (Emenda nº 2). 
Acrescente-se o seguinte: 
"Art. – A autoridade brasileira que 

receber o credito para a execução do 
colher ao Tesouro Nacional o saldo 
despêsa deverá prestar contas e 
reapurado". 

A sanção. 
 
Discussão única do Parecer número 

1.057, de 1953, da Comissão 

de Redação, oferecendo redação  
final ao Projeto de Lei da Câmara  
dos Deputados nº 179, de 1953,  
que autoriza o Poder Executivo a  
abrir pelo Ministério da Educação e 
Saúde o credito especial de Cr$ 
5.000.000.00, para pagamento das 
subvenções devidas, respectivamente 
ao Instituto Eletrotécnico de ltajubá, 
Minas Gerais, e a Faculdade de 
Filosofia, Ciências Letras do Instituto 
Sedes Sapientiae, de São Paulo. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em 

discussão. (Pausa). 
Não havendo quem peça a palavra 

encerrarei a discussão. (Pausa). 
Encerrada. 
O Srs. Senadores que aprovam o 

parecer queiram permanecer sentados. 
(Pausa). 

É aprovado o seguinte:  
 

PARECER 
 

Nº 1.057, de 1953 
 
Redação Final do Projeto de Lei  

da Câmara dos Deputados nº  
179, de 1953, que autoriza o Poder 
Executivo a abrir pelo Ministério da 
Educação e Cultura, o credito especial 
de Cr$..... 5.000.000,00 (cinco milhões 
de cruzeiros), para pagamento das 
subvenções devidas, respectivamente, 
ao Instituto Eletrotécnico de  
Itajubá, Minas Gerais, e a Faculdade de 
Filosofia, Ciências e Letras do  
Instituto "Sedes Sapientiae", de São 
Paulo. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º É o Poder Executivo 

autorizado a abrir, pelo Ministério  
da Educação e Cultura, o credito 
especial de Cr$ 2.500.000.00 (dois 
milhões e quinhentos mil cruzeiros), 
para pagamento da subvenção a  
que tem direito o Instituto Eletrotécnico 
de Itajubá, Estado de Minas Gerais,  
no exercício de 1953, nos termos  
da Lei nº 1.786, de 30 de dezembro de 
1952. 

Art. 2º E' também o Poder 
Executivo autorizado a abrir, pelo 
Ministério de Educação e Cultura o 
credito especial de Cr$ 2.500,000.00 
(dois milhões e quinhentos mil 
cruzeiros), para pagamento da 
subvenção a que tem direito, no 
exercício de 1953, a Faculdade do 
Filosofia, Ciências e Letras do Instituto 
"Sedes Sapientiae" de São Paulo, 
capital do Estado do mesmo nome, nos 
têrmos da Lei número 1.777, de 19 de 
dezembro de 1952. 

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

A sanção. 
 
Discussão única do Parecer número 

1.058 de 1953, da Comissão de 
Redação, oferecendo redação final ao 
substitutivo do Senado ao Projeto de 
Decreto Legislativo nº 3, de 1952, que 
mantém a decisão do Tribunal de 
Contas denegatória de registro ao 
contrario celebrado entre o Ministério da 
Educação e Pedro Werneck Correa e 
Castro, para locação do salão nº ilegível 
São ilegível Avenida Rio Branco nº 277, 
na Capital da Republica. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em 

discussão. (Pausa). 
Não havendo quem peça a palavra 

encerrarei a discussão.(Pausa). 
Encerrada. 
Os Senhores Senadores que 

aprovam o parecer queiram permanecer 
sentados. (Pausa). 
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É aprovado o seguinte: 
 

PARECER 
 
Redação Final do Substitutivo do 

Senado ao Projeto de Decreto 
Legislativo nº 3, de 1952, que mantém 
a decisão do TribunaI de Contas 
denegou registro ao contrato 
celebrado entre o Ministério da 
Educação e Pedro Werneck Corrêa e 
Castro, para locação do salão 101, do 
Edifício São Boria; á Avenida Rio 
Branco nº 277. 

Ao Projeto. 
Substituia-se este projeto pelo 

seguinte: 
"Art. 1º É o Tribunal de Contas 

autorizado a ilegível contrato 
celebrado, em 30 de novembro de 
1950, entre o Ministério da Educação e 
Cultura e Pedro Werneck Corrêa e 
Castro. 

Art. 2º Este decreto legislativo 
entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

A Câmara das Deputados. 
 
Discussão única do Parecer 

número 1.059 de 1953, da Comissão 
de Redação oferecendo redação  
final ao Projeto de Lei da Câmara  
dos Deputados nº 160, de 1953,  
que autoriza o Poder Executivo a  
abrir, pelo Ministério da Educação,  
o crédito especial de Cr$ 27.890.00, 
para atender ao pagamento de 
honorários aos professores integrantes 
de comissões examinadoras. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em 

discussão (Pausa). 
Não havendo quem peça a palavra 

encerrarei a discussão (Pausa).  
Encerrada. 
Os Srs. Senadores que aprovam o 

parecer queiram permanecer sentados 
(Pausa). 

E' aprovado o seguinte: 
 

PARECER 
 

Nº 1.059, de 1953 
 

Da Comissão de Redação, sôbre o 
Projeto de Lei da Câmara dos 
Deputados nº 160, de 1053. 

 
Relator: Sr. Costa Pereira. 
A Comissão é de parecer seja 

aceito na mesma redação com que foi 
aprovado pelo Senado (fls. anexas) o 
projeto de Lei nº 160, de 1953, de 
iniciativa da Câmara dos Deputados, 
alterando-se, apenas, o nome do 
Ministério que, em vez de Educação e 
Saúde, passará a ser Educação e 
Cultura. 

Sala da Comissão de Redação, 
em 15 de setembro de 1953. – Joaquim 
Pires, Presidente, – Costa Pereira. 
Relator. – Velloso Borges. – Waldemar 
Pedrosa. 

A sanção. 
 
Discussão única do Parecer 

número 1.112, de 1953, da Comissão 
de Redação, oferecendo redação final 
ao substitutivo do Senado ao Projeto 
de Decreto Legislativo de 23, de 1953, 
que mantém a decisão do Tribunal de 
Contas denegatória de registro ao 
contrato celebrado entre o Ministério 
da Aeronáutica e Renato Giovani 
Cecchini, para desempenhar, no 
Instituto Tecnologia da Aeronáutica, a 
junção de Professor Assistente de 
Química. 

O SR. PRESIDENTE: – Em 
discussão. ( Pausa). 

Não havendo quem peça a palavra 
encerrei a discussão (Pausa). 

Encerrada. 
Os Srs. Senadores que aprovam o 

projeto queiram permanecer sentados 
(Pausa). 

É aprovado o seguinte: 
 

PARECER 
 

Nº 1.112, de 1953. 
 

Redação final do Substitutivo do 
Senado ao Projeto de Decreto 
Legislativo nº 23, de I953, que mantém 
a decisão por que o Tribunal de Contas 
denegou registro ao contrato celebrado 
entre o Ministério da Aeronáutica e 
Renato Giovanni Cecchini para 
desempenhar, no Instituto Tecnológico 
de Aeronáutica, a função de Professor 
Assistente de Química. 

 
Art. 1º O Tribunal de Contas fará 

registrar o contrato celebrado, em 27 
de junho de 1951, entre o Ministério da 
Aeronáutica e Renato Giovanni 
Ceechni para desempenhar, no 
Instituto Tecnológico, a função de 
Professor Assistente de Química. 

Art. 2º Êste decreto legislativo 
entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

A Câmara dos Deputados. 
Discussão única do Parecer nº 

1.118, de 1953, da Comissão de 
Redação oferecendo redação final às 
emendas do Senado ao Projeto de Lei 
da Câmara dos Deputados nº 55, de 
1953, que concede a pensão mensal 
de Cr$ 4.000,00 á viúva e filhas 
solteiras do Professor Arduino Fontes 
Bolívar. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em 

discussão. (Pausa). 
Não havendo quem peça a palavra 

encerrarei a discussão. (Pausa). 
Encerrada. 
Os Srs. Senadores que aprovam o 

parecer queiram permanecer sentados. 
(Pausa). 

E' aprovado o seguinte: 
 

PARECER 
 

Nº 1.113, de 1953 
 

Redação Final das emendas do 
Senado ao Projeto de Lei da Câmara 
dos Deputados nº 55, de 1953, que 
concede a pensão mensal de Cr$ 
4.000,00 à viúva e as filhas solteiras do 
Professor Arduíno Fontes Bolivar. 

Ao art. 2º Emenda nº e respectiva 
subemenda). 

Acrescente-se, em seguida a este 
artigo o seguinte: 

"Art. – E' concedida a Luiza 
Matoso Sampaio Correia e a Maria 
Eugenia Matoso de Novais, viúvas, 
respectivamente, aos Engenheiros e 
ex-Senadores Jose Matoso Sampaio 
Correia e Henrique de Novais, e a 
Cândida Pessoa Barreto, órfã e neta do 
Marechal Floriano Peixoto, enquanto 
permanecer em estado de viuvez a 
pensão especial de Cr$ 4.000,00 
quatro mil cruzeiros) mensais, cada 
uma". 

A Câmara dos Deputados. 
O SR. PRESIDENTE: – De 

conformidade com o disposto no art.  
39 1 § 1º do Regimento Comum, 
designo os Srs. Senadores que 
deverão acompanhar na Câmara dos 
 

Deputados o estudo das emendas do 
Senado cujas redações finais ilegível de 
ser aprovadas a projetos originários 
daquela casa. 

Projeto de Lei da Câmara nº 55, de 
1953 – Senador Joaquim Pires. 

Projeto de Lei da Câmara nº 93 de 
1953 – Senador Landulfo Alves; 

Projeto de Decreto Legislativo número 
3, de 1952 Senador Atílio Vivacqua; 

Projeto de Decreto Legislativo número 
33, de 1953 – Senador Joaquim Pires; 

Projeto de Lei da Câmara nº 190, de 
1953 – Senador Apolônio Sales. 

Nada mais havendo a tratar, vou 
encerrar a sessão, designando para a de 
amanha a seguinte. 

 
ORDEM DO DIA 

 
Discussão única do Parecer da 

Comissão de Relações Exteriores sôbre a 
mensagem nº 178 de 1952, pela qual o Sr. 
Presidente da Segurança submete a 
aprovação ao Senado a escolha ao Sr. 
Moacir Ribeiro Borges para o cargo de 
Embaixador do Brasil junto ao Governo do 
Paraguai. 

Discussão única do parecer da 
Comissão de Relações Exteriores sobre a 
mensagem nº 179, de 1953, pela qual o Sr. 
Presidente da Republica submete a 
aprovação do senado a escolha do Sr. 
Oriano Leite Ribeiro para o cargo de 
Embaixador do Brasil junto ao Governo da 
República Argentina. 

Discussão única do parecer da 
Comissão de Relações Exteriores sobre a 
mensagem nº 187, de 1953, pela qual o Sr. 
Presidente da Republica submete à 
aprovação do Senado a escolha do Sr. 
Ildefonso Falcão para a cargo de 
Embaixador do Brasil junto ao Governo da 
Índia. 

Segunda discussão (2º dia) do Projeto 
de Reforma Constitucional nº 1, de 1953, 
que acrescenta dispositivos ao art. 4º do 
Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias. Parecer favorável, sob nº 611, 
de 1953, da Comissão de Reforma 
Constitucional. 

Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara dos Deputados nº 361, de 1950, 
que isenta de pagamento de Impostos de 
importação e taxas aduaneiras 28 chatas e 
2 rebocadores importados pela Cia Moore 
Mac Cormatiz (Navegação) S. A. 
Pareceres favoráveis: da Comissão de 
Constituição e Justiça, sob número 1.044, 
de 1953, da Comissão de Finanças, sob 
número 1.045, de 1953. 

Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara dos Deputados nº 262, de 1952, 
que concede isenção de direitos de 
importação e demais taxas aduaneiras 
para um transmissor de rádio importado 
pela Rádio jornal do Brasil S. A., do Rio de 
Janeiro. Pareceres favoráveis: da 
Comissão de Constituição e Justiça, sob nº 
1.064, de 1953; da Comissão de Finanças, 
sob número 1.065, de 1953. 

Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara dos Deputados nº 76, de 1953, 
que concede a pensão especial de Cr$ 
750,00 mensais à viúva e filhos menores 
de Joaquim Barbosa de Oliveira, ex-artífice 
diarista da Tabela Numérica de Diaristas do 
Departamento Federal de Segurança 
Pública, pareceres favoráveis: da 
Comissão de Constituição e Justiça, sob nº 
1.083, de 1953; da Comissão de Finanças, 
sob nº 1.084, de 1953. 

Discussão única do Projeto de Lei  
da Câmara dos Deputados nº 79, de 1 
953, que concede pensão especial de  
Cr$ 2.000,00 a Olímpia Fernandes  
Lima, viúva do ex-parlamentar José de 
Barros Fernandes Lima, Pareceres 
favoráveis: da Comissão de Constitui- 
 

ção e Justiça, sob nº 1.081, de 1953: da 
Comissão de Finanças, sob número 
1.032, de 1953. 

Discussão única do Projeto de  
Lei da Câmara dos Deputados nº  
100 ilegíveld o Poder Executivo 
ilegível pelo Ministério ilegível o 
crédito especial de ilegível para 
atender aos pagamentos do ilegível 
servidores daquele Ministério ilegível 
da Comissão de Constituição e  
Justiça, sob nº ilegível, pela 
constitucionalidade, da comissão de 
Finanças, sob nº ilegível, favorável com 
a emenda que oferece. 

Discussão única do Projeto de Lei 
da Câmara dos Deputados nº ilegível 
que concede isenção de tributos a 
Prefeitura Municipal de ilegível, estado 
de Minas Gerais, para importação  
de material destinado a construção de 
uma usina hidroelétrica. Pareceres 
favoráveis: da Comissão de Economia, 
sob número 1.102, de 1953; da 
Comissão de Finanças, sob nº 1.103, 
de 1953.  

Discussão única do Projeto de  
Lei da Câmara dos Deputados nº  
164, de 1953, que concede isenção  
de direitos ilegível, inclusive ilegível, 
imposto de consumo e  
mais taxas ilegível, para materiais 
importados diretamente por empresas 
ferroviárias do país. Pareceres 
favoráveis: da Comissão de 
Constituição e Justiça, sob nº 1.070, de 
1953; da Comissão de Finanças, sob nº 
1.071 de 1953. 

Discussão única do Parecer 
número 1.119 de 1953, da Comissão  
de Redação final ao projeto de Lei  
da Câmara dos Deputados nº 187 de 
1953, que autoriza o Poder Executivo a 
abrir, pelo Ministério da Educação  
e Saúde, o crédito especial de  
Cr$ 700.000,00, para completar o 
pagamento da subvenção anual ao 
Instituto Histórico e Geográfico 
Brasileiro. 

Encerra-se a sessão ás 17 horas e 
10 minutos. 
 

SENADO FEDERAL 
 

ATOS DO SR. DIRETOR GERAL 
 

O Sr. Diretor Geral, pela Portaria nº 
45, de 28 de setembro corrente, 
resolveu designar o Oficial Legislativo, 
classe O, Aurora de Souza Costa, 
Chefe da Classificação, Catalogação  
e Conservação para substituir, 
interinamente, o Diretor da Biblioteca, 
Franklin Palmeira que se encontra em 
gozo de licença especial. 

O Sr. Diretor Geral, pela Portaria nº 
46, de 30 de setembro corrente, resolve 
revogar a providência que mandou 
isentar da assinatura do ponto, os 
Serventes, Contínuos e Auxiliares de 
Portaria que servem junto aos 
Gabinetes. 

 
DISCURSO PRONUNCIADO PELO 

SR. SENADOR APOLÔNIO SALES NA 
SESSÃO DE 29 DE SETEMBRO DE 
1953: 

 
O SR APOLÔNIO SALES: – 

(Não foi revisto pelo 
orador). 

Sr. Presidente, o presente Projeto 
de Lei, da autoria do nobre Deputado 
Pessoa Guerra da representação 
ilegível da Câmara dos Deputados, 
visa erigir em monumento nacional o 
conjunto arquitetônico e urbanístico de 
Igarassú, no Estado de Pernambuco. 
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A justificação do  
nobre Deputado Pessoa 
Guerra, só por si é 
bastante ilegível. S.  
Ex.ª não somente na 
justificativa como no 
parecer verbal que emitiu 
naquela Casa, descrevo 
como a pequena, modesta 
e humilde cidade de 
ilegível foi nos tempos 
passados, contra o teatro 
de episódios marcantes da 
história de Pernambuco  
e, conseqüentemente de 
episódios marcantes do 
história do Brasil. 

A cidade do Igarassú 
Sr. Presidente situa-se em 
frente à ilha de Itamaracá. 
Foi ali, aproveitando se das 
vantagens do mar menos 
revôlto naquele estreito, 
que se realizaram os 
desembarques dos que 
pretendiam conquistar, 
para outras soberanias, a 
terra brasileira. 

Tais fatos fixaram  
e marcaram, naquele 
pequeno trecho do 
território pernambucano, 
um período de luta, de vida 
e de atividades patrióticas, 
que se distinguem, àquele 
tempo, sobretudo na 
expressão religiosa do 
povo, que, como todos 
sabem, sempre recorreu a 
proteção divina, quando as 
dificuldades materiais se 
avolumavam. 

Em Igarassú sítio 
pequeno onde as colinas 
se sucedem e as planícies. 

são poucos, quase 
insuficientes para 
abrigarem o remanso dos 
igarapés que por  
ali correm, erguem-se 
igrejas modestas hoje,  
mas monumentais e 
deslumbrantes naqueles 
tempos. Diz-se até embora 
haja contestação, que a 
igreja mais antiga do 
Brasil, dedicada a São 
Cosme e São Damião, ali 
foi erguida, como marco da 
religiosidade de um povo 
que fazia suas fervorosas 
preces para que fosse 
protegido e território 
nacional das invasões 
estrangeiras. 

O SR. MATHIAS 
OLYMPIO: – Muito bem. 

O SR. APOLONIO 
SALES: – Senhor 
Presidente, a cidade de 
Igarassú, conquanto 
pequena, é muito querida á 
alma pernambucana. Não 
há em minha terra que não 
estime aquele sítio, quem 
não se deleite ou se 
contente em vir, de tempos 
em tempos contemplar 
aquelas cimalhas antigas, 
ver aquelas cortinas 
empoeiradas e aquelas 
paredes bolorentas das 
velhas igrejas. Olhar, enfim, 
aquele ambiente em que 
tudo respira historia, a 
historia mais legitima e 
heróica de um povo. 

Sr. Presidente, a 
bancada do Pernambuco 
pediu-me defendesse o pro- 
 

jeto, no sentido de que 
Igarassú seja considerada 
monumento histórico 
nacional. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – V. Ex.ª 
terá meu apoio. 

O SR. APOLONIO 
SALES: – Agradeço os 
apartes dos nobres 
colegas. Acredito que irão 
calar muito no espírito dos 
que me ouvem e 
concorrerão no sentido de 
ser aprovado o projeto que 
ora defendo. 

Sr. Presidente, há, 
entretanto, ainda razões 
ilegível atual, que fazem 
com que pugne, com o 
maior calor, para que a 
cidade de Igarassú seja 
erigida em monumento 
nacional. E' que, no 
programa de 
desenvolvimento de 
Pernambuco – tão bem 
lançado pelo saudoso 
Governador Agamenon 
Magalhães – se incluiu 
uma rêde de estradas 
pavimentadas, como obra 
de primeira monta. E a 
realização desse plano vai-
se aproximando da cidade 
de Igarassú, e creio 
mesmo que, nos próximos 
meses, as pontas dessas 
estradas pavimentadas 
atingirão. 

E' nesta hora, Sr. 
Presidente, que se deve 
considerar, por lei, 
Igarassú monumento 
nacional. 

E' mister que, desde 
agora, seja feita a  
ereção daquela cidade em 
monumento nacional, para 
que se poupe ao 
Departamento de 
Monumentos Nacionais 
maiores despesas, quando, 
mais tarde, o progresso 
venha impedir que se possa 
preservar na apresentação 
evocativa de uma paisagem 
histórica, uma área maior, 
restringindo-se, portanto, o 
programa do Departamento. 

Nestes têrmos Sr. 
Presidente, peço seja 
reconsiderado o parecer da 
Comissão de Finanças,  
que traz até elementos 
justificativos desta minha 
defesa. A própria Comissão, 
ao se informar  
do Departamento do 
Patrimônio Histórico sôbre 
se considerava Igarassú 
digna de ser considerada 
monumento, teve como 
resposta a de que já 
cogitava do assunto e só 
não o fizera há mais tempo 
porque os recursos não o 
permitiam. 

Cabe agora ao 
Congresso dar o primeiro 
passo em considerar 
monumento nacional a 
cidade de Igarassú, sem 
duvida a mais procurada e a 
mais distinguida na alma 
dos Pernambucanos. Será 
inegàvelmente um 
monumento histórico de 
grande significação. (Muito 
bem! Muito bem!). 

 



DISCURSOS CONTIDOS NESTE VOLUME 
 
ALFREDO NEVES:  
Sôbre ocorrências verificadas no 
Município de Caxias sôbre ocorrências 
verificadas no Município de Caxias ...... 420 e 493 
Sôbre as votações secretas para a 
simplificação da forma a ser restabelecida  805 
  
ALFREDO SIMCH:  
Pedindo prorrogação do expediente ......... 665 
  
ALENCASTRO GUIMARÃES:  
Fazendo interpelação ao Ministro da 
Fazenda, Sr. Osvaldo Aranha, sôbre o 
orçamento da República ........................... 365, 550 e 551 
Expendendo considerações a respeito da 
prorrogação da Lei de Licença Prévia 
512, ........................................................... 604, 605, 655 e 656 
Encaminhando votação de Projeto de Lei 
de Licença Prévia ..................................... 670 
Sôbre os Ministros para Assuntos 
Econômicos .............................................. 776 
  
ALVARO ADOLPHO:  
Pesar pelo falecimento do Sr. Theodoro 
Braga ........................................................ 425 
  
ANISIO JOBIM:  
A constituição e histórico da Provincia do 
Amazonas ................................................. 431 
  
ALOYSIO DE CARVALHO:  
Projeto de Lei do Senado n. 10, de. 1953, 
que regula o amparo aos imigrantes 
nordestinos flagelados pelas secas .......... 406 
Reqto. n. 291 de 1953, sôbre o Projeto de 
Lei da Câmara 65 de 1953 ....................... 406 
Questão de ordem e regimental sôbre 
verificação de votação .............................. 423 
Pezar pelo falecimento do Sr. Baltazar de 
Mendonça ................................................. 425 
Contra o reqto. que transforma a sessão 
do dia 18 de setembro em especial em 
comemoração ao 7º aniversário da 
Constituição .............................................. 495 e 653 
Apelo aos Srs. Ministro da Fazenda e 
Presidente do Banco do Brasil, no sentido 
de que sejam postos à disposição da 
Frotelli Vita Ind. e Comércio os dólores 
que permitam adquirir matéria prima 
indispensável à fabricação de cristal, 
evitando o fechamento definitivo daquéla 
emprêsa .................................................... 502 
Encaminhando votação, emendas Anexo 
18 Ministério da Educação e Saúde ......... 780 e 781 
  
APOLONIO SALES:  
Projeto de Lei do Senado n. 10 de 1953, 
que regula o amparo aos imigrantes 
nordestinos flagelados pelas secas .......... 407 
Disc. sôbre a 1ª Festa do Algodão, a ser 
realizada no sertão de Pernambuco ......... 466 
Sôbre a energia de Paulo Afonso ............. 577 e 578 
Sôbre o Projeto da Câmara que visa erigir 
um monumento nacional o conjunto 
arquitetônico e urbanístico de Igarassú, 
no Est. de Pernambuco ............................ 827, 828 e 829 

 

ASSIS CHATEAUBRIAND:  
Discurso sôbre a Política Alimentar 622, 623,  624, 625, 626 e 627 
  
ATTILIO VIVACQUA:  
Renovando apelo ao procurador do Est. 
do Rio de Janeiro, sôbre a revogação da 
Portaria 284, que regula o tráfego 
interestadual ............................................. 357 
Fazendo interpelação ao Ministro da 
Fazenda, Sr. Osvaldo Aranha sôbre o 
orçamento da República .......................... 370 e 556 
Projeto de Lei do Senado nº 10 de 1953, 
que regula o amparo aos imigrantes 
nordestinos flagelados pelas secas ......... 404, 405 e 406 
As eleições para preenchimento da 
representação da da lavoura no Instituto 
Brasileiro do Café ..................................... 410 
Projeto de Lei da Câmara nº 3, de 1952, 
que mantem decisão do Tribunal de 
Contas que recusou registro de contrato 
entre o Min. Educação e Saúde e o 
locatário do Edifício São Borja ................. 463 
Discurso sôbre eleições dos cafeicultores 
que deverão constituir a junta 
administrativa do I.B.C.; crédito para 
liquidação das dívidas dos pecuaristas e 
aniversário do jornal «O Mundo» ............. 465 
Sôbre emendas apresentadas ao Projeto 
que reserva 3% sôbre o valor das 
contribuições de previdência pelos 
Institutos, Caixas de Aposentadorias e 
Pensões ................................................... 500 
Encaminhando votação do Projeto que 
homenageia José do Patrocínio no seu 1º 
centenário de nascimento ........................ 539 
Sôbre a geada que atingiu os Estado do 
Paraná e São Paulo, prejudicando os 
cafeicultores ............................................. 557 
Sôbre o Projeto da Lei que modifica o 
nosso Estatuto Legal na parte referente 
ao mandado de Segurança ...................... 605, 606, 607 e 608 
Sôbre a Lei de Licença Prévia .................. 679 
  
BERNARDES FILHO:  
Fazendo interpelação ao Ministro da 
Fazenda, Sr. Osvaldo Aranha, sôbre o 
orçamento da República ........................... 365 e 551 
Encaminhando votação do reqto. 
solicitando transcrição nos Anais, do 
discurso do Sr. Dr. Milton Campos, por 
ocasião da Festa do Homem Livre .......... 453 
Sôbre convocação de Ministro a 
comparecer à Comissão de Relações 
Exteriores ................................................. 662 e 663 
Sôbre críticas à Comissão de Relações 
Exteriores do Senado ............................... 803 
  
CARLOS LINDEMBERG:  
Sôbre a emenda ao Projeto que 
determina reserva de 3% sôbre o valor 
das contribuições de previdência 
arrecadadas pelos Institutos e Caixas de 
Aposentadorias e Pensões ....................... 499 
Sôbre financiamento aos lavradores de 
café do Paraná e São Paulo, cujas 
lavouros foram dizimadas pelas geadas . 636 

 

 



– 4 – 
 
DARIO CARDOSO:  
Discurso sôbre os acontecimentos em Goiás, 
onde perdeu a vida um jornalista ............................ 578, 579 e 580 
Solicitando designação de substituto para membro 
da Comissão de Constituição, e Justiça ................. 681 
  
DJAIR BRINDEIRO:  
Sôbre o projeto que trata dos profissionais de nível 
universitário superior .............................................. 452 e 453 
Sôbre o 1º Congresso Nacional do Algodão que 
se realizou em Rancharia, no Est. S. Paulo ........... 816 e 817 
  
DOMINGOS VELASCO:  
Fazendo interpelação ao Ministro da Fazenda, Sr. 
Osvaldo Aranha, sôbre o orçamento da República  366 
Requerimento verificação de votação .................... 423 e 552 
Sôbre a ameaça de greve dos trabalhadores em 
Carris Light (Sindicato dos Trabalhadores em 
Carris Urbanos do Distrito Federal) ........................ 479 e 480 
Sôbre o Projeto de Reforma do Código Eleitoral .... 565 e 566 
Sôbre o aniversário da Const. Brasileira ................ 589 
Sôbre o adiamento da discussão de Projeto que 
concede anistia aos trabalhadores que hajam 
praticado falta grave ou delito de greve .................. 616 
  
DURVAL CRUZ:  
Sôbre o Projeto de Lei de Licença Prévia .............. 678 e 679 
  
EUCLIDES VIEIRA:  
Requerendo dispensa de formalidades 
regimentais para o projeto que concede auxilio à 
realização do Congresso Nacional do Algodão ...... 422 
  
EZECHIAS DA ROCHA:  
Pesar pelo falecimento do Sr. Baltazar de Mendonça . 410 
Pesar pelo falecimento do Sr. Dr. Orlando 
Noleriano de Araújo ................................................ 474, 475, 476 e 477 
  
FERREIRA DE SOUZA:  
Fazendo interpelação ao Ministro da Fazenda, Sr. 
Osvaldo Aranha, sôbre o orçamento da 
República......................................................... 367, 551, 552, 553 e 554 
Projeto de Lei do Senado nº 10 de 1953, que 
regula o amparo aos imigrantes nordestinos 
flagelados pelas secas ........................................... 405 
Encaminhando votação do Projeto de Lei do 
Senado 19 de 1950, que declara de interêsse social 
os direitos autorais das obras de Machado de Assis  496 
  
GOMES DE OLIVEIRA:  
Sôbre discurso pronunciado pelo Presidente da 
República na data aniversária da nossa 
independência ........................................................ 451 
Discurso sôbre exposição feita ao Senado pelo Sr. 
Ministro da Fazenda ............................................... 461 
Sôbre o aniversário da Constituição Brasileira ....... 585 
Sôbre adiamento de discussão de Projeto ............. 616 
Sôbre entrevista publicada no «Diário da Noite» 
sôbre politica .............................................................. 815 e 816 
  
HAMILTON NOGUEIRA:  
Discurso protestando contra a Política do Sr. 
Ministro da Educação sôbre o voto unitário no caso 
dos esportes e solicitando a sua reconsideração 
para a hormonia do desporto nacional ...................... 502 
Aniversário da Constituição Brasileira .................... 584, 585 e 663 
  
ISMAR DE GÓES:  
Discurso sôbre o Projeto de Reforma do Código 
Eleitoral ................................................................... 566 e 567 
Discurso sôbre o problema da sucessão 
Presidencial e o rompimento do Sr. Lucas Garcez 
com Adhemar de Barros ......................................... 574 e 575 
Sôbre pensão á viúva do Juiz Alvaro Teixeira de 
Mello ....................................................................... 825 
  
IVO d'AQUINO:  
Requerendo prorrogação da hora da sessão ......... 368 
Pesar pelo falecimento do engenheiro Sr. Louis 
Ensch, ocorrido em Luxemburgo ............................ 467 

 

Sôbre o Projeto nº 12 que autoriza o Poder 
Executivo a constituir uma Sociedade de 
Economia mixta para instalar usina termo elétrica 
em Santa Catarina ................................................. 516 
Sôbre critica aos métodos adotados pela  
CEXIM ................................................................... 557 e 558 
Sôbre o aniversário da Constituição Brasileira ...... 583 e 584 
Sôbre problemas referentes ao Café no Estado 
de Santa Catarina .................................................. 637 e 638 
  
JOAQUIM PIRES:  
Requerendo preferência para votação de projeto 
constante da ordem do dia .................................... 404 
Retirando emenda apresentada ............................ 408 
Defendendo a conduta política do Governador do 
Estado de Alagôas ................................................ 410 
Protestando contra declaração do Sr. Assis 
Chateaubriand afirmando que no sul do Piauí não 
existe vaca leiteira ................................................. 574 
Mensagem de pesar pelo falecimento do Sr. 
Augusto Vianna do Castello .................................. 774 
Sôbre as votações secretas no Senado Federal ... 805 
Sôbre a Constituição no que dispõe o Capitulo IV  809 
Sôbre falta de quorum no plenário ........................ 809 
Sôbre Projeto que concede pensão como auxilio 
à viúva do Juiz Alvaro Teixeira de Mello ............... 825 
  
JOÃO VILASBÔAS:  
Projeto de Lei do Senado nº 10 de 1953, que 
regula o amparo aos imigrantes nordestinos 
flagelados pelas secas .......................................... 405 
Requerendo adiamento da discussão do Projeto 
de Lei da Câmara nº 202 de 1953 ......................... 409 
Requerendo verificação de votação ...................... 407 
Ocorrências verificadas no município de  
Caxias .................................................................... 450 e 494 
Sôbre emenda ao Projeto de Lei da Câmara 184 
de 1952 .................................................................. 497 
Sôbre o Projeto da Reforma do Código Eleitoral .. 564 e 565 
Sôbre o Projeto da Lei de Licença Prévia ............. 678 
Saudação aos Srs. Drs. Levy Manoel Delayle e 
ao Senador Gullermo Sevila Socosa, embaixador 
de Nicaragua em Washington ............................... 774 
  
KERGINALDO CAVALCANTI:  
Fazendo interpelação ao Ministro da Fazenda,  
Sr. Osvaldo Aranha, sôbre o orçamento da 
República ............................................................... 369, 554 e 555 
Requerendo prorrogação da hora do expediente . 433 
Regosijo da passagem de aniversário do jornal a 
«O Mundos» .......................................................... 465 
Fazendo comentários em torno do relatório  
do Ministro da Fazenda sôbre investimentos 
fáceis, a inplação e invassão dos capitais 
estrangeiros ........................................................... 535 
Comentários em torno da Petrobrás ..................... 537 
Sôbre aniversário da Const. Brasileira .................. 587, 588 e 589 
Sôbre adiamento de discussão de Projeto ............ 616 
Sôbre a Lei de Licença Prévia ............................... 656 e 657 
Sôbre o falecimento do emg. Luiz Ensch .............. 665 
Requerendo verificação de votação ...................... 781 e 809 
Sôbre Projeto de Lei do Senado n. 7 de 1952 ...... 808 e 809 
Sôbre Projeto de Lei da Câmara 496 de 1949, 
que concede isenções às emprêsas ou firmas 
que explorem indústria fumageira, para 
importação de máquinas agrícolas ....................... 823, 824 e 825 
  
LANDULFO ALVES:  
Encaminhando votação do Projeto sôbre a 
indústria fumageira ................................................ 824 
  
LEVINDO COELHO:  
Homenagem à memória do Sr. José Caetano de 
Almeida Gomes ..................................................... 426 
Homenagem à memória do Sr. Augusto Vianna 
de Castello ............................................................. 773 
  
LUIZ TINOCO:  
Sôbre a campanha Nacional Contra à 
Tuberculose ........................................................... 803 e 804 

 

 



– 5 – 
 
MELLO VIANNA:  
Discurso sôbre empréstimo com garantia do 
Estado de Minas Gerais e da União, para a 
barragem de Itutinga ............................................... 541 e 542 
Sôbre o eng. Luiz Ensch, sepultado no Cemitério 
de Monlevade ......................................................... 663, 664 e 665 
Sôbre o Projeto da Câmara dos Deputados n. 60 
de 1953, que isenta a Cia. Luz e Fôrça S.A. do 
município de Marco do Et. do Ceará, pagtos. 
direitos de importação e demais taxas aduaneiras 
para máquinas importadas ..................................... 806 
  
MINISTRO OSWALDO ARANHA:  
Prestando esclarecimentos sôbre a situação 
econômica e financeira do País. 357, 365, 366, 
367, 368, 369, 370, 371, 543, 544, 545, 546, 547, 
548, 549, 550, 551, 552, 553, ................................. 554, 555, 556 e 557 
  
MOZART LAGO:  
Pedindo esclarecimentos ao Presidente sôbre o 
Projeto de Lei da Câmara 142 de 1953 .................. 409 
Requerendo dispensa de formalidades 
regimentais para o Projeto que determina reserva 
de 3% das contribuições arrecadadas pelos 
Institutos e Caixas de Aposentadorias e Pensões . 420 
Sôbre ocorrências verificadas no município de 
Caxias ..................................................................... 420 
O aumento do preço do café. A COFAP e a 
elevação do preço das utilidades. O racionamento 
da energia elétrica .................................................. 433 
A agitação tentada entre os empregados da Est. 
de Ferro Leopoldina ................................................ 494 
Sôbre emenda apresentada ao Projeto de Lei da 
Câmara 139 de 1953 .............................................. 499 
Sôbre emenda apresentada ao Projeto de Lei da 
Câmara 139 de 1953 .............................................. 499 
Sôbre o Projeto de Resolução 23 de 1953, que 
concede à Ninon Borges Seal, da Secretaria do 
Senado, permissão para aceitar designação do 
Poder Executivo para participar como auxiliar da 
Delegação do Brasil à XIII Assembléia Geral da ONU  500 
Sôbre o Sr. Senador Ferreira de Souza, como 
Delegado da ONU .................................................. 513 e 514 
Sôbre a Casa do Estudante .................................... 558 
Sôbre o Projeto da Reforma do Código Eleitoral .... 563 e 564 
Sôbre o Projeto n. 24 de 1952, que restabelece 
direitos à mulher para freqüentar o Instituto Rio 
Branco .................................................................... 609 e 610 
Dando conta da designação da Comissão que 
compareceu à Câmara dos Deputados, afim de 
tomar parte nas comemorações do aniversário da 
Constituição ............................................................ 612 
Pedindo adiamento discussão Projeto ................... 616 
Sôbre a Cexim ........................................................ 657 
Homenagem de pesar passamento do Sr. Augusto 
Vianna de Castello .................................................. 774 
Sôbre a favela do Leblon ........................................ 802 e 803 
  
NOVAIS FILHO:  
Apelo dos ferroviários pernambucanos 
aposentados da Rêde Ferroviária do Noroeste, 
aos poderes competentes, afim de que lhes seja 
pago o abono de emergência e o auxilio de família  502 
Sôbre o aniversário da Constituição ....................... 589 
Discurso de saudação ao Presidente da 
Nicaragua, Sr. Anastacio Somoza, por ocasião da 
sua visita ao Senado Federal ................................. 693 
Solicitando prorrogação da hora do expediente ..... 817 
  
ONOFRE GOMES:  
Sôbre a Lei de Licença Prévia ................................ 680 
Pedindo prorrogação do expediente ....................... 778 
  
OTHON MÂDER:  
As eleições para preenchimento da representação 
da lavoura no Instituto Brasileiro do Café ............... 409 e 425 
Comemorando a data da emancipação da 
Provincia do Paraná ............................................... 411 

 

Reparos sôbre o Projeto de Lei da Câmara n. 202 
de 1953 .................................................................. 478 
Sôbre emenda apresentada ao projeto n. 139 de 
1953 que determina a reserva de 3% sôbre o 
valor das contribuições de previdência 
arrecadados pelos Institutos Caixas de 
Aposentadorias e Pensões .................................... 499 
Sôbre o Projeto que prorroga o regime da Lei de 
Licença Prévia ....................................................... 610, 611 e 612 
Sôbre adiamento de discussão de Projeto ............ 616 
Sôbre o problema do Petróleo ............................... 653 e 681 
  
PEREIRA PINTO:  
As eleições para preenchimento das 
representações da lavoura no Instituto Brasileiro 
do Café .................................................................. 422 
Pesar pelo falecimento do embaizador Acir 
Nascimento Paes .................................................. 477 
Sôbre apelo recebido dos lavradores de Campos  804 
  
PLINIO POMPEU:  
Discurso sôbre o 1º centenário do nascimento de 
José do Patrocínio ................................................. 539 
Sôbre assuntos econômicos e políticos ................ 777 e 778 
  
PRESIDENTE:  
Sôbre o prazo para a apresentação de emendas 
ao Projeto de Orçamento para 1954 ..................... 404 e 431 
Projeto de lei do Senado nº 10 de 1953; regula o 
amparo aos imigrantes nordestinos flagelados 
pelas secas ............................................................ 404 
Sôbre diversos requerimentos 407, ....................... 408, 422, 423 e 433 
A questão de ordem do Sr. Aloysio de Carvalho, 
sôbre verificação de votação ................................. 423 
Sôbre telegrama que recebeu do Senado do 
Perú, sôbre a homenagem prestada a República 
do Brasil ................................................................. 461 
Sôbre aniversário da Constituição Brasileira ......... 583 
Sôbre a visita do Sr. General Anastácio Somosa, 
Presidente da Nicaragua, ao Senado Federal ...... 692 e 693 
Sôbre recepção aos Srs. Luiz Manoel Debayle e 
do Senador Guillermo Sevila Socoza, embaixador 
da Nicaragua em Washington ............................... 774 e 775 
  
PRESIDENTE DA REPÚBLICA DE NICARAGUA:  
Discurso do Sr. General Anastacio Somoza, por 
ocasião de sua visita ao Senado Federal .............. 693 
  
RUY CARNEIRO:  
A Fundação Napoleão Laureano ........................... 412 
Sôbre as famílias paraibanas localizadas nos 
seringais de Mato Grosso ...................................... 467, 468 e 469 
Sôbre financiamento de algodão, do agave e 
fibras do nordeste, considerados como produtos 
gravosos ................................................................ 617 e 618 
  
VICTORINO FREIRE:  
Fazendo interpelação ao Ministro da Fazenda, Sr. 
Osvaldo Aranha, sôbre o orçamento da República  370, 555 e 556 
Projeto de Lei da Câmara nº 253 de 1953, que 
concede isenção de direitos para material 
importado pela Standart Oil Company of Brasil, 
declaração de voto ................................................  
Sôbre requerimento que enviou ao Ministério do 
Trabalho, com vista ao I. Q. P. C. ......................... 817 
  
VIVALDO LIMA:  
O projeto que mandou excluir da equipagem dos 
aviões comerciais o rádio-operador ...................... 411 
  
WALTER FRANCO:  
Fazendo interpelação ao Ministro da Fazenda, Sr. 
Osvaldo Aranha ..................................................... 371, 556 e 557 
Requerendo prorrogação da hora do expediente .. 422 
Exprimindo satisfação dos sergipanos pela posse 
do Sr. Dr. Josaphat Carlos Borges, na direção da 
Estrada de Ferro Leste Brasileiro .......................... 487 
Sôbre o projeto de Lei da Licença Prévia .............. 680 

 

 



MATÉRIA CONTIDA NESTE VOLUME 
 
ALGODÃO:  
Sôbre o 1º Congresso Nacional do... que 
se realizou em Rancharia, Est. São Paulo  816 e 817 
Requerendo dispensa de formalidades 
regimentais ao Projeto que concede 
auxilio à realização do 1º Congresso ........ 422 
  
ALIMENTAR:  
O Sr. Assis Crateaubriand, fala sôbre a 
Política ...................................................... 622 e 627 
  
AMAZONAS:  
A constituição e histórico da Província 
do...; discurso do Anisio Jobim ................. 431 
  
AMEAÇA DE GREVE:  
Discurso do Sr. Domingos Velasco sôbre 
a ameaça de greve dos Trabalhadores 
em Carris da Light .................................... 479 e 480 
  
ANEXO:  
– ao Parecer nº 894, de 1953 ................... 357 
– ao Parecer nº 879, de 1953 ................... 425 
– ao Parecer nº 899, de 1953 ................... 404 e 455 
– ao Parecer nº 900, de 1953 ................... 404 e 455 
– ao Parecer nº 901, de 1953 ................... 404 e 455 
– ao Parecer nº 897, de 1953 ................... 455 
– ao Parecer nº 913, de 1953 ................... 420 e 464 
– ao Parecer nº 956, de 1953 ................... 473 
–.ao Parecer nº 957, de 1953 ................... 473 
– ao Parecer nº 958, de 1953 ................... 473 
– ao Parecer nº 959, de 1953 ................... 473 
– ao Parecer nº 960, de 1953 ................... 474 
– ao Parecer nº 967, de 1953 ................... 486 
– ao Parecer nº 914, de 1953 ................... 497 
– ao Parecer nº 910, de .1953 .................. 419 e 501 
– ao Parecer nº 911, de 1953 ................... 420 e 501 
– ao Parecer nº 912, de 1953 ................... 420, 501 e 520 
– ao Parecer nº 1.026, de 1953 ................ 537 
– ao Parecer nº 951, de 1953 ................... 518 e 567 
– ao Parecer nº 1.049, de 1953 ................ 574 
– ao Parecer nº 1.051, de 1953 ................ 599 
– ao Parecer nº 1.052, de 1953 ................ 600 
– ao Parecer nº 1.053, de 1953 ................ 600 
– ao Parecer nº 1.054, de 1953 ................ 600 
– ao Parecer nº 1.055, de 1953 ................ 600 
– ao Parecer nº 1.056, de 1953 ................ 600 
– ao Parecer nº 1.057, de 1953 ................ 600 
– ao Parecer nº 1.058, de 1953 ................ 600 
– ao Parecer nº 1.059, de 1953 ................ 600 
– ao Parecer nº 1.060, de 1953 ................ 600 
– ao Parecer nº 1.063, de 1453 ................ 601 
– ao Parecer nº 1.097, de 1953 ................ 662 
– ao Parecer nº 1.112, de 1953 ................ 687 
– ao Parecer nº 1.118, de 1953 ................ 688 

 

– ao Parecer nº 1.119, de 1953 .............. 689 
– ao Parecer nº 1.120, de 1953 .............. 689 
– ao Parecer nº 1.061, de 1953 .............. 601 e 689 
– ao Parecer nº 1.062, de 1953 .............. 601 e 689 
  
APELO:  
Sôbre... dos lavradores de Campos e 
norte Fluminense .................................... 804 
  
ASSUNTOS ECONÔMICOS:  
Sôbre os ministros para...; ...................... 776, 777 e 778 
  
ATA:  
– da 113ª sessão em 1 de setembro de 
1953 ........................................................ 356 
– da 114ª sessão em 2 de setembro de 
1953 ........................................................ 375 
– da 115ª sessão em 3 de setembro de 
1953 ........................................................ 416 
– da 116ª sessão em 4 de setembro de 
1953 ........................................................ 428 
– da 117ª sessão em 8 de setembro de 
1953 ........................................................ 441 
– da 118ª sessão em 9 de setembro de 
1953 ........................................................ 459 
– da 119ª sessão em 10 de setembro de 
1953 ........................................................ 472 
– da 120ª sessão em 11 de setembro de 
1953 ........................................................ 485 
– da 121ª sessão em 14 de setembro de 
1953 ........................................................ 490 
– da 122ª sessão em 15 de setembro de 
1953 ........................................................ 507 
– da 123ª sessão em 16 de setembro de 
1953 ........................................................ 523 
– da 124ª sessão em 16 de setembro de 
1953 (extraordinária) ............................... 557 
– da 125ª sessão em 17 de setembro de 
1953 ........................................................ 571 
– da 2ª sessão especial em 18 de 
setembro de 1953 ................................... 582 
– da 126ª sessão em 21 de setembro de 
1953 ........................................................ 593 
– da 127ª sessão em 22 de setembro de 
1953 ........................................................ 631 
– da 128ª sessão em 22 de setembro de 
1953 (extraordinária) ............................... 652 
– da 129ª sessão em 23 de setembro de 
1953 ........................................................ 661 
– da 130ª sessão em 24 de setembro de 
1953 ........................................................ 683 
– da 3ª sessão especial em 25 de 
setembro de 1953 ................................... 692 
– da 131ª sessão em 28 de setembro de 
1953 ........................................................ 697 
– da 132ª sessão em 29 de setembro de 
1953 ........................................................ 795 
– da 133ª sessão em 30 de setembro de 
1953 ........................................................ 812 
  
ATO:  
– do Srº 1º Secretário do Senado 
Federal .................................................... 414, 618 e 682 
– da Comissão Diretora ........................... 488, 596 e 810 
– do Sr. Diretor Geral da Secretaria do 
Senado Federal 414, 488, ....................... 420, 580, 810 e 827 
  
AVIÕES:  
O projeto que mandava excluir da 
equipagem dos... comerciais o rádio-
operador; discurso do Srº Vivaldo Lima .. 411 
  
CAFÉ:  
O aumento do preço. do... discurso do 
Srº Mozart Lago ...................................... 433 
A geada que atingiu o plantio de café ao 
Paraná e São Paulo ................................ 557, 636, 637 e 638 

 

 



– 7 – 
 
CAIXAS DE APOSENTADORIA E PENSSÕES:  
Requerendo dispensa de formalidades 
regimentais para o projeto que determina reserva 
de 3% das contribuições arrecadadas pelas...; 
discursos ................................................................ 420 , 499, 500 e 501 
  
CASA DO ESTUDANTE:  
Discurso do Srº Mozart Lago sôbre a .................... 558 
  
CAXIAS:  
Sõbre ocorrências verificadas no município de...; 
420,......................................................................... 450, 492, 493 e 494 
  
COFAP:  
A... e a elaboração do preço das utilidades; 
discurso do Srº Mozart Lago .................................. 433 
  
CÓDIGO ELEITORAL:  
Discursos sõbre o Projeto da Reforma do Código 
Eleitoral 563, .......................................................... 564, 565, 566 e 567 
  
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA:  
ATAS da..., 436, 437, ............................................. 484, 506, 630 e 696 
Relação dos membros da... 355, 373, 415, 427, 
435, 457, 471, 483, 489, 505, 521, 569, 581, 591, 
629, 659; 683, ........................................................ 691, 695, 791 e 811 
Pareceres da... 402, 403, 404, 418, 419, 429, 430, 
448, 449, 450, 459, 460, 473, 481, 485, 486, 491, 
508, 509, 510, 511, 515, 518, 530, 531, 532, 533, 
534, 538, 572, 573, 574, 601, 602, 603, 604, 632, 
633, 634, 635, 685, 686, 772, 780, 786, 787, 796,  797, 801, 814 e 818 
  
COMISSÃO DE ECONOMIA:  
Atas da ................................................................... 437, 522 e 660 
Relação dos membros da:.., 355, 373, 414, 527, 
435, 457, 471, 483, 489, 505, 522, 569, 581, 591, 
629, 560 ................................................................. 691, 695, 791 e 811 
Pareceres da... 516, 538, ....................................... 574, 603, 685 e 818 
  
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA:  
Atas da... ................................................................ 416, 472 e 522 
Relação dos membros da..., 355, 373, 415, 527, 
435, 457, 471, 483, 489, 505, 521, 569, 581, 591, 
629, 659, 683, ........................................................ 691, 695, 791 e 811 
Pareceres da..., 510, 532, 539, .............................. 604, 632, 814 e 815 
  
COMISSÃO DE FINANÇAS:  
Atas da... ................................................................ 374 e 458 
Relação dos membros da... 355, 373, 415, 427, 
435, 457, 471, 483, 489, 505, 521, 569, 581 591, 
629, 659, 683, ........................................................ 691, 695, 791 e 811 
Pareceres da..., 402, 419, 429, 430, 431, 448, 
449, 450, 459, 460, 461, 473, 485, 486, 491, 492, 
509, 450, 459, 460, 461, 473, 485, 486, 491, 492, 
609, 510, 511, 512, 530, 531, 532, 533, 534, 572, 
573, 574, 601, 603, 604, 632, 633, 634, 635, 684, 
685, 686, 690, 780, 786, 793, 797, 798, 799, ........ 801, 802, 814 e 815 
  
COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL:  
Atas da... ................................................................ 523 e 593 
Pareceres da..., 418, 429, ...................................... 530, 572, 686 e 687 
Relação dos membros da..., 355, 373, 415, 427, 
435, 457, 471, 484, 489, 505, 522, 570, 582, 592, 
630, 660 ................................................................. 691, 695, 791 e 812 
  
COMISSÃO DE REDAÇÃO:  
Relação dos membros da... 355, 373, 415, 427, 
435, 457, 471, 483, 489, 505, 521, 569, 581, 591, 
629,  659, 683, ....................................................... 691, 695, 791 e 811 
Atos da... ................................................................ 437, 570, 652 e 812 
Pareceres da..., 403, 404, 408, 419, 420, 425, 
429, 449, 455, 460, 464, 473, 482, 486, 496, 501, 
518, 519, 520, 537, 567, 599, 600, 601, 662, 687, 
688, 689, ................................................................ 806, 807, 826 e 827 

 

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES:  
Parecer da... ........................................................... 430 
Atas da... ................................................................. 506 e 795 
Relação dos membros da... 355, 373, 415, 427, 
435, 457, 471, 483, 489, 505, 521, 569, 581, 591, 
629, 659, 683, ......................................................... 691, 695, 791 e 811 
  
COMISSÃO DE SAÚDE PÚBLICA:  
Pareceres da... ....................................................... 430 e 686 
Atas da... ................................................................. 428, 593 e 697 
Relação dos membros da... 355, 373, 415, 427, 
435, 457, 471, 483, 489, 505, 521, 569, 581, 591, 
629, 659, ................................................................. 691, 695, 791 e 811 
  
COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL:  
Atas da... ................................................................ 375 e 523 
Pareceres da... ....................................................... 429, 538 e 796 
Relação dos membros da 355, 373, 415, 427, 435, 
452, 471, 484, 489, 505, 522, 569, 581, 591, 629, 
659, ......................................................................... 691, 595, 691 e 812 
  
COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL:  
Atas da... ................................................................. 490 e 593 
Pareceres da... ....................................................... 429, 460, 487 e 687 
Relação dos membros da... 355, 373, 415, 427, 
435, 457, 471, 483, 489, 505, 521, 569, 581, 591, 
629, 659,.................................................................. 691, 695, 791 e 811 
  
COMISSÃO DE TRANSPORTES, 
COMUNICAÇÕES E OBRAS PÚBLICAS:  
Pareceres da... 430, 449, 512, ............................... 573, 577, 604 e 635 
Atas da... ................................................................. 428, 570 e 697 
Relações dos membros da... 355, 373, 415, 427, 
435, 457, 471, 483, 489, 505, 521, 569, 581, 591, 
629, 659, ................................................................. 691, 695, 791 e 811 
  
COMISSÃO DIRETORA:  
Atas da... ................................................................ 436, 484, 492 e 792 
Relações dos membros da... 355, 373, 415, 427, 435, 
457, 471, 483, 489, 505, 521, 569, 581, 591, 629, 683,... 691, 695, 791 e 811 
Pareceres da... ....................................................... 574, 788 e 818 
  
COMISSÃO ESPECIAL:  
– para emitir parecer sôbre o Projeto de Reforma 
Constitucional nº 2, de 1949; relação dos seus 
membros 355, 373, 415, 427, 435, 458, 471, 484, 
489, 505, 522, 570, 582, 592, 630, 660, ................. 691, 695, 791 e 812 
– de investigação sôbre as condições materiais 
das instalações da Justiça do Distrito Federal e 
órgãos relacionados; relação dos seus membros, 
356, 374, 416, 428, 436, 458, 472, 482, 490, 506, 
522, 570, 582, 592, 630, 660, ................................. 691, 695, 792 e 812 
– de Reforma do Código de Processo Civil; relação 
dos seus membros 356, 374, 416, 428, 436, 458, 
472, 484, 490, 506, 522, 570, 582, 592, 630, 660, ... 692, 696, 792 e 812 
– de revisão do Código Comercial; relação dos 
seus membros 356, 374, 416, 428, 436, 458, 484, 
490, 506, 522, 570, 582, 592, 630, 660, ................. 692, 696, 792 e 812 
– para estudo da concessão dos direitos civis à 
mulher brasileira; relação dos seus membros 356, 
374, 416, 428, 436, 458, 472, 484, 490, 506, 522, 
570, 582, 592, 630, 660, ......................................... 692, 696, 792 e 812 
– de inquérito sôbre os jogos de azar; relação dos 
seus membros 356, 374, 416, 428, 436, 458, 477, 
484, 490, 506, 522, 570, 582, 592, 630, 660, ......... 692, 696, 792 e 812 
– para emitir parecer sõbre o Projeto de Reforma 
Constitucional nº 1, de 1953; relação dos seus 
membros. 356, 374, 416, 428, 436, 458, 472, 484, 
490, 506, 522, 570, 582, 592, 630, 660, ................. 692, 696, 792 e 812 
  
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO 
SÔBRE O CIMENTO:  
Relação dos membros da –. 356, 374, 416, 428, 436, 
458, 472, 484, 490, 506, 522, 570, 582, 592, 630, 660, .. 692, 696, 792 e 812 

 

 



– 8 – 
 
CONSTITUIÇÃO:  
Discurso do Sr. Aloysio de Carvalho, contra o 
reqto. que transforma em sessão especial o dia 
18 de setembro em comemoração ao 7º 
aniversário da Constituição .................................... 495 
Discursos sôbre a –; 583, 584, 585, 586, 587, ...... 588, 589, 653 e 663 
  
CONVOCAÇÃO DE MINISTRO:  
O Sr. Bernardes Filho, faz discurso sôbre 
convocação de ministros para comparecer à 
Comissão de Relações Exteriores ......................... 662 e 663 
  
CEXIM:  
Comentários as críticas e aos métodos adotados 
pela –; .................................................................... 557, 558 e 657 
  
CRISTAL:  
Discurso do Sr. Aloysio de Carvalho comunicando 
ter recebido da Bahia cabograma dos Presidentes 
da Assoc. Comercial e do Rotary Clube, pedindo 
fazer da tribuna do Senado, apelo aos Srs. 
Ministros da Fazenda e Presidente do Banco do 
Brasil, no sentido de ser posto à disposição da 
Fratelli Vita Indústria e Comércio, dólares que 
permitam adquirir a matéria prima indispensável a 
fabricação de cristal ............................................... 502 
  
DECLARAÇÃO DE VOTO:  
– do Sr. Vitorino Freire sôbre o projeto que 
concede isenção de direitos para importação de 
material pela Standard Oil Company of Brasil ....... 423 
  
DESIGNAÇÃO:  
Discurso do Sr. Mozart Lago sôbre o Projeto de 
Resolução que concede permissão a Ninon 
Borges Seal, para aceitar a – do Poder Executivo 
para, como auxilio, participar, da Delegação do 
Brasil, à VIII Assembléia Geral da ONU ................ 500 
Solicitando – para membro substituto na 
Comissão de Constituição e Justiça ...................... 681 
  
ELEIÇÕES:  
As – para preenchimento da representação da 
lavoura no Instituto Brasileiro do Café ................... 409, 410, 423 e 425 
  
EMENDA:  
– ao Projeto de Lei da Câmara n. 93, de 1953; 
concede isenção de direitos para material 
importado pelo Govêrno do Estado de Goiás ........ 423 
– ao Projeto de Lei da Câmara n. 195, de 1953, 
beneficia as emprêsas nacionais de linhas de 
navegação aérea ................................................... 423 e 424 
– ao Projeto de Lei da Câmara nº 198, de 1953; 
concede auxilio à Policlinica Geral do Rio de 
Janeiro ................................................................... 431 
– ao Projeto de Lei da Câmara nº 187, de 1953; 
concede subvenção ao Instituto Histórico e 
Geográfico Brasileiro .............................................. 431 
– ao Projeto de Lei da Câmara nº 54, de 1953; 
regula a inatividade dos militares ........................... 439 e 440 
– ao Projeto de Lei do Senado nº 4, de 1951; 
altera a legislação de Bolsas de Valores ............... 441 
– ao Requerimento nº 302, de 1953 ...................... 463 
– ao Projeto de Lei da Câmara nº 25, de 1953; 
concede isenção de direitos para material 
importado por diversas Prefeituras Municipais ...... 473 
– ao Projeto de Lei da Câmara nº 202, de 1953; 
abre crédito para financiamento de matadouros 
industriais ............................................................... 478 
– ao Projeto de Decreto Legislativo nº 68, de 
1952; mantém decisão do Tribunal de Contas 
denegatória de registro de contrato que especifica  404 e 482 
– ao Projeto de Lei da Câmara nº 366, de 1951; 
concede isenção de direitos para material 
importado pelo Govêrno do Estado do Rio Grande 
do Sul ..................................................................... 486 
– ao Projeto de Resolução nº 10, de 1952; manda 
aplicar a funcionário do Senado que contar mais 
de 35 anos de serviço Público o disposto no art. 
184 da Lei nº 1.711, de 1952 ................................. 487 

 

– ao Projeto de Lei da Câmara nº 184, de 1952; 
concede vantagens a militares e civis que 
participaram de operações de guerra ..................... 497 e 498 
– ao Projeto de Lei da Câmara nº 82, de 1953; 
dispõe sôbre a realização de exames de 
suficiência para exercício de magistério nos 
cursos secundários ................................................. 498 
– ao Projeto de Lei da Câmara nº 139, de 1953; 
determina reserva de 3% sôbre o valor das 
contribuições arrecadadas pelos Institutos e 
Caixas ..................................................................... 498 
– ao Projeto de Lei da Câmara nº 213, de 1953; 
abre crédito ao Ministério da Educação para fins 
que especifica ......................................................... 511 
– ao Projeto de Lei da Câmara nº 25, de 1953; 
dispõe sôbre normas gerais de regime 
penitenciário ........................................................... 518 
– ao Projeto de Lei da Câmara nº 338, de 1952; 
cria, na Justiça do Trbalho, a 2ª Junta de 
Conciliação e Julgamento ....................................... 531 
– ao Projeto de Lei da Câmara nº 193, de 1953; 
localiza a Usina Siderúrgica de que trata a Lei nº 
1.886, de 1953, na bacia carbonífera de Santa 
Catarina .................................................................. 538 
– ao Projeto de Lei da Câmara nº 208, de 1953; 
dispõe sôbre a comemoração do 1º centenário do 
nascimento de José do Patrocínio .......................... 539 
– ao Projeto de Lei da Câmara nº 355, de 1950; 
abre crédito para ereção de um busto do Senador 
Salgado Filho .......................................................... 540 
– ao Projeto de Lei da Câmara nº 190, de 1952; 
abre crédito para atender às despesas com a 
realização da Reunião Parcial da Conferência 
Mundial de Energia ................................................. 408, 409 e 600 
– ao Projeto de Lei do Senado nº 19, de 1952; 
altera a lei que institui o Código Eleitoral 558, 562,  612, 613, 614 e 615 
– ao Projeto de Lei da Câmara nº 231, de 1953; 
prorroga pelo prazo de 6 meses a vigência da Lei 
nº 842, de 4-10-1949 .............................................. 653, 654 e 657 
– ao Projeto de Lei da Câmara nº 239, de 1952; 
dispõe sôbre vencimentos dos juizes quando 
convocados para funcionar no Tribunal de Justiça 
do Distrito Federal .................................................. 685 
– ao Projeto de Lei da Câmara nº 168, de 1953; 
retifica a lei do orçamento para o exercício em 
vigor 402, ................................................................ 403, 478, 480 e 781 
– ao Projeto de Resolução nº 15, de 1953; 
modifica o Regimento Interno do Senado .............. 788 e 789 
– ao Projeto de Lei da Câmara nº 227, de 1953; 
estima a Receita e fixa a Despesa da União .......... 491, 671, 798 a 801 
– ao Projeto de Lei da Câmara nº 331, de 1952; 
autoriza a emissão de selos postais 
comemorativos ....................................................... 453, 600, 601 e 807 
– ao Projeto de Lei da Câmara n. 370, de 1952; 
cria o Instituto Nacional de Imigração e 
Colonização ............................................................ 819 e 822 
  
ENERGIA ELÉTRICA:  
O racionamento da –; discurso do Sr. Mozart Lago  433 
Sôbre a – de Paulo Afonso, discurso do Srº 
Apolônio Sales ........................................................ 819 a 822 
  
ENTREVISTA:  
Sôbre a – política publicada no «Diário da Noite» 
de autoria do Sr. Gomes de Oliveira ...................... 815 e 816 
  
ESTADO DE ALAGÔAS:  
Defendendo a conduta política do Governador do 
–; discurso do Sr. Joaquim Pires ............................ 410 
  
ESTADO DO RIO DE JANEIRO:  
Renovando apelo ao Governador do – sôbre a 
Portaria 284, que regula o tráfego interestadual; 
discurso do Sr. Attilio Vivacqua .............................. 357 
  
ESTRADA DE FERRO:  
Discurso do Sr. Walter Franco, sôbre pôsse do 
diretor da – Leste Brasileiro .................................... 487 
Discurso do Sr. Mozart Lago sôbre a agitação 
tentada entre os operários da – Leopoldina ........... 494 
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Discurso do Sr. Novais Filho, traduzindo o 
apêlo dos ferroviários pernambucanos 
aposentados da Rêde Ferroviária do Nordeste  502 
  
EXPEDIENTE:  
356, 376, 417, 441, 459, 472, 490, 507, 523, 
571, 594, 631, 661, .......................................... 683, 697, 795 e 812 
Requerendo prorrogação da hora do – 
discursos .......................................................... 422 e 433 
  
ESPORTE:  
Discurso do Sr. Hamilton Nogueira 
protestando contra portaria do Sr. Ministro da 
Educação e solicitando a reconsideração para 
a harmonia do esporte nacional ....................... 502 
  
FESTA DO ALGODÃO:  
A 1ª – a ser realizada no sertão de 
Pernambuco, discurso do Sr. Apolônio Sales .. 466 
  
FESTA DO HOMEM LIVRE:  
A – discursos dos Srsº Bernardes Filho e 
Milton Campos ................................................. 453 e 469 
  
FUMACEIRA:  
Sôbre decreto Lei da Câmara 496-49 que 
concede isenções a indústria –; ....................... 823, 824 e 825 
  
FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO:  
A –; discurso do Sr. Ruy Carneiro .................... 412 
  
GOIÁS:  
Discurso sôbre os acontecimentos em –; onde 
perdeu a vida um jornalista .............................. 578, 579 e 580 
  
HOMENAGEM:  
– A memória do Sr. José Caetano de Almeida 
Gomes; discurso do Sr. Levindo Coelho .......... 426 
– A mem. do Sr. Augusto Viana do Castelo ..... 773 e 774 
  
IMIGRANTES NORDESTINOS:  
Projeto que regula o amparo aos – flagelados 
pelas secas; discursos ..................................... 404, 405, 406 e 407 
  
INSTITUTO BRASILEIRO DO CAFÉ:  
As eleições para preenchimento da 
representação da lavoura no –; discursos, 409, . 410, 422, 425 e 465 
  
INSTITUTO DE PENSÕES E 
APOSENTADORIAS:  
Requerendo dispensa de formalidades 
regimentais para o projeto que determina 
reserva de 3% das arrecadações feitas pelo –; 
discurso do Sr. Mozart Lago ............................ 420 
  
INSTITUTO RIO BRANCO:  
O Sr. Mozart Lago, faz discurso sôbre Projeto 
que restabelece direitos á mulher para 
freqüentar o –; ....................................................... 609 e 610 
  
ITUTINGA:  
Discurso do Sr. Mello Vianna sôbre o empréstimo 
para a construção da barragem de –, ................... 541 e 542 
  
JOSÉ DO PATROCÍNIO:  
Discurso sôbre o 1º centenário de nascimento 
de –; ................................................................. 539 
  
JORNAL:  
Discurso sôbre o aniversário do – «O Mundo .. 465 
  
LAVOURA:  
As eleições para o preenchimento da 
representação da – no Instituto Brasileiro do 
Café Discursos ................................................. 409, 410, 422 e 425 
  
LEBLON:  
Sôbre a favela do –, discurso do Sr. Mozart Lago  802 e 803 

 

LICENÇA PRÉVIA:  
Discursos sôbre a prorrogação da –; 512, 
604, 605, 610, 611, 612, 655, 656, 657, .......... 670, 678, 679 e 680 
  
MACHADO DE ASSIS:  
Discurso do Sr. Ferreira de Souza 
encaminhando votação do projeto que declara 
de interêsse Social os direitos autorais das 
obras de –; ....................................................... 496 
  
MATADOUROS INDUSTRIAIS:  
Discurso do Sr. Otho Madêr fazendo reparos 
ao projeto que trata do crédito aos –; .............. 478 e 479 
  
MENSAGEM:  
Do Sr. Presidente da República devolvendo 
autógrafos ........................................................ 376 
  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SAÚDE:  
Encaminhando votação sôbre emendas ao 
Anexo 18 do –; ................................................ 780 e 781 
  
MINISTRO DA FAZENDA:  
Fazendo interpelação ao –, Sr. Osvaldo 
Aranha. Discursos 365, 366, 367, 369, 370, 
371, 461, 535, 543, 544, 540, 546, 547, 548, 
549, 550, 551, 552, 553 ................................... 554, 555, 556 e 557 
  
MONUMENTO:  
Sôbre o – nacional arquitetônico e urbanístico 
de Igarassú Est. Pernambuco ......................... 827, 828 e 829 
  
NICARAGUA:  
Discurso do Sr. Presidente do Senado, por 
ocasião da visita a esta casa, do Sr. General 
Anastacio Somoza, Chefe da República de –-;  692 e 693 
Discurso do Sr. General Anastacio Somoza, 
ao Sr. Vice-Presidente da República e 
Presidente do Senado ..................................... 693 
Discurso do Sr. Luiz Manoel Debayle, 
Presidente do Senado de – por ocasião de 
sua visita ao Senado Federal .......................... 774 e 775 
  
ONU:  
Discurso do Sr. Mozart Lago, sôbre o 
Delegado da ONU e o Embaixador do 
Ministério das Relações Exteriores ................. 513 e 514 
  
ORÇAMENTO:  
Sôbre o prazo para a apresentação de 
emendas ao Projeto de – para 1954; discurso 
do Sr. Presidente ............................................. 404 e 431 
  
ORDEM DO DIA:  
371, 404, 410, 429, 433, 453, 456, 463, 465, 
478, 480, 488, 496, 502, 515, 519, 537, 576, 
612, 618, 638, 653, 657, 670, 690, 789, .......... 805, 809, 822 e 827 
  
PARAÍBA:  
Discurso do Sr. Ruy Carneiro referente a 
visita que realizou a Mato Grosso, afim de 
verificar a situação de famílias Paraibanas, 
localizadas nos seringais ................................. 467 a 469 
  
PECUARISTAS:  
Discurso do Sr. Attilio Vivacqua sôbre a 
liquidação das dividas dos –; ........................... 464 
  
PENSÕES:  
Sôbre o projeto que concede o auxilio de 
pensão à viúva do Juiz Alvaro Teixeira de 
Mello ................................................................ 825 
  
PESAR: 409, 410, 422 e 425 
– pelo falecimento do Sr. Baltazar de 
Mendonça; discurso ........................................ 410 e 425 
– pelo falecimento do Sr. Theodoro Braga; 
discurso do Sr. Alvaro Adolpho ....................... 425 
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– pelo falecimento do eng. Lauis Ensch ................ 487, 663, 664 e 665 
– pelo falecimento do embaixador Acy 
Nascimento Paes .................................................. 477 
– pelo falecimento do Sr. Orlando Valeriano de 
Araújo .................................................................... 474, 475, 476 e 477 
  
PETROBRÁS:  
Discurso do Sr. Kerginaldo Cavalcanti em torno 
da –; ....................................................................... 537 
  
PETRÓLEO:  
O Sr. Othon Madën fala sôbre a exploração do –;  653 e 681 
  
PRESIDENTE DA REPÚBLICA:  
Sôbre discurso pronunciado pelo – na data 
aniversária da nossa independência ..................... 451 
  
PIAUÍ:  
Protesto do Sr. Joaquim Dires contra declaração 
afirmando que no sul do – não existe vaca leiteira  574 
  
PORTARIA 284:  
Renovando apelo ao Governador do Estado do 
Rio, sôbre a revogação da – que regula o tráfego 
interestadual discurso do Sr. Attilio Vivacqua ....... 357 
  
PRODUTOS GRAVOSOS:  
O Sr. Ruy Carneiro, fala sôbre algodão, agave, 
fibra do nordeste considerados como –; ............... 617 e 618 
  
PARECER:  
Nº 895, de 1953, da Comissão de Constituição e 
Justiça, sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 168, 
de 1953, que retifica a Lei do Orçamento em vigôr  402 
Nº 896, de 1953, da Comissão de Finanças, 
sôbre o mesmo Projeto de Lei da Câmara nº 168, 
de 1953 .................................................................. 402 
Nº 897, de 1953, da Comissão de Redação, 
apresentando a redação final do Projeto de 
Decreto Legislativo nº 75, de 1952, da Câmara 
que aprova a decisão do Tribunal de Contas 
denegando registro ao contrato entre a Diretoria 
de Obras e Fortificações do Exército e da firma 
Cavalcanti Junqueira S. A. .................................... 203 
Nº 898, da Comissão de Justiça, sôbre o Projeto 
de Lei do Senado nº 42, de 1952, que dispõe 
sôbre a construção do Palácio da justiça na 
Esplanada do Castelo ........................................... 403 
Nº 899, de 1953, da Comissão de Redação, 
sôbre o Projeto de Decreto Legislativo nº 709, de 
1952, que aprova o têrmo do ajuste entre o 
Departamento de Portos Rios e Canais e a firma 
M. S. Lino & Cia. Ltda ............................................ 404 
Nº 900, de 1953, da Comissão de Redação, 
sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 379, de 
1952, que manda coligir e editar as obras de 
Trabalhos do Dr. Epitácio da Silva Pessôa ........... 404 
Nº 901, de 1953, da Comissão de Redação, 
sôbre o Projeto de Decreto Legislativo nº 68, de 
1952, que mantem a decisão do Tribunal de 
Contas negando registro ao contrato entre o 
Departamentos dos Correios e Telégrafos e 
Wolney Frederico Dantas Hupsel .......................... 404 
Nº 902, de 1953, da Comissão de Justiça, sôbre 
o Projeto de Lei do Senado, que regula o amparo 
às familias que fogem das Secas do Nordeste ..... 404 
Nº 903, 904, 905, de 1953, da Comissão de 
Justiça, sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 139, 
de 1953, que transfere para o SAPS a assistência 
alimentar dos associados dos Institutos e Caixas 
de Pensões – e Aposentadoria reservando 3% 
das contribuições arrecadadas por êstes .............. 418 e 419 
Nº 906, de 1953, da Comissão de Finanças, 
sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 9, de 1953, 
que autoriza a abertura de crédito suplementar à 
Verba 3 do orçamento de 1952 para o Ministério 
do Exterior ............................................................. 419 

 

Nº 907 e 1.908, de 1953, da Comissão de Justiça 
sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 85, de 1952, 
que concede isenção de impostos e taxas às 
Sociedades Beneficentes ..................................... 419 
Nº 909, de 1953, da Comissão de Finanças, 
sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 200, de 
1953, que autoriza a abertura de crédito especial 
para a manutenção da Hospedaria de Corinto 
dos Postos de pouso e recuperação de Pirapora 
e Morro Azul .......................................................... 419 
Nº 910, de 1953, da Comissão de Redação sôbre 
o Projeto de Lei da Câmara nº 2, de 1953, que 
aprova o contrato entre a Policia Militar do 
Distrito Federal e Ordem Religiosa Filhas de 
Nossa Senhora da Misericórdia ............................. 419 
Nº 911, de 1953, da Comissão de Redação, 
sôbre o Projeto de Decreto Legislativo, da 
Câmara, nº 122, de 1952, que aprova a 
renovação do contrato celebrado entre o 
Ministério da Agricultura e Mário Pereira Duarte  420 
Nº 912, de 1953, da Comissão de Redação, sôbre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 28, de 1953, 
que aprova o contrato entre o Departamento 
Nacional de Obras Contra as Secas e a 
Companhia Brasileira de Material Elétrico ............... 420 
Nº 913, de 1953, da Comissão de Redação sôbre 
o Projeto de Lei da Câmara nº 158, de 1952, que 
determina a reserva de 3% do valor das 
Contribuições de Previdência arrecadadas pelo 
I.A.P.C. e pela C.A.P. para assistência alimentar 
aos seus associados ............................................. 420 
Nº 914, de 1953, da Comissão de Redação sôbre 
o Projeto de Lei da Câmara nº 40, de 1952 .......... 425 
Nº 915, 916 e 917, da Comissão de Justiça, de 
Legislação Social e de Finanças, sôbre o Projeto 
de Lei da Câmara nº 321, de 1952, que 
determina sejam computados como integrativos 
dos salários os abonos pagos pelo empregador .. 429 
Nº 918, de 1953, da Comissão de Serviço 
Público Civil, sôbre o Projeto de Lei da Câmara 
nº 329, de 1952, que cria o cargo de 
Administrador da Colônia Agrícola Nacional de 
Jaiba, no Quadro Permanente do Ministério da 
Agricultura ............................................................. 429 
Nº 919, de 1952, da Comissão de Segurança 
Nacional sôbre o Projeto de Lei do Senado nº 34, 
de 1950, que dispõe sôbre os gabaritos dos 
edifícios a serem construidos ............................... 429 
Nº 920, de 1953, da Comissão de Justiça, sôbre 
o requerimento nº 191, de 1953 para que o 
Senado se manifeste sôbre iniciativa da escritora 
Lúcia Benedetti ..................................................... 430 
Nº 921, 922, 923, 924, de 1953, das Comissões 
de Justiça, de Transportes, Comunicações e 
Obras Públicas, de Relações Exteriores e de 
Finanças, sôbre o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 42, de 1952, que dispõe sôbre transporte 
aéreos entre dois países, de acôrdo com os 
convênios internacionais ...................................... 430 
Nº 925, de 1953, da Comissão de Finanças, 
sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 214, de 
1953, dispondo sôbre auxilio ao I Congresso 
Nacional de Algodão ............................................. 430 
Nº 926 e 927, das Comissões de Saúde Pública 
e de Finanças, concedendo subvenção anual à 
Policlínica Geral do Rio de Janeiro ....................... 431 
Nº 928, de 1953, da Comissão de Finanças 
sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 57, de 1953, 
que autoriza a abertura de crédito especial para 
pagamento a oficiais, praças, reformados e 
asilados da 27 C. R. .............................................. 431 
Nº 929, de 1953, da Comissão de Finanças 
sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 187, de 
1953, que aumenta a subvenção do Instituto 
Histórico e Geográfico Brasileiro .......................... 491 
Nº 930 e 931, de 1953, das Comissões de Justiça e de 
Finanças, sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 355, 
 

 
 

 



– 11 – 
 
de 1950, autorizando a abertura de crédito especial 
para se erigir um busto do saudoso Senador 
Salgado Filho no aeroporto Santos Dumont ............ 448 
Nº 932 e 933, de 1953, das Comissões de Justiça e 
de Finanças sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 
330, de 1950, que concede isenção de direitos para 
material importado pela Prefeitura de Campo Grande  449 
Nº 934 e 1935, de 1953, das Comissões de Obras 
Públicas e de Finanças, sôbre o Projeto de Lei da 
Câmara nº 69, de 1953, isentando de impôsto 
material importado pela Prefeitura de Cametá ......... 449 
Nº 936, 937, 938, de 1953, das Comissões de 
Justiça e de Finanças, sôbre o Projeto de Lei da 
Câmara nº 122, de 1952, concedendo isenção de 
direitos para a Sociedade Brasileira de 
Eletricidade Siemens e Schuckert importar uma 
usina hidroelétrica ................................................. 449 
Nº 939, de 1953, da Comissão de Redação, 
sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 186, de 
1953, alterando o nome do Ministério da 
Educação e Saúde para o de Educação e Cultura  449 
Nº 940, de 1953, da Comissão de Redação, 
sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 185, de 
1953, alterando o nome do Ministério da 
Educação e Saúde ................................................ 449 
Nº 941, de 1953, da Comissão de Redação, 
sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 186, de 
1953, que altera o nome do Ministério da 
Educação e Saúde ................................................ 449 
Ns. 942 e 943, das Comissões de Justiça e 
Finanças, sôbre o projeto de Decreto Legislativo 
nº 133, de 1953, que aprova o contrato celebrado 
entre o Ministério da Aeronáutica e Walfang 
Otemberg ...............................................................  
Nº 944, de 1953, da Comissão de Finanças, que 
aprova o contrato celebrado entre o 
Departamento dos Correios e Telégrafos e a 
firma Cia. Predial de Taubaté ................................ 459 
Nº 945 e 1.946, de 1953, das Comissões de 
Constituição e de Finanças, sôbre o Projeto de 
Lei da Câmara nº 35, de 1950, que concede 
isenção de direitos para materiais importados 
pela Rádio Inconfidência ....................................... 459 
Ns. 947 e 1.948, de 1953, da Comissão de 
Justiça, sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 52, 
de 1951, que cria novos órgãos da Justiçado 
Trabalho ................................................................ 450 
Ns. 449 e 450, de 1953, das Comissões de 
Constituição e de Finanças, sôbre o Projeto de 
Lei da Câmara nº 57, de 1951, que concede 
isenção de direitos para materiais importados 
pela S. A. Indústrias Votorantin ............................. 460 
Nº 951, de 1953, da Comissão de Redação sôbre 
o Projeto de Lei da Câmara nº 154, de 1953, que 
autoriza a abertura de crédito especial para 
indenizar o Estado de Goiás ................................. 460 
Ns. 952 e 1.953, de 1953, das Comissões de 
Serviços Públicos e de Finanças, sôbre o Projeto 
de Lei da Câmara nº 122, de 1953, que estende 
aos auditores de 1ª entrância da Justiça Militar o 
direito à gratificação adicional por tempo de 
serviço prestado .................................................... 460 e 461 
Ns. 954 e 955, de 1953, das Comissões de 
Justiça e de Finanças, sôbre o Projeto de Lei da 
Câmara nº 325, de 1951, que concede isenção 
de direitos à Prefeitura de Formiga e outras para 
importar materiais .................................................. 472 
Nº 956, de 1953, da Comissão de Redação, 
sôbre emendas ao Projeto de Lei da Câmara nº 
25, de 1953 ............................................................ 473 
Nº 957, de 1953, da Comissão de Finanças, 
sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 141, de 
1953, que autoriza a abertura de crédito especial 
para pagamento de diferença de vencimentos ao 
saudoso professor Alvaro Osório de Almeida ....... 473 
Nº 960, de 1953, da Comissão de Redação, 
sôbre o Projeto de Lei do Senado nº 51, de 1947, 
que aumenta de 30% os vencimentos dos oficiais 
e praças sobreviventes do cerco da Lapa ............. 474 
Ns. 961 e 962, de 1953, da Comissão de Justiça sôbre 
o Projeto de Lei da Câmara nº 159, de 1952, que 
 

 
 

concede isenção de direitos à Prefeitura de 
Guaporé para importar máquinas destinadas à 
sua usina hidroelétrica .......................................... 485 
Ns. 963 e 964, de 1953, da Comissão de Justiça, 
sôbre o Projeto de Decreto Legislativo nº 6, de 
1953, que autoriza o Poder Executivo a assinar 
um convênio com os Govêrnos de Minas Gerais 
e Bahia para aproveitamento de potenciais 
hidroelétricos ......................................................... 485 
Ns. 965 e 966, de 1953, das Comissões de 
Justiça e de Finanças, sôbre o Projeto de Lei da 
Câmara nº 366, de 1951, que concede isenção 
de direitos para o Departamento de Estradas de 
Rodagem do Rio Grande do Sul importar 
diversas máquinas ................................................ 486 
Ns. 967 e 968, de 1953, da Comissão de 
Redação sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 
46, de 1953, que autoriza a abertura de crédito 
suplementar ao Ministério do Exterior para fim 
que especifica ....................................................... 486 
Nº 968, de 1953, da Comissão de Serviço 
Público Civil, sôbre o Projeto de Resolução nº 10 
de 1952, que manda aplicar disposição do 
Estatuto dos Funcionários Públicos Civis a 
funcionários do Senado ........................................ 487 
Ns. 969 e 970, de 1953, das Comissões de 
Justiça e de Finanças, sôbre o Projeto de Lei da 
Câmara, nº 313 de 1950, que concede isenção 
de direitos para a Prefeitura de Campo Grande 
importar um trator «Caterpilar» ............................. 491 
Ns. 971 e 972 das Comissões de Justiça e de 
Finanças, sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 
47 de 1952, que autoriza a Prefeitura de S. 
Lourenço a importar um grupo Diesel-elétrico 
com isenção de impostos ..................................... 491 
Ns. 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980 e 
981, de 1953, da Comissão de Finanças, sôbre o 
Projeto de Lei da Câmara nº 227, de 1953, que 
fixa a Despesa e Estima a Receita da União para 
o exercício de 1954 ............................................... 491 e 492 
Nº 982, de 1953, da Comissão de Relações 
Exteriores, sôbre o requerimento nº 295, de 
1953, do Senador Ferreira de Souza pedindo 
licença para se ausentar do país .......................... 495 
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Finanças, sôbre o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 51, de 1953, que aprova o termo do acôrdo 
firmado entre o Ministério da Educação e Saúde 
e o Estado de S. Paulo, referente à manutenção 
de sanatórios e leprosários ................................... 797 
Nº 1.135, de 1953, da Comissão de Finanças, 
sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 229, de 
1953, que autoriza ao Ministério da Educação e 
Saúde abertura de crédito para fins que 
especifica .............................................................. 798 
Nº 1.136, de 1953, da Comissão de Finanças, 
sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 227, de 
1953, que fixa a Despesa e estima a Receita, 
para o exercício de 1954 (Anexo nº 25 – 
Ministério das Relações Exteriores) ..................... 798 e 799 
Nº 1.137, de 1953, da Comissão de Finanças, 
sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 227 de 
1953, que estima a Receita e fixa a Despesa 
para o exercício de 1954 (Anexo nº 22 – 
Ministério da Marinha) .......................................... 799 e 801 
Nº 1.138, de 1953, da Comissão de Finanças, 
sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 227, de 
1953, que estima a Receita e fixa a Despesa 
para 1954 (Anexo nº 4 – Presidência da 
República) ............................................................. 801 
Nº 1.139, de 1953, da Comissão de Finanças, 
sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 227 de 
1953, que estima a Receita e fixa a Despesa 
para o exercício de 1954 (Anexo nº 6 – Estado 
Maior das Fôrças Armadas) .................................. 801 
Nº 1.140, de 1953, da Comissão de Finanças, 
sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 217, de 
1953, que  autoriza ao Ministério da Agricultura a 
abertura de crédito para fins que especifica ......... 801 
Ns. 1.141 e 1.142, de 1953, das Comissões de 
Justiça e de Finanças, sôbre o Projeto de Lei da 
Câmara nº 114, de 1953, que autoriza ao 
Ministério da Justiça abertura de crédito para fins 
que especifica .......................................................... 801 
Nº 1.143, de 1953, da Comissão de Finanças, 
sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 197, de 1953, 
que autoriza ao Ministério da Educação e Saúde 
abertura de crédito para fins que especifica ............ 802 
Nº 1.144, de 1953, da Comissão de Finanças, 
sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 212, de 1953, 
que autoriza ao Ministério da Educação e Saúde a 
abertura de crédito para fins que especifica ........... 802 
Nº 1.145, de 1953, da Comissão de Finanças 
sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 218, de 1953, 
que autoriza ao Ministério da Educação e Saúde a 
abertura de crédito para fins que especifica ........... 802 
Nº 1.146, de 1953, da Comissão de Finanças, 
sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 239, de 
1953, que autoriza ao Ministério da Agricultura a 
abertura de crédito para fins que especifica ......... 814 
Ns. 1.147 e 1.148, de 1953, das Comissões de 
Justiça e de Finanças, sôbre o Projeto de Lei da 
Câmara nº 75, de 1951, que dispõe sôbre os 
cargos de direção e chefia do Departamento 
Federal de Segurança Pública ............................. 814 
Ns. 1.149, 1.150, 1.151 e 1.152, de 1953, das 
Comissões de Justiça, de Educação e Cultura e 
de Finanças, sôbre o Projeto de Lei da Câmara 
nº 101, de 1952, que dispõe sôbre o 
desdobramento dos cursos de Geografia e 
História das Faculdades de Filosofia .................... 815 
Nº 1.153, de 1953, da Comissão Diretora, 
apresentando a redação final do Projeto de 
Resolução nº 15, de 1953, que modifica o artº 
161 do Regimento interno e seus parágrafos ....... 818 
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Nº 1.154, de 1953, da Comissão Diretora, 
apresentando a redação final das emendas ao 
Projeto de Lei da Câmara nº 168, de 1952, que 
retifica a lei que estima a Receita e fixa a 
Despesa para 1953 ............................................. 818 
Ns. 1.155, 1.156, 1.157 e 1.158, de 1953, das 
Comissões de Justiça, de Economia e de 
Finanças, sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 
370, de 1952, que cria o Instituto Nacional de 
Imigração e Colonização ...................................... 820 
  
PROJETOS DE DECRETOS LEGISLATIVOS:  
Nº 3, de 1952. Mantém a decisão do Tribunal de 
Contas, que negou registro ao contrato, 
celebrado entre o Ministério da Educação e 
Saúde e Pedro Werneck Corrêa e Castro – 456, 
463, 464, 470, 600, ............................................... 809, 825, 826 e 827 
Nº 20, de 1952. – Autoriza o Tribunal de Contas 
a registrar o contrato de cooperação celebrado 
em 15-7-1949, entre o Ministério da Agricultura e 
Geraldo Amaro da Silveira e outros ..................... 574, 809, 825 e 826 
Nº 24, de 1952. Aprova o Acôrdo firmado entre o 
Govêrno do Brasil e a Repartição Sanitária 
Panamericana ...................................................... 728 e 793 
Nº 32, de 1952. Aprova o texto da Convenção nº 
92, relativa ao alojamento da tripulação de bordo, 
adotada em Genebra 434, 454, ............................ 571, 600, 809 e 825 
Nº 42, de 1952. Aprova o Acôrdo sôbre 
Transportes Aéreos Regulares firmado entre o 
Govêrno dos Estados Unidos do Brasil e o 
Governo da Espanha 375, 430 ............................. 503, 518, 652 e 688 
Nº 68, de,1952. Mantém a decisão do Tribunal 
de Contas, que negou registro ao contrato 
celebrado entre o Departamento dos Correios e 
Telégrafos e Wolney Frederico Dantas Hupsel .... 404, 434, 455 e 482 
Nº 70, de 1952. Reforma a decisão do Tribunal 
de Contas, que autorizou o registro do contrato 
firmado entre a União Federal e o Governo do 
Estado de Minas Gerais, para aproveitamento da 
energia hidráulica da cachoeira de Pai Joaquim, 
no rio Araguary 456, 464, ..................................... 570, 600, 809 e 825 
Nº 75, de 1952. Mantém a decisão do Tribunal 
de Contas, que negou registro ao contrato 
firmado entre a Diretoria de Obras e Fortificações 
do Exército e a firma Cavalcanti, Junqueira S.A .. 403, 434 e 455 
Nº 109, de 1952. Aprova o têrmo de ajuste 
celebrado entre o Departamento Nacional de 
Portos, Rios e Canais, do Ministério da Viação e 
Obras Públicas, e a firma M. S. Lino e Cia. Ltda .. 404, 434 e 455 
Nº 118, de 1952. Mantém a decisão do Tribunal 
de Contas, que negou registro ao contrato 
celebrado entre o Ministério da Agricultura e a 
Escola Fluminense de Medicina Veterinária 456, 
464, ....................................................................... 570, 600, 809 e 825 
Nº 122, de 1952. Aprova a renovação do 
contrato firmado entre o Ministério da Agricultura 
e Mário Pereira Duarte ......................................... 420, 488 e 501 
Nº 123, de 1952. Aprova o têrmo aditivo do 
contrato celebrado entre o Ministério da 
Agricultura e Alberto Marson ................................ 631 
Nº 124, de 1952. Aprova o têrmo aditivo do 
contrato firmado entre o Ministério da Viação e 
Obras Públicas e a Sociedade Anônima Rádio 
Tupy ..................................................................... 437 e 697 
Nº 130, de 1952. Aprova o contrato celebrado 
entre a Divisão de Caça e Pesca do 
Departamento Nacional de Produção Animal, do 
Ministério da Agricultura, e Adolfo Xerez de 
Oliveira Góes ........................................................ 696 
Nº 133, de 1952. Aprova o contrato celebrado 
entre o Ministério da Aeronáutica e Wolfgang 
Kotemberg ........................................................... 450, 459, 618 e 638 
Nº 1, de 1953. Aprova o contrato celebrado entre o 
Ministério da Aeronáutica e Oliver Waldemar Martins 696 e 697 
Nº 2, de 1953. Aprova o contrato e o têrmo 
aditivo celebrados entre a Policia Militar do 
Distrito Federal e a Ordem Religiosa Filhas de 
Nossa Senhora da Misericórdia ........................... 419, 488 e 501 

 

Nº 5, de 1953. Aprova o contrato celebrado entre 
o Departamento dos Corretos e Telégrafos e a 
firma Importadora Técnica Rio Mar Ltda ............. 410 e 425 
Nº 6, de 1953. Autoriza o Poder Executivo a 
assinar com os Govêrnos dos Estados da Bahia 
e Minas Gerais um convênio para 
aproveitamento de potenciais hidráulicos 459, 
485, ...................................................................... 486, 618, 638 e 812 
Nº 12, de 1953. Aprova o Acôrdo celebrado 
entre o Estado do Piauí e o Ministério da 
Educação e Saúde .............................................. 509, 780 e 808 
Nº 14, de 1953. Aprova o contrato celebrado 
entre a Casa da Moeda e a firma AEG 
Companhia Sul Americana de Eletricidade ......... 696 
Nº 16, de 1953. Aprova o Acôrdo firmado entre o 
Ministério da Educação e Saúde e o Govêrno do 
Estado do Espírito Santo ..................................... 685, 686 e 795 
Nº 17, de 1953. Aprova o têrmo do convênio 
celebrado entre a superintendência da Comissão 
do Vale do São Francisco e a Escola de 
Sociologia e Política do Estado de São Paulo .. 506 
Nº 21, de 1953. Aprova o contrato firmado entre 
a Delegacia do Serviço do Patrimônio da Viação, 
no Estado do Ceará, e José Pedro de Oliveira .. 410 e 423 
Nº 22, de 1953. Aprova o têrmo de renovação do 
contrato entre o Govêrno do Território Federal 
do Guaporé e Raimundo Evangelista dos Santos  456 e 464 
Nº 23, de 1953. Mantém a decisão do Tribunal 
de Contas, que negou registro ao contrato 
firmado entre o Ministério da Aeronáutica e 
Renato Giovanini Cecehini 365, 479, 488, 496, .. 652, 687, 810 e 827 
Nº 28, de 1953. Aprova o contrato celebrado 
entre o Departamento Nacional de Obras Contra 
as Sêcas e a Companhia Brasileira de Material 
Elétrico ................................................................. 420, 481, 488 e 501 
Nº 31, de 1953. Aprova o contrato celebrado 
entre o Ministério da Agricultura e Telémaco 
Coriolano Pompel ................................................ 631 
Nº 36, de 1953. Mantém a decisão do Tribunal 
de Contas, que negou registro ao têrmo de 
ajuste celebrado entre o Departamento dos 
Correios e Telégrafos e Alvaro Leite de Oliveira  511, 780, 794, e 808 
Nº 37, de 1953. Concede anistia aos 
trabalhadores que hajam praticado falta grave ou 
delito de greve ..................................................... 577, 616 e 617 
Nº 38, de 1953. Aprova o Acôrdo sôbre 
Transportes Aéreos Regulares entre os 
Govêrnos do Brasil e da Bolívia .......................... 697 
Nº 40, de 1953. Aprova o contrato firmado entre 
o Departamento dos Correios e Telégrafos e a 
Companhia Predial de Taùbaté, no Estado de 
São Paulo ............................................................ 459 
Nº 42, de 1953. Aprova o contrato e o termo 
aditivo celebrados entre o Departamento dos 
Correios e Telégrafos e a firma Ericsson do 
Brasil Comércio e Indústria S. A ......................... 697 
Nº 43, de 1953. Aprova o contrato firmado entre 
o Departamento dos Correios e Telégrafos e a 
firma Standard Elétrica S. A ................................ 631 
Nº 44, de 1953. Aprova o contrato-escritura 
celebrado entre a Superintedência das 
Emprêsas Incorporadas ao Patrimônio Nacional 
e a firma. Maveroy Sociedade Indústrias 
Frigoríficas Ltda ................................................... 510 e 794 
Nº 45, de 1953. Mantém a decisão do Tribunal 
de Contas, que negou registro ao contrato 
celebrado entre o Departamento dos Correios e 
Telégrafos e a firma Standard Elétrica S. A ......... 436 
Nº 46, de 1953. Mantém a decisão do Tribunal 
de Contas, que recusou registro ao contrato 
celebrado entre o Ministério da Agricultura e 
Osvaldo Duarte Passos ....................................... 630 
Nº 50, de 1953. Aprova o contrato firmado entre 
o Ministério da Agricultura e a firma Construtora 
e Conservadora Americana Ltda ......................... 631 
Nº 51, de 1953. Aprova o Acôrdo celebrado 
entre o Ministério da Educação e Saúde e o 
Estado de São Paulo ........................................... 793, 797 e 798 
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Nº 53, de 1953. Aprova o contrato celebrado 
entre o Departamento dos Correios Telégrafos e 
a firma Pirelli S. A. – Companhia Industrial 
Brasileira ............................................................... 631 
Nº 54, de 1953. Aprova o contrato celebrado 
entre a Divisão de Obras do Ministério da 
Educação e Saúde e a firma Tedesco e 
Companhia Ltda ................................................... 506 
Nº 55, de 1953. Mantém a decisão do Tribunal 
de Contas, que recusou registro ao contrato 
celebrado entre o Ministério da Aeronáutica e 
Dorothy Norton Pond ............................................ 506 
Nº 57, de 1953. Aprova o contrato celebrado 
entre a União Federal e Josué Martins e sua 
mulher, Teresa Martins ......................................... 374 
Nº 58, de 1953. Aprova o contrato firmado entre 
o Departamentos dos Correios e Telégrafos e a 
firmar Importadora Técnica Rio Mar Ltda ............. 631 
Nº 60, de 1953. Aprova o contrato celebrado 
entre o Departamento Federal de Compras e a 
firma Byington & Cia ............................................ 631 
Nº 63, de 1953. Aprova o contrato celebrado 
entre o Departamento dos Correios e Telégrafos 
e a firma Byington & Cia ....................................... 631 
Nº 72, de 1953. Aprova o contrato celebrado 
entre a Diretoria Regional dos Correios e 
Telégrafos de Pernambuco é a firma Construtora 
J. Ferreira Marques .............................................. 697 
Nº 73, de 1953. Aprova o contrato firmado entre 
o Govêrno da União e o Govêrno do Estado do 
Rio de Janeiro ...................................................... 418 e 630 
Nº 74, de 1953. Aprova o têrmo de renovação de 
contrato firmado entre o Govêrno do Território 
Federal do Guaporé e Alberto Josué ................... 448, 630 e 631 
Nº 75, de 1953. Aprova o contrato celebrado 
entre o Departamento dos Correios e Telégrafos 
e a firma Sociedade Tekno Ltda .......................... 448 e 631 
Nº 76, de 1953. Aprova o têrmo aditivo ao 
contrato firmado entre o Ministério da Educação 
e Cultura e o «The Institute of Inter American 
Affairs» ................................................................. 529, 696 e 697 
Nº 77, de 1953. Aprova o contrato celebrado 
entre o Ministério da Agricultura e João 
Wanderley da Costa Lima .................................... 599 e 696 
Nº 78, de 1953. Aprova o têrmo de renovação do 
contrato celebrado entre o Govêrno do Território 
Federal do Guaporé e Gaudéncio Araújo ............ 599 e 696 
Nº 79, de 1953. Aprova o contrato celebrado 
entre a Alfândega de Belém e o Engenheiro Civil 
Wilson de Sá Ferreira ........................................... 661 
Nº 80, de 1953. Mantém a decisão do Tribunal 
de Contas que recusou registro ao contrato 
celebrado entre o Departamento Nacional de 
Obras de Saneamento e a firma Simaco & Cia ... 684 
Nº 81, de 1953. Aprova o contrato celebrado 
entre o Departamento dos Correios e Telégrafos 
de Jernambuco e a firma J. Ferreira Marques ..... 684 
Nº 82, de 1953. Aprova a Convenção 
Internacional para Salvaguarda da Vida Humana 
no Mar, concluída em Londres, em 10-6-1948 .... 699 
Nº 83, de 1953. Aprova o contrato celebrado 
entre o Govêrno Federal e Miguel Gomes de 
Sousa e sua mulher, José Bezerra de Lima e sua 
mulher, e Alcebiades Bezerra de Sousa e sua 
mulher .................................................................. 699 
Nº 84, de 1953. Aprova o têrmo de ajuste 
celebrado entre o Departamento dos Correios e 
Telégrafos de Pernambuco e a firma J. Ferreira 
Marques ............................................................... 813 
Nº 85, de 1953. Mantém a decisão do Tribunal 
de Contas, que recusou registro ao contrato 
celebrado entre o Govêrno da União e o Govêrno 
do Estado da Bahia .............................................. 813 
Nº 89, de 1953. Aprova o contrato celebrado 
entre o Departamento dos Correios e Telégrafos 
e afirma SONAG – Sociedade de Engenharia 
Ltda ....................................................................... 793 
  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA:  
Nº 348, de 1948. Altera o artº 114º do Decreto-
Lei nº 483, de 8 de julho de 1938 ........................ 522 e 697 

 

Nº 316, de 1949. Isenta de impôsto de 
importação o rebocador «Lady Rosemary», 
destinado a firma Wilson & Sons .......................... 194 
Nº 496, de 1949. Concede isenção de direitos 
para máquinas agrícolas importadas por 
emprêsas ou firmas que explorem a indústria 
fumageira .............................................................. 533, 794 e 809 
Nº 33, de 1950. Dispõe sôbre a recondução de 
funcionários civis e militares e dá outras 
providências .......................................................... 631 
Nº 35, de 1950. Concede isenção de direitos 
para a importação de material destinado à Rádio 
Inconfidência de Belo Horizonte 375 .................... 459, 460, 577 e 615 
Nº 80, de 1950. Releva de prescrição os direitos 
dos herdeiros de Manoel Pio Corrêa .................... 436 
Nº 41, de 1950. Concede a pensão mensal de 
Cr$ 1.000,00 às famílias das vitimas da explosão 
dos depôsitos de material bélico de Deodoro .... 532 e 794 
Nº 61, de 1950. Isenta de impostos de 
importação 23 chatas e 2 rebocadores adquiridos 
pela Comp Moore Mac Cormack (Navegação) S. 
A ........................................................................... 573 e 827 
Nº 77, de 1950. Releva de prescrição o prazo 
para habilitação de Davina Peres Monaco (ao 
montepio deixado por seu pae ............................. 619 
Nº 161, de 1950. Autoriza a abertura do crédito 
especial de Cr$ 554.495,80 para ocorrer as 
despesas com o fornecimento de notas de papel 
moeda ................................................................... 433, 453 e 794 
Nº 223, de 1950. Dispõe sôbre aumento de 
capital das sociedades anônimas financiadas 
pelo Banco do Brasil S. A ..................................... 779 
Nº 228, de 1950. Autoriza a cobrança sem multa, 
da dívida fiscal atrazada e dá outras providências  594 
Nº 285, de 1950. Completa o art. 314, letra «b» 
da Constituição Federal ........................................ 436 
Nº 295. Dispõe sôbre a situação dos 
Procuradores das Autarquias Federais ................ 618 
Nº 312, de 1950. Concede isenção de direitos 
para material importado pela Rádio Farroupilha 
do Rio Grande ...................................................... 511, 794 e 805 
Nº 313, de 1950. Concede isenção de direitos 
para a importação de um trator «Cartepilar» 
destinado à Prefeitura de Campo Grande, Mato 
Grosso ................................................................. 375, 690, 789 e 805 
Nº 52, de 1951. Cria novos órgãos na Justiça do 
Trabalho e dá outras providências ....................... 458 e 460 
Nº 57, de 1951. Concede isenção de direitos de 
importação para máquinas destinadas a S.A. 
Indústrias Votarantim de S. Paulo ........................ 519 e 540 
Nº 74, de 1951. Concede isenção de direitos de 
importação à Companhia de Cimento Brasileiro  519 e 540 
Nº 75, de 1951. Dispõe sôbre os cargos de 
direção do Departamento Federal de Segurança 
pública .................................................................. 814 
Nº 152, de 1951. Erige em monumento nacional 
o conjunto arquitetônico de Iguassú, Pernambuco  531, 807 e 808 
Nº 165, de 1951. Da garantia do Tesouro ao aval 
do Banco do Brasil nas promissórias de 
responsabilidade do Lóide Brasileiro ................... 136 e 793 
Nº 169, de 1951. Modifica dispositivos do 
Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 
(Consolidação das Leis do Trabalho) ................... 523 e 593 
Nº 190, de 1951. Regula a situação do 
trabalhador depois de ter sido aposentado, 
alterando o art. 475 do Decreto-lei nº 5.452 de 1º 
de maio de 1943 ................................................... 572 e 794 
Nº 225, de 1951. Concede isenção de direito 
para materiais importados pela Municipalidade 
de Formiga e outras ............................................. 375 
Nº 260, de 1951. Concede isenção de direitos 
para material destinado ao Instituto de 
Aposentadoria e Pensões dos Comerciários 533,  690, 789, 794 e 805 
Nº 268, de 1951. Prorroga os prazos dos 
contratos de arrendamento de Terras, congela os 
preços e da outras providências .......................... 436 e 531 
Nº 291, de 1951. Dispõe sôbre o penhor dos 
produtos agrícolas ................................................ 631 
Nº 308, de 1951. Denomina Professores de 
Educação Fisica os atuais professores do 
Instituto Benjamim Constant ................................. 531, 789, 795 e 808 
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Nº 325, de 1951. Concede isenção de direitos 
para material importado pela Prefeitura Municipal 
de Formiga e outros ............................................... 577 
Nº 366, de 1951. Concede isenção de direitos 
para materiais importados pelo Departamento de 
Estrada de Rodagem do Rio Grande do Sul ......... 375 e 486 
Nº 12, de 1952. Autoriza a União a criar uma 
fundação denominada Serviço Social Rural ........... 437 
Nº 19, de 1952. Altera a Lei nº 1.164 de 2-6-950 
(modifica o Código Eleitoral) .................................. 543 e 558 
Nº 20, de 1952. Autoriza o Tribunal de Contas a 
registrar o contrato celebrado entre o Ministério da 
Agricultura e Geraldo Amaro da Silveira ................ 574 
Nº 24, de 1952. Altera o art. 10º do Regulamento 
do Instituto Rio Branco ........................................... 687 
Nº 25, de 1952. Cria novos órgãos na justiça do 
Trabalho .................................................................. 593 
Nº 29, de 1952. Cria cargos isolados de 
provimento efetivo no quadro permanente do 
Ministério da Guerra ............................................... 408 
Nº 32. Aprova o texto da Convenço nº 92, relativa 
ao alojamento da tripulação a bordo adotado em 
Genebra .................................................................. 571 
Nº 38, de 1952. Institue normas gerais para 
elaboração dos orçamentos da União, dos 
Estados e dos Municípios ...................................... 631 
Nº 40, de 1952. Assegura o financiamento, a 
longo prazo, de serviços municipais 429, .............. 479, 488, 496 e 618 
Nº 47, de 1952. Concede isenção de direitos para 
a importação de um grupo Diesel destinado à 
Prefeitura de Sº Lourenço do Sul ........................... 375, 618 e 630 
Nº 54, de 1952. Regula a inatividade dos militares 
437, 485, ................................................................. 573, 789, 794 e 808 
Nº 62, de 1952. Reajusta as dividas dós 
seringalistas financiados pelo Banco de Crédito da 
Borracha ................................................................ 458 
Nº 64, de 1952. Concede Isenção de direitos para 
a pelas Emissôras Unidas (Rádio Record S. A.), 
de S. Paulo 534, .................................................... 690, 789, 794 e 806 
Nº 66, de 1952. Autoriza ao Ministério da Fazenda 
a abertura do crédito especial de Cr$ 546,80 para 
fim que especifica ................................................... 631 
Nº 80, de 1952. Concede isenção de direitos para 
um órgão destinado à Comunidade Evangélica de 
Corumbá ................................................................. 619 
Nº 85, de 1952. Isenta de impostos e taxas 
federais as sociedades beneficentes 375, ............. 419, 491, 789 e 806 
Nº 99, de 1952. Da nova redação ao art. 3º do 
Decreto-lei nº 58, de 10 de dezembro de 1937, 
que dispõe sôbre vendas de terrenos a prestação  530 e 794 
Nº 101, de 1952. Dispõe sôbre o desdobramento 
dos cursos de Geografia e História das 
Faculdades de Filosofia ......................................... 814 e 815 
Nº 104, de 1952. Modifica o artº 2º do Decreto-Lei 
nº 9.267, de 20-5-46, que considera insalubre a 
zona de Barra Bonita, S. Paulo .............................. 686 e 795 
Nº 115, de 1952. Denomina «Ponte Presidente 
Dutra» a ponte construída no Rio Paraguai, em 
Mato Grosso, pela Noroeste do Brasil ................... 428 
Nº 122, de 1952. Concede isenção de tributos 
para matériaes importados pela Sociedade 
Brasileira de Eletricidade Siemens Schrukert ........ 375, 520 e 449 
Nº 123, de 1952. Aprova o térmo aditivo de 
contrato entre o Ministério da Agricultura e Alberto 
Marson .................................................................... 631 
Nº 137, de 1952. Cria uma estação de viticultura no 
Município de Guaranhuns, Estado de Pernambuco .. 437 
Nº 158, de 1952. Dispõe sôbre as vantagens 
concedidas aos militares que servem nas 
guarnições de Iça, Clevelândia e outras ............... 456 e 618 
Nº 159, de 1952. Dispensa de impostos dois 
conjugados Diesel Kiel e pertences Importados 
pela Prefeitura de Guaporé 375 ............................ 485, 690, 789 e 805 
Nº 168, de 1952. Modifica a lei que estima a receita e 
fixa a despesa da União para o exercício de 1953 ...... 465 e 478 
Nº 172, de 1952. Declara de utilidade pública o 
Instituto Brasileiro de Geografia, do Rio de Janeiro  619 

 

Nº 180, de 1952. Concede pensão especial a 
Maria Pegado Zachmmler ..................................... 633 e 794 
Nº 184, de 1952. Modifica o artº 2 da Lei nº 233, 
de 9-6-48, que concede vantagens a militares e 
civis que tomaram parte em operações de guerra  488 e 497 
Nº 190, de 1952. Provê sôbre arguição de 
inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal 
Federal ................................................................... 437 
Nº 197, de 1952. Autoriza a abertura do crédito 
especial de Cr$ 1.497.600,00 para completar o 
pagamento de pensões aos veteranos da 
campanha acreana ................................................ 618 
Nº 220, de 1952. Autoriza o govêrno a entrar em 
acôrdo com o Instituto do Cacau para executar 
um plano de combate à praga que infesta os 
cacausaes, abrindo o crédito de Cr$ 
10.000.000,00 ....................................................... 618 
Nº 224, de 1952. Estabelece a constituição do 
quadro de Oficiais Generais do Exército ............... 619 
Nº 232, de 1952. Concede pensão especial a Elza 
Giolioli Bertazon .................................................... 690, 786, 789 e 806 
Nº 233, de 1952. Dispõe sôbre a participação do 
trabalhador nos lucros da emprêsa ....................... 523 
Nº 235, de 1952. Considera Aureliano Cândido 
Tavares Bastos patrono dos municípios 
brasileiros .............................................................. 631 
Nº 239, de 1952. Dispõe sôbre vencimentos dos 
juizes quando convocados pata funcionarem no 
Tribunal de Justiça do Distrito Federal .................. 574 e 685 
Nº 241, de 1952. Prorroga por mais 120 dias o 
prazo estipulado no artº 13 da Lei nº 1.563, de 1º 
de março de 1952 ................................................. 18 
Nº 243, de 1952. Concede pensão especial a 
Avelina Costa Pereira ............................................ 635 e 749 
Nº 244, de 1952. Provê eleições dos Conselhos 
dos Institutos de Aposentadoria ............................ 523 
Nº 246, de 1952. Acrescenta um parágrafo único 
ao artº 14 da Lei nº 192, de 17-1-36 ..................... 618 
Nº 254, de 1952. Fixa a composição da reserva 
do Exército ............................................................. 631 e 696 
Nº 259, de 1952. Regula a execução de imóveis 
rurais para pagamento de dívidas fiscais .............. 631 
Nº 262, de 1952. Concede isenção de direitos 
para um transmissor de rádio importado pela 
Rádio Jornal do Brasil, do Rio de Janeiro ............. 601, 794 e 827 
Nº 264, de 1952. Concede as vantagens de que 
trata a Lei nº 1.267, de 9-12-1950, para efeito de 
pensões, a promoções de militares que tenham 
tomado parte contra a revolução comunista de 
1935 ....................................................................... 618 
Nº 267, de 1952. Concede isenção de direitos 
para maquinaria necessária ao fabrico de 
antibióticos ............................................................. 618 
Nº 268, de 1952; Prevê sôbre contagem de tempo 
de serviço prestado à União, Estados e 
Municípios, entidades autárquicas e sociedades 
de economia mista ................................................. 506 
Nº 284, de 1952. Autoriza a abertura de crédito 
especial de Cr$ 2,500.000,00 para ocorrer as 
despesas decorrentes das visitas ao Brasil do 
Secretário dos Estados Unidos da América do 
Norte, Ministro da Economia da Alemanha e do 
representante do Rei Faruk I ................................. 618 
Nº 286, de 1952. Revigora o inciso IX do 
parágrafo 6º do art. 198 do Decreto-Lei nº 4.657 
de 4 de setembro de 1942 ..................................... 697 
Nº 291, de 1952. Dispõe sôbre o penhor dos 
produtos agrícolas ................................................. 408 
Nº 293, de 1952. Da ao molhe acostável da Praça 
Mauá, pôrto do Rio de Janeiro, o nome de Oscar 
Wainschenk ........................................................... 619 
Nº 301. Modifica o art. 2 do Decreto-lei nº 8.249, 
de 29 de novembro de 1945, que dispõe sôbre a 
situação jurídica dos empregados das emprêsas 
incorpoporadas ao patrimônio da União ............. 433 e 454 
Nº 308, de 1952. Dispõe sôbre a remuneração 
mínima dos jornalistas e dá outras providências .. 618 
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Nº 317, de 1952. Assegura aos membros da 
diretoria de sindicatos os direitos de estabilidade 
no emprego, durante o período de seus mandatos  436 e 523 
Nº 321, de 1952. Modifica o art. 457 e seus 
parágrafos do Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio 
de 1943 ................................................................... 374 e 517 
Nº 322, de 1952. Dispõe sôbre a contagem de 
prazo previsto no art. 56, da Lei nº 830, de 23 de 
setembro de 1919 ................................................... 573, 789, 794 e 808 
Nº 328, de 1952, Retifica o orçamento geral da 
República para o exercício de 1953 ....................... 618 
Nº 329, de 1952. Cria um cargo isolado, de 
provimento em comissão, padrão C.C, 5, de 
Administrador da Colônia Agrícola Nacional de 
Jaiba, Minas ........................................................... 429, 488 e 498 
Nº 331, de 1952. Autoriza a emissão de uma série 
de selos comemorativos do quinquenário e 25º 
aniversário do Internato e Externato S. José .......... 433, 453, 571 e 786 
Nº 332, de 1952. Regula a situação dos sargentos 
do Exército excluídos em virtude da Lei do Serviço 
Militar e depois reincluidos ...................................... 657 e 670 
Nº 334, de 1952. Autoriza a abertura do crédito 
suplementar de Cr$ 66.950.000,00 para refôrço 
das verbas do Anexo 9 do orçamento de 1952 ...... 618 
Nº 338, de 1952. Cria na Justiça do Trabalho a 
Segunda Junta de Conciliação e Julgamento, em 
Santos, S. Paulo ..................................................... 530, 531 e 793 
Nº 339, de 1952. Concede isenção de taxas, selos 
e demais despesas para obtenção de patentes de 
invenção por trabalhadores e operários ................. 618 
Nº 359, de 1952. Concede pensão especial à 
viúva do Juiz Álvaro Teixeira de Melo .................... 689, 809 e 825 
Nº 370, de 1952. Cria o Instituto Nacional de 
Imigração e Colonização ........................................ 374, 791, 818 e 820 
Nº 372, de 1952. Concede isenção de direitos de 
importação aos Museus de Artes Plásticas de 
propriedade privada ............................................... 619 
Nº 379, de 1952. Autoriza a mandar coligir e 
editar, em um volume, os trabalhos do Dr. Epitácio 
da Silva Pessôa ...................................................... 404, 434 e 455 
Nº 380, de 1952. Altera o quadro do pessoal do 
Tribunal Superior do Trabalho e dá outras 
providências ............................................................ 593 
Nº 388, de 1952. Cria, na Justiça do Trabalho, a 
Segunda Junta de Conciliação e Julgamento, com 
sede em Santos ...................................................... 690 
Nº 391, de 952. Fixa as símbolos dos valores 
correspondentes aos quadros em comissão, de 
funções gratificadas, do Quadro do Pessoal dos 
órgãos de diversas regiões da Justiça do Trabalho  619 
Nº 393, de 1952. Autoriza a abertura do crédito 
especial de Cr$ 40.000.000,00 para auxílio 
concedido à Companhia Nacional de Navegação 
Costeira ................................................................... 618 
Nº 395, de 1952. Restabelece o sistema 
ortográfico do «Pequeno Vocabulário» e revoga o 
Decreto-Lei nº 8.286, de 5 de dezembro de 1945 .. 630 
Nº 397, de 1952. Autoriza a abertura do crédito 
especial de Cr$ 7.200,00 para gratificação de 
magistério à professôra Maria das Dores Paes de 
Barros Ferrari ......................................................... 618 
Nº 9, de 1953. Autoriza a abertura do crédito 
suplementar de Cr$ 1.300.000 00 ao Ministério do 
Exterior para reforço ao orçamento do passado 
exercício 419, 465 .................................................. 478, 488, 496 e 619 
Nº 11, de 1953. Dispõe sôbre a impressão de 
todos os trabalhos de autoria de Santos Dumont .. 618 
Nº 12, de 1953. Autoriza o Poder Executivo a 
instalar uma usina hidroelétrica em Santa 
Catarina, destinada especialmente a fornecer 
energia elétrica ao Estado de S Paulo .................... 480, 517 e 795 
Nº 15, de 1953. Dispõe sôbre o ensino de 
enfermagem nos cursos volantes .......................... 436 e 518 
Nº 17, de 1953. Dispõe sôbre operações 
imobiliárias realizadas pelo Instituto de 
Previdência e Assistência dos Servidores do 
Estado ..................................................................... 618 
Nº 21, de 1953. Oficializa o I Congresso Mundial e 
o V Congresso de Homeopatia ............................... 532, 697 e 795 

 

Nº 22, de 1953. Determina a reversão do Tenente 
Coronel Mário Hermes da Fonseca ao Serviço 
ativo do Exército ..................................................... 619 
Nº 23, de 1953. Ampara a pequena propriedade e 
fomenta a produção por meio de crédito ................ 631 e 660 
Nº 24, de 1953. Estabelece um plano para o 
aproveitamento econômico da Baixada Santista, 
S. Paulo .................................................................. 437 
Nº 25, de 1953. Dispõe sôbre as normas gerais do 
regime penitenciário ............................................... 437, 473 e 503 
Nº 28, de 1953. Institue gratificações de 
representação aos Presidentes dos Tribunais 
Regionais do Trabalho ............................................ 374, 572, 825 e 809 
Nº 33, de 1953. Autoriza a abertura do crédito 
especial de Cr$ 1.200.000,00 para atender as 
despesas com a incorporação do prédio nº 728 da 
rua dos Tupis, em Belo Horizonte, ao patrimônio 
da União .................................................................. 502 e 631 
Nº 35, de 1953. Concede pensão especial à viúva 
e filhos solteiros do Professôr Arduino Fontes 
Bolivar ..................................................................... 458, 523 e 697 
Nº 36, de 1953. Cria cargos de diplomatas, 
restabelece os cargos de Conselheiros Comerciais 
com o titulo de Ministros para Assuntos 
Econômicos e dá outras providências .................... 631 
Nº 38, de 1953. Altera a lei que estabelece 
medidas de amparo e assistência aos ex-
combatentes .......................................................... 458 
Nº 43, de 1953. Autoriza a abertura do crédito 
especial de Cr$ 2.000.000,00, para auxiliar a 
terminação do novo edifício e equipamento do 
Abrigo Francisco de Paula ..................................... 506 
Nº 44, de 1953. Fixa normas para a remessa de 
tropas brasileiras para o exterior ............................ 523 
Nº 46, de 1953. Autoriza a abertura do crédito de Cr$ 
1.756,30 ao Ministério do Exterior, suplementar à 
verba nº 26 do Orçamento Geral da União ................... 437, 486 e 617 
Nº 49, de 1953. Dispõe sôbre registro prévio, pelo 
Tribunal de Contas, das despesas relativas as 
obras públicas já em andamento ........................... 428 
Nº 50, de 1953. Concede pensão especial à viúva 
e filha do Professor João Carlos Teixeira Brandão  510, 657, 670 e 794 
Nº 51, de 1953. Aprova o têrmo de acôrdo 
celebrado entre o Ministério da Educação e Saúde 
e o Estado de S. Paulo ........................................... 437 
Nº 53, de 1953. Altera o Plano Salte e dispõe 
sôbre sua execução ............................................... 458 
Nº 54, de 1953. Regula a inatividade dos militares  631 
Nº 55, de 1953. Concede pensão especial à viúva 
e filhas solteiras do Professôr Ardenino dos 
Santos Bolivar 534, 542, 558, ................................ 652, 688, 794 e 827 
Nº 57, de 1953. Sôbre crédito especial para 
pagamento de ofícios e praças, reformados e 
asilados que recebem pela pagadoria da 27º C. R  431, 459, 513 e 517 
Nº 60, de 1953. Concede isenção de impostos para 
máquinas importadas pela Companhia Fôrça e Luz S. 
A. de Marco, Estado do Ceará 635, 669, 690, ............. 786, 789, 794 e 806 
Nº 65, de 1953. Autoriza a abertura do crédito 
especial de Cr$ 5.000.000,00 para auxiliar a 
construção da sede do Instituto Histórico e 
Geográfico e lhe ceder o terreno em que foi 
edificado o Silogeu ...................................................... 408 e 496 
Nº 66, de 1953. Autoriza a abertura do crédito 
especial de Cr$ 40.097,30 para pagamento de 
gratificação adicional aos dentistas mensalistas do 
Ministério da Justiça .................................................... 619 
Nºº 69, de 1953. Concede isenção de direitos para 
a Prefeitura de Cametá, Rio Grande do Sul, 
importar máquinas necessárias à usina hidra-
elétrica de sua propriedade ....................................... 375, 449, 503 e 517 
Nº 74, de 1953. Isenta de impostos de importação 
material elétrico destinado às Prefeituras 
Municipais de Unai, em Minas, Santa Cruz e 
Cristalina, em Goiás e Sapé, na Paraíba ............... 619 
Nº 76, de 1953. Concede pensão especial a viúva 
e filhos menores de Joaquim Barbosa de Oliveira . 633, 794 e 827 
Nº 78, de 1953. Manda estender aos partidos 
políticos legalmente registrados, o dispôsto no artº 
51, da Lei nº 498, de 22 de novembro de 1948 ...... 428 e 793 
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Nº 79, de 1953. Concede pensão especial à viúva 
Olímpia Fernandes Lima ....................................... 633, 794 e 827 
Nº 80, de 1953. Altoriza a abertura do crédito 
suplementar de Cr$ 28.000,00 para pagamento de 
despesas com luz e fôrça da E. F. Central do Brasil .. 618 
Nº 82, de 1953. Dispõe sôbre a realização dos 
exames de suficiência para o exercício do 
magistério nos cursos recundários ........................ 488 
Nº 88, de 1953. Autoriza a abertura do crédito 
especial de Cr$ 5.000,00 para pagamento a 
Renato de Oliveira Greehalgh ............................... 619 
Nº 90, de 1953. Concede pensão especial à viúva 
e filhos de Augusto Cesar de Araújo e Oliveira ..... 634, 657, 671 e 794 
Nº 93, de 1953. Concede isenção de tributos para 
todo material importado pela Secretaria de 
Fazenda do Estado de Goiás para a construção 
da usina elétrica de Rochedo ................................ 410 
Nº 94, de 1953. Concede pensão especial a 
Aurora Fiuza Brandão ............................................ 374 
Nº 98, de 1953. Concede pensão especial às 
viúvas e filho dos Drs. Alaim de Almeida Carneiro 
e Murilo Braga de Carvalho ................................... 633, 794, 809 e 825 
Nº 100 de 1953. Concede isenção de direitos 
para material importado pela Cia. de Eletricidade 
do Inedio Rio Doce, com sede em Belo Horizonte  660 
Nº 101, de 1953. Dispõe sôbre a duração e 
condições de trabalho da categoria profissional 
dos aeronautas ...................................................... 593 
Nº 106, de 1953. Autoriza a abertura do crédito 
especial de Cr$ 27.703.000,00 para pagamento 
de salários a servidores dos Serviços da 
Amazônia e da Administração do Pôrto do Pará .. 618 
Nº 108, de 1953. Concede pensão especial a 
Maria de Lourdes Melo da Silva ............................ 374 
Nº 109, de 1953. Dispõe sôbre o aproveitamento 
dos auxiliares de ensino e pessoal burocrático 
dos Institutos Federalizados do Ensino Superior .. 631 
Nº 110, de 1953. Autoriza a emissão de uma série 
de sêlos postais comemorativos do centenário da 
cidade de S. José do Rio Preto, S. Paulo .............. 511, 657, 671 e 794 
Nº 111, de 1953. Autoriza o Poder Executivo a 
doar imóvel ao Município de Corumbá .................. 619 
Nº 113, de 1953. Concede pensão ao Dr. Mário 
Pinto Serva ............................................................ 619 
Nº 114, de 1953. Autoriza a abertura do crédito 
especial de Cr$ 5.480.000,00 para pagamento a 
aposentados do Territórió do Acre ......................... 801 
Nº 117, de 1953. Dispõe sôbre a transferência 
dos empregados brasileiros da Comissão Mixta 
Ferroviária Brasileira Boliviana 437, 473, .............. 503, 518, 522 e 618 
Nº 118, de 1953. Autoriza a abertura do crédito 
especial de Cr$ 50.000,00 para pagamento de ajuda 
de custo, na Policia Militar do Distrito Federal ............. 619 
Nº 120, de 1953. Autoriza o Poder Executivo a doar à 
Prefeitura de Formiga, imóvel pertencente à União .... 684 e 794 
Nº 122, de 1953. Estende aos auditores da 
1ªentrância e advogados da Justiça Militar o 
direito a gratificação adicional por tempo de 
serviço 459, 460, 461, ............................................ 498, 503, 517 e 696 
Nº 125, de 1953. Autoriza o Poder Executivo a 
doar imóvel à Prefeitura de Gaspar ....................... 685 
Nº 127, de 1953. Autoriza a abertura do crédito 
especial de Cr$ 7.590,00 para pagamento de 
diferença de Vencimentos ao Professor João 
Delamare S. Paulo ................................................ 631 
Nº 130, de 1950. Autoriza a abertura do crédito 
especial de Cr$ 1.442,00 para pagamento de 
descontos efetuados e diferença de salários de 
servidores do Ministério da Educação, 437, .......... 503, 574, 793 e 795 
Nº 132, de 1953. Cria coletorias federais em 
diversas municípios de S. Paulo e Estado do Rio  490 
Nº 133, de 1953. Autoriza a abertura do crédito 
especial de Cr$ 840.000,00 para pagamento de 
despesas com vestuário e equipamento do Corpo 
de Bombeiros do Distrito Federal .......................... 793 

 

Nº 135, de 1953. Autoriza a emissão de uma série 
de selos comemorativos do Contenário do Paraná, 
416, 458, 6041 ........................................................ 612, 618, 639 e 794 
Nº 139, de 1953. Determina a reserva, de 3% 
sôbre as contribuições de previdência arrecadadas 
pelos Institutos e Caixa de Pensões para 
prestação de assistência alimentar aos seus 
associados 374, 418, 420, 422, .............................. 434, 488, 498 e 696 
Nº 141, de 1953. Autoriza a abertura do crédito 
especial de Cr$ 11.600,00 para pagamento de 
diferença de vencimentos a que fez juz o saudoso 
Professor Álvaro Osório de Almeida ...................... 473 e 503 
Nº 142, de 1953. Estabelece gratificações para os 
membros do Conselho de Terras da União e para 
o representante da Fazenda Nacional e da outras 
providências ........................................................... 408 
Nº 144, de 1953. Concede isenção de direitos de 
importação para a miniatura de uma cidade 
denominada «Railwaylândia», da Inglaterra .......... 685 e 794 
Nº 145, de 1953. Autoriza a abertura do crédito 
especial de Cr$ 35.208.308,90 para completar o 
pagamento da quota de impostos sôbre a renda 
devida aos municípios ............................................ 619 
Nº 146, de 1953. Concede pensão especial à 
viúva Amélia Ribeiro Leão, 432, 633, 669, 690, ..... 786, 789, 794 e 806 
Nº 147, de 1953. Altera o quadro do pessoal da 
Comissão do Vale do S. Francisco ......................... 490 
Nº 153. Exclue da classificação constante do art. 
1º da Lei nº 121, de 22 de outubro de 1947, os 
municípios de Guarulhos, Estado de S. Paulo, 
Florianópolis e S. Francisco, Santa Catarina ......... 619 
Nº 154, de 1953. Autoriza a abertura do crédito 
especial de Cr$ 4.836.450,00 para pagamento de 
indenização ao Estado de Goiás pelas 
desapropriações de imóveis atingidos pela E. F. 
de Goiás 137, ......................................................... 460, 503, 518 e 567 
Nº 160, de 1953. Autoriza a abertura do crédito 
especial de Cr$ 27.890,00 para pagamento de 
honorários aos professores integrantes de bancas 
examinadoras 434, 454 ......................................... 518, 570, 809 e 827 
Nº 161, de 1953. Concede isenção de tributos 
para a importação de material para uma usina 
hidroelétrica destinada à Municipalidade de Carmo 
do Paranaíba, Minas .............................................. 685, 794 e 827 
Nº 162, de 1953. Dispõe sôbre o provimento de 
cargos da carreira de detetive do Departamento 
Federal de Segurança Pública ............................... 472 e 490 
Nº 163, de 1953. Regula o artº 19 e seus 
parágrafos do Código da Pesca ............................ 437 e 522 
Nº 164, de 1953. Concede isenção de direitos 
para materiais importados pelas empresas 
ferroviárias ............................................................. 602, 794 e 827 
Nº 165, de 1953. Modifica o art. 505, do Decreto 
Lei nº 5.452, de 1º de Maio de 1943 (Consolidação 
das Leis do Trabalho) ............................................. 593 e 687 
Nº 166, de 1953. Autoriza a abertura do credito 
expecial de Cr$ 677.892,90 para pagamento de 
gratificação de magistério ....................................... 437, 449, 488 e 501 
Nº 167, de 1953. Autoriza a abertura do credito 
especial de Cr$ 5.000.000,00 para estudo e 
construção das redes de agua potavel e esgotos 
de São Lourenço ..................................................... 506 
Nº 168, de 1953. Retifica a Lei nº 1.757, de 10 de 
dezembro de 1952, que estima a receita e fixa a 
despesa da União para o exercicio de 1953, 374, 
402, 470, 500, 670, ................................................. 690, 780, 812 e 818 
Nº 171, de 1953. Autoriza a abertura do crédito 
especial de Cr$ 500.000,00 para pagamento dos 
concescionários dos Portos .................................... 619 
Nº 172, de 1953. Autoriza a abertura do crédito 
especial de Cr$ 100.000,00 para as despesas com 
Primeiro Congresso Histórico do Pará 437, 473, .... 503, 518, 577 e 619 
Nº 173, de 1953. Dispõe sôbre os vencimentos 
dos professores catedráticos aposentados da 
Universidade do Brasil ............................................ 506 
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Nº 176, de 1953. Autoriza a abertura do crédito 
especial de Cr$ 2.750.439,80 a Justiça Eleitoral 
para atender a despesas dos exercícios de 1950, 
51 e 52 .................................................................... 619 
Nº 178, de 1953. Autoriza a abertura do crédito especial 
de Cr$ 36.892.748,30, destinado ao pagamento de 
transporte de malas postaes por via aérea .................... 619 
Nº 179, de 1953. Autoriza a abertura do crédito 
especial de Cr$ 5.000.000,00 para pagamento de 
subvenções devidas ao Instituto Eletrotécnico de 
Itajubá e Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 
do Instituto Sedes Sapientiae 408, .......................... 570, 600, 809 e 826 
Nº 180, de 1953. Autoriza a abertura do crédito 
especial de Cr$ 240.000,00 e Cr$ 1.147.750,00 
para pagamento de abono de emergência e salário 
família a funcionários do Tribunal de Recursos ...... 619 
Nº 181, de 1953. Concede auxilio ao Centro de 
Pesquizas Pedagógicas para investigação sôbre o 
desenvolvimento educacional do Brasil .................. 172 e 793 
Nº 182, de 1953. Autoriza a abertura do crédito 
especial de Cr$ 261.000,00 e Cr$ 1.250.250,00 ao 
Supremo Tribunal Federal para pagamento de 
abono de emergência e salário família .................. 619 
Nº 185, de 1953. Altera o nome do Ministério da 
Educação Saúde para ser de Educação e Cultura  149, 488 e 501 
Nº 186, de 1953. Autoriza a abertura do crédito 
especial de Cr$ 494.537,90 para gratificação de 
magistério ............................................................... 437, 449 e 488 
Nº 187, de 1953. Abre crédito especial de Cr$ 
1.000.000,00 para pagamento de diferença de 
subvenção ao Instituto Histórico e Geográfico 
Brasileiro 431, 459, ................................................. 503, 652, 688 e 827 
Nº 188, de 1953. Inclue a Escola de Agronomia da 
Bahia entre os estabelecimentos sabvencionados 
pela União ............................................................... 660 
Nº 190, de 1953. Autoriza a abertura de crédito 
para pagamento de despesas com a realização da 
Reunião Parcial da Conferência Mundial de 
Energia 570, ........................................................... 600, 825, 827 e 809 
Nº 191, de 1953. Autoriza a abertura do crédito 
especial de Cr$ 15.000.000,00 para combate à 
malária na Amazônia 511, 618, .............................. 657, 671, 795 e 892 
Nº 192, de 1953. Autoriza a abertura do crédito 
especial de Cr$ 45.371.064,90 para pagamento de 
transpostes efetuados pelo Lóide Brasileiro ........... 619 
Nº 193, de 1953. Localisa a Usina Siderúrgica na 
bacia carbonífera de Santa Catarina ...................... 523, 571 e 601 
Nº 195, de 1953. Modifica o artº 7º da Lei nº 1.815, 
de 18 de fevereiro de 1953 ..................................... 793 
Nº 198, de 1953. Concede a subvenção de Cr$ 
1.500.000,00 à Policlínica Geral do Rio de Janeiro  430, 459, 631 e 696 
Nº 199, de 1953. Autoriza a abertura do crédito 
especial de Cr$ 151.366,30 para pagamento de 
gratificação a Assad Mameri Abdenur .................... 519 
Nº 200, de 1953. Autoriza a abertura do crédito 
especial de Cr$ 3.730.000,00 para pagamento de 
despesas com a manutenção das Hospedarias de 
Corinto e Postos de Pouso e. Recuperação de 
Pirapora e Monte Azul 374, 419, 465, .................... 478, 488, 496, e 619 
Nº 202, de 1953. Autoriza a abertura do crédito 
especial de Cr$ 40.000.000,00 para financiamento 
de uma rede de matadouros industriais de acôrdo 
com a Lei nº 1.168, de 2-8-1950 ............................. 409, 465 e 478 
Nº 205, de 1953. Autoriza a abertura do crédito 
especial de Cr$ 486.054,80 para pagamento de 
despesas com a representação do Brasil na VII 
Reunião Representativa das Partes Contratantes do 
Acôrdo Geral sôbre Tarifas Aduaneiras e do Comércio  409 
Nº 206, de 1953. Autoriza a abertura do crédito 
especial de Cr$ 252.000,00 para pagamento de 
gratificações a funcionários das Agências Postal e 
Telegráficas do Senado e da Câmara .................... 619 
Nº 207, de 1953. Institue o dia do Comerciante .. 693 e 687 
Nº 208, de 1953. Dispõe sôbre o centenário do 
nascimento de José do Patrocínio 437, 472, 495, 
519, 533, 570, ......................................................... 571, 577, 601 e 689 

 

Nº 209, de 1953. Autoriza a abertura do crédito 
suplementar de Cr$ 1.000.000,00 para atender as 
despesas com a II Festa do Trigo .......................... 454 
Nº 210, de 1953. Autoriza a abertura do crédito 
especial de Cr$ 34.000.000,00 para cobrir o 
«deficit» do Abrigo do Cristo Redentor .................. 511, 618, 638 e 794 
Nº 212, de 1959. Autoriza a abertura do crédito 
especial de Cr$ 1.000.000,00 para despesas com 
a representação do Brasil na 3ª Semana 
Internacional de Esportes Universitários ............... 802 
Nº 213, de 1953. Autoriza a abertura dos créditos 
especiais de Cr$ 10.000.000, 10.000.000,00 
1.000.000,00, 2.000.000,00 para auxiliar 
respectivamente a construção da sede do Museu 
de Arte Moderna, do Teatro Castro Alves, da 
Escola de Belas Aartes de Pelotas e do Museu 
Mariano Procópio 458, 510, 519, 652, 662, ........... 786, 789, 795 e 807 
Nº 214, de 1953. Autoriza a abertura do crédito 
especial de Cr$ 500.000,00 para auxiliar o 1º 
Congresso do Algodão .......................................... 454 e 459 
Nº 217, de 1953. Abre o crédito especial de Cr$ 
5.000.000,00 para a contribuição do Governo 
Federal à Caixa de Crédito da Pesca .................... 801 
Nº 218, de 1953. Autoriza a abertura do crédito 
especial de Cr$ 2.000,00 para auxiliar a realização 
do V Congresso de Jornalistas ............................... 802 
Nº 222, de 1953. Autoriza a abertura do crédito 
especial de Cr$ 5.000.000,00 para as despesas 
com a reparação dos teatros da Paz, em Belém e 
Amazonas, em Manaus .......................................... 374 e 488 
Nº 225, de 1953. Autoriza a abertura do crédito 
especial de Cr$ 500.000,00 para as despesas 
com a instalação da Casa Euclydes da Cunha, em 
S. José do Rio Pardo ............................................. 374 
Nº 227, de 1953. Estima a Receita e fixa a 
Despesa da União para o exercício 
financeiro de 1954 (todos os avulsos) 374, 
375, 377 a 401, 428, 441 a 447, 458, 459, 
491, 492, 618, 639 a 651, 657, 671 a 677, 
458, 459, 491, 492, 618, 639 a 651, 657, 671 a 677, 700 a 771, 7998 a 801 
Nº 229, de 1953. Autoriza a abertura do crédito 
especial de Cr$ 200.000,00 para as despesas 
com a realização da IV Jornada Brasileira de 
Radiologia, em Curitiba .......................................... 374 e 798 
Nº 230, de 1953. Autoriza a abertura do crédito 
especial de Cr$ 500.000,00 para auxiliar a 
realização do Concílio Geral da Igreja Metodista 
do Brasil, em Curitiba ............................................. 374 
Nº 231, de 1950. Prorroga de 6 meses a vigência 
da Lei nº 842, de 6 de outubro de 1949 (Regula o 
regimem de licença prévia) 436, 485, 522, 603, 
652, 653, 669 ......................................................... 678, 680, 689 e 793 
Nº 232, de 1953. Autoriza a abertura do crédito 
especial de Cr$ 1.000.000,00 para despesas com 
a remodelação do Panteon sob a estátua de 
Duque de Caxias .................................................... 458 
Nº 233, de 1953. Autoriza a abertura do crédito 
especial de Cr$ 30.000,00 ao Departamento do 
Serviço Público para pagamento de salário família  635, 809 e 825 
Nº 234, de 1953. Autoriza a abertura do crédito 
especial de Cr$ 1.000.000,00 para a realização do 
V Período de Sessões da Comissão Econômica 
para a América Latina ........................................... 356 
Nº 235, de 1953. Abre o crédito especial de Cr$ 
385.000,00 para pagamento aos Ministros do 
Tribunal de Contas Rubens Machado da Rosa e 
Antônio Casário de Faria Alvim Filho ..................... 376 e 793 
Nº 236, de 1953. Concede pensão à viúva Julieta 
de Alencar ............................................................. 376 e 631 
Nº 237, de 1953. Autoriza a abertura do crédito 
especial de Cr$ 30.000.000,00 ao Tribunal de 
Recursos para pagamento de sentenças 
judiciárias ............................................................... 374 e 441 
Nº 238, de 1953. Autoriza a abertura do crédito 
especial de Cr$ 400.000,00 para o II Congresso 
Latino-Americano de Sociologia ............................ 376 e 793 
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Nº 239, de 1953. Autoriza a abertura do crédito 
especial de Cr$ 19.000.000,00 para pagamento do 
abono de emergência ao pessoal dos serviços 
executados em regime de Acôrdos .......................... 417, 793 e 814 
Nº 240, de 1953. Modifica o Decreto-Lei nº 7.104, 
que concede auxílio a Associação Brasileira de 
Normas Técnicas ..................................................... 417, 522 e 660 
Nº 291, de 1953. Concede pensão especial à Viúva 
Adelina Gonçalves de Campos ................................ 417 
Nº 242, de 1953. Concede isenção de impostos 
para a importação de material destinado às 
Indústrias de Azulejos S. A ...................................... 418 e 522 
N. 243, de 1953. Modifica a data do inicio da 
contagem do prazo para apresentação de 
documentos e regularização da posse dos terrenos 
do Domínio da União ............................................... 418 e 793 
Nº 244, de 1953. Autoriza a abertura do crédito 
especial de Cr$ 3.000.000,00 para pagamento das 
despesas decorrentes das visitas ao Brasil dos 
Presidente do Perú e Ministro das Relações 
Exteriores do Equador .............................................. 418, 541 e 793 
Nº 245, de 1953. Autoriza a abertura do crédito 
especial de Cr$ 2.000.000,00 para se erigir um 
monumento em memória ao Coronel Plácido de 
Castro, no Território do Acre .................................... 448 e 793 
Nº 246, de 1953. Modifica o parágrafo único de 
Decreto-Lei nº 5.087, de 1952 ................................ 448 
Nº 347, de 1953. Concede a Comissão Federal de 
Abastecimentos e Preços, isenção de impostos 
para a importação de gêneros alimentícios ............. 447 
Nº 248, de 1953. Autoriza a abertura do crédito 
especial de Cr$ 100.000.00 para auxiliar a 
realização do II Congresso Nacional de Anatomia e 
Ciências Afins ........................................................... 529 
Nº 249, de 1953. Autoriza a abertura do crédito 
especial de Cr$ 18.960,00 para pagamento a 
Francisco Bernardo de Sousa ................................. 529 
Nº 250, de 1953. Autoriza a abertura do credito 
especial de Cr$ 6.500,00 ao Conselho de 
Imigração para pagamento de salário-família .......... 529 
Nº 251, de 1953. Autoriza a abertura do crédito 
especial de Cr$ 15.000,00 a Comissão do Vale do 
S. Francisco para pagamento de salário-família ...... 571 
Nº 252, de 1953. Dispõe sôbre a corrupção de 
menores ................................................................... 571 e 696 
Nº 253, de 1953. Revigora a Lei nº 1.486, de 1º de 
dezembro de 1951, abrindo crédito para 
pagamento de servidores da Navegação da 
Amazônia e Administração do Porto do Pará .......... 271, 410 e 423 
Nº 254, de 1953. Autoriza a abertura do crédito 
especial de Cr$ 117.320,00 para pagamento de 
gratificação aos vogaes das Juntas de Conciliação 
e Julgamento da 1ª Região ...................................... 599 
Nº 255, de 1953. Autoriza a abertura do crédito 
especial de Cr$ 15.101,70 para pagamento de 
gratificação a Juizes Presidentes de Juntas e 
suplentes de Juizes Classistas ................................ 599 
Nº 256, de 1953. Abre o crédito especial de Cr$ 
300.000,00 para auxiliar um Congresso Eucarístico 
e festejos comemorativos do Jubileu Sacerdotal de 
D. Aquino Corrêa, em Cuiabá .................................. 599 
Nº 257, de 1953. Dispõe sôbre o financiamento da 
lavoura do café ........................................................ 631, 660 e 780 
Nº 258, de 1953. Exclue o município de Salvador 
da enumeração da Lei nº 121, de 22 de setembro 
de 1947 .................................................................... 632 
Nº 259, de 1953. Modifica o art. 199 do Decreto-Lei 
nº 7.661, de 21 de junho de 1945, que dispõe sôbre 
o crime falimentar ..................................................... 632 
Nº 261, de 1953. Autoriza a abertura do crédito 
suplementar de Cr$ 2.218.192,20 à Justiça Eleitoral 
para pagamento de gratificação adicional aos 
servidores dos Tribunais Eleitorais .......................... 661 
Nº 262, de 1953. Institue a Campanha Nacional 
contra a esquitossimose e dá outras providências .. 661 

 

Nº 263, de 1953. Estende aos Territórios Federais 
do Acre, Amapá e Rio Branco os dispositivos da 
Lei nº 1.456-A, de 11 de outubro de 1951 (dispõe 
sôbre alienação de imóveis) ................................... 661 
Nº 264, de 1953. Autoriza a abertura do crédito 
especial de Cr$ 2.800.000,00 para pagamento de 
dois painéis que o Govêrno Brasileiro oferecerá à 
Sede da Assembléia Geral da Organização das 
Nações Unidas ....................................................... 684 
Nº 265, de 1953. Dispõe sôbre atribuições 
conferidas às autoridades policiais para conceder 
ingresso a extrangeiros, no território nacional ........ 684 e 795 
Nº 266, de 1953. Abre o crédito especial de Cr$ 
10.000.000,00 para despesas com a preparação e 
execução do 1º Festival de Cinema no Brasil ......... 699 
Nº 267, de 1953. Autoriza a abertura do crédito 
especial de Cr$ 2.395.116,00 para restituição de 
diferença às ferrovias em virtude de ser a 
arrecadação efetiva inferior à prevista no 
Orçamento Geral da União ..................................... 618 e 699 
Nº 268, de 1952. Cria no Exército o quadro de 
auxiliares de administração ..................................... 697 a 699 
Nº 269, de 1953. Concede o auxilio de Cr$ 
400.000,00 a Associação Serraria de Defesa dos 
Agro-Pecuaristas e Cr$ 100.000,00 à Prefeitura de 
Crato para a realização da Exposição 
Agropecuária ........................................................... 795 
Nº 270, de 1953. Concede subvenção anual de 
Cr$ 300.000,00 à Academia Brasileira de Filosofia  795 
Nº 271, de 1952. Institue o Fundo Penitenciário e 
dá outras providências ............................................ 795 
Nº 272, de 1953. Autoriza a abertura do crédito 
especial de Cr$ 3.766.869,20 para pagamento de 
gratificação adicional aos funcionários do Tribunal 
de Contas ................................................................ 795 
Nº 273, de 1953. Dispõe sôbre o uso de retratos 
nos Títulos Eleitorais e dá outras providências ....... 795 
Nº 274, de 1953. Autoriza a abertura do crédito 
especial de Cr$ 350.000,00 para pagamento de 
gratificação adicional aos servidores do Tribunal 
de Contas ................................................................ 813 
Nº 275, de 1953. Autoriza a abertura do crédito 
extraordinário de Cr$ 128.508,10 para pagamento 
de trabalhos executados pela Imprensa Nacional 
para a Comissão do Vale de S. Francisco .............. 813 
Nº 276, de 1953. Autoriza a abertura do crédito 
especial de Cr$ 1.280.140,00 para pagamento de 
gratificações militares ao Corpo de Bombeiros do 
Distrito Federal ........................................................ 813 
Nº 277, de 1953. Determina a matricula dos 
oficiais do Q.A.O., subtenentes e sargentos do 
Exército, diplomados. no Curso de Formação de 
Oficiais da Escola de Saúde do Exército ................ 813 
Nº 278, de 1953. Autoriza a abertura do crédito 
especial de Cr$ 30.000.000,00 para reforço à 
verba 4ª, Anexo nº 25 do Orçamento Geral da 
União para o exercício de 1953 .............................. 813 
Nº 279, de 1953. Abre o crédito suplementar de 
Cr$ 2.300.000,00 em reforço a verba I Anexo nº 2 
do orçamento de 1953 ............................................ 813 
Nº 331, de 1953. Autoriza a emissão de uma série 
de selos comemorativos do cinquentenário do 
Internato e vigésimo quinto aniversário do 
Externato S. José, do Rio de janeiro ...................... 600 e 807 
Nº 335, de 1953. Considera Aureliano Cândido 
Tavares Bastos, Patrono dos Municípios 
Brasileiros ............................................................... 631 
  
PROJETO DE LEI DO SENADO:  
Nº 51, de 1947. Dispõe sôbre os oficiais e praças 
sobreviventes dos cereos de Bagé e da Lapa 437, 
469, 473, ................................................................. 474, 576, 615 e 812 
Nº 12, de 1950. Autoriza o Poder Executivo a 
entrar em acôrdo com a P.D.F. para a construção 
do Metropolitano do Rio de janeiro ......................... 619 
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Nº 16, de 1950. Dispõe sôbre a contribuição ao 
IPASE dos servidores não inscritos por limite de 
idade ....................................................................... 618 
Nº 19, de 1950. Declara de interêsse social os 
direitos autorais das obras de Machado de Assis .. 478, 488 e 496 
Nº 20, de 1950. Modifica a ordem da sucessão 
hereditária legítima e dispõe sôbre heranças 
vacantes ................................................................. 631 
Nº 26, de 1950. Dispõe sôbre seguros de 
acidentes do trabalho 356, 457, .............................. 371, 375, 407 e 408 
Nº 34, de 1950. Dispõe sôbre a aplicação do 
Decreto lei nº 8.264, de 1-12-1945 375, 429, 520,  576, 615, 690 e 786 
Nº 59, de 1950. Autoriza o Poder Executivo a 
mandar efetuar a reversão ao serviço ativo do 
Exército dos oficiais do Quadro do Serviço de 
Intendência que tenham sido compulsados de 2 de 
Junho de 1946 até a presente data ........................ 796 e 797 
Nº 4, de 1951. Altera a legislação de Bôlsas de 
Valores e dá outras providências ........................... 437, 440 e 485 
Nº 47, de 1951. Dá nova redação ao art. 3º da Lei 
nº 1.300, de 28-12-1950 (Lei do Inquilinato) ........... 619 
Nº 3, de 1952. Altera o art. 18 da Lei nº 1.300, de 
28-12-1950 (Lei do Inquilinato) .............................. 630 
Nº 7, de 1952. Concede aposentadoria aos 
magistrados com os vencimentos correspondentes 
aos da classe imediatamente superior, se 
contarem 60 anos de Idade 789, ............................ 803, 808, 809 e 822 
Nº 8, de 1952. Estende aos aposentados pela 
compulsória antes da vigência da Lei nº 488, de 
15-11 de 1948, os benefícios dos arts. 24 e seus 
parágrafos da mesma Lei ....................................... 523 
Nº 17, de 1952. Dispõe sôbre desapropriações por 
utilidade pública ...................................................... 631 
Nº 19, de 1952. Altera a Lei nº 1.164, de 24-6-50, 
que instituiu o Código Eleitoral 434, 454. 520, 
558, 559, 560, 561, 562, 563, 576, 612, 613, 614 615, 664, 656 e 657 
Nº 24, de 1952. Altera o artº 10, do Regulamento 
do Instituto Rio Branco ........................................... 490, 593, 687 e 688 
Nº 27, de 1952. Modifica o art. 1º da Letra H, § 49, 
nº IV, da Lei nº 1.474, de 26-11-9951 .................... 619 
Nº 30, de 1952. Modifica o art. 880 do Código de 
Processo Civil ......................................................... 631 
Nº 34, de 1952. Revigora o inciso IX do § 6º do art. 
178 do Decreto-lei nº 4.657, de 4-9-1952 (Codigo 
Civil) ........................................................................ 436 e 697 
Nº 35, de 1952. Modifica o art. 3º da Lei nº 842, de 
4-10-1949 ............................................................... 436 
Nº 38, de 1952. Modifica o art. 8º da Lei nº 1.505, 
de 19-12-1951 ........................................................ 437 
Nº 41, de 1952. Dispõe-sôbre o adicional de 
insalubridade para os trabalhadores marítimos ...... 374 
Nº 42, de 1952. Dispõe sôbre a instrução, na 
Capital Federal do Palácio da Justiça ..................... 403 e 697 
Nº 44, de 1952. Altera dispositivos do Decreto-Lei 
nº 3.698, de 3-10-1951 (Código de Processo 
Penal) ..................................................................... 436 
Nº 45, de 1952. Autoriza a criação, no Ministério 
do Trabalho, Indústria e Comércio, do 
Departamento da Mulher ........................................ 593 
Nº 47, de 1952. Institui a Cadeira de Vitivinicultura 
na Escola de Agronomia e Veterinária da 
Universidade do Rio Grande do Sul ...................... 619 
Nº 51, de 1952. Concede aos oficiais da Marinha 
Mercante do Brasil as vantagens por serviço de 
Guerra .................................................................... 631 e 696 
Nº 52, de 1952. Autoriza o Poder Executivo a 
emitir, pelo Departamento dos Correios e 
Telégrafos, duas séries de selos postais sôbre 
motivos de navegação marítima e fluvial ............... 572, 573 e 794 
Nº 9, de 1953. Modifica a alínea «a» do art. 6º da 
Lei nº 86, de 8-9-1947 ............................................ 618 
Nº 10, de 1953. Regula o amparo às famílias dos 
flagelados do Nordeste 371, 375, 404 .................... 405, 406, 407 e 414 
Nº 12, de 1953. Autoriza o Poder Executivo a 
instalar uma usina termo-elétrica em Santa 
Catarina 488, 502, 515, 516, 517, .......................... 519, 537, 538 e 571 

 

Nº 15, de 1953. Conta como tempo de serviço 
público da União o tempo de serviço exercido pelo 
pessoal extranumerário da Estrada de Ferro Da. 
Teresa Cristina ........................................................ 618 
Nº 19, de 1953. Modifica a denominação dos 
atuais cargos de Adjuntos de Procurador Geral da 
Fazenda ................................................................... 631 e 696 
Nº 21, de 1953. Estende às viúvas dos militares os 
direitos assegurados às suas filhas e irmãs, nos 
têrmos do art. 2º, do Decreto nº 471, de 1-8-1891 e 
do art. 27 do Decreto 695, de 1890 e do Decreto 
Legislativo nº 521, de 1-7-1847 ............................... 696 
Nº 22, de 1953. Modifica dispositivos da Lei nº 
1.533, de 31-12-1951 .............................................. 608 e 609 
Nº 23, de 1953. Revoga o Capitulo III do Titulo V 
do Decreto-Lei nº 5.452, de 1-5-1943 
(Consolidação das Leis do Trabalho), extinguindo 
o Impôsto Sindical ................................................... 636 
Nº 24, de 1953. Autoriza o Poder Executivo a 
pagar por conta do Tesouro Nacional, os 
fornecimentos de carvão feitos pelas emprêsas 
industriais às estradas de ferro pertencentes ao 
Patrimônio da União ................................................ 666, 667, 668 e 669 
Nº 25, de 1953. Autoriza o Poder Executivo a 
nomear uma comissão de técnicos para elaborar 
um plano de obras de irrigação do Nordeste .......... 779 
Nº 26, de 1953. Modifica o art. 352 do Decreto-Lei 
nº 5,452, de 1-5-1943 (Consolidação das Leis do 
Trabalho) ................................................................ 804 
Nº 1, de 1953. Acrescenta dispositivos ao art. 
4º do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias ..............371, 433, 456, 463, 465, 
478, 501, 503, 519, 618, 657, 678, 690, 789,  807, 809, 823 e 827 
  
PROJETO DE RESOLUÇÃO:  
Nº 20, de 1951. Acrescenta parágrafo à dispositivo 
do Regimento Interno do Senado ........................... 601 e 631 
Nº 8, de 1952. Dispõe sôbre a reintegração de 
funcionários da Secretaria do Senado Federal ....... 410 e 423 
Nº 10, de 1952. Dispõe sôbre a aposentadoria de 
funcionário da Secretaria do Senado Federal que 
contar 35 anos de serviço público 
...................................................375, 434, 454, 487, 490, 520, 576 e 615 
Nº 11, de 1952. Determina que a Comissão 
Diretora fará distribuir entre os Jornalistas 
credenciados na Casa a sinopse dos trabalhos do 
Senado Federal ....................................................... 792 
Nº 1, de 1953. Define o que é a «indicação» a que 
se refere o Regimento Interno do Senado .............. 696 
Nº 14, de 1953. Modifica dispositivo do Regimento 
Interno do Senado Federal ...................................... 696 
Nº 15, de 1953. Modifica dispositivo do Regimento 
Interno do Senado Federal .......485, 506, 630, 787, 788, 789, 805 e 818 
Nº 16, de 1953. Concede aposentadoria a 
funcionário da Secretaria do Senado Federal ......... 375 
Nº 19, de 1953. Dispõe sôbre a aposentadoria de 
funcionário da Secretaria do Senado Federal ......... 436 
Nº 20, de 1953. Concede aposentadoria a 
funcionário da Secretaria do Senado Federal ......... 696 
Nº 22, de 1953. Modifica dispositivo do Regimento 
Interno do Senado Federal ...................................... 461 
Nº 23, de 1953. Concede permissão a funcionário 
da Secretaria do Senado Federal para participar da 
delegação brasileira junto a O.N.U. ..........474, 488, 500, 574, 789 e 806 
Nº 24, de 1952. Cria o quadro da garage da 
Secretaria do Senado Federal ................................ 474 
Nº 25, de 1953. Concede licença a parlamentar 
pára integrar delegação brasileira junto à O.N.U. 
..................................................495, 503, 519, 601,  690, 786, 789 e 807 
Nº 26, de 1953. Dispõe sôbre os empréstimos 
concedidos à Cia. de Eletricidade Alto Rio Grande e 
às Centrais Elétricas de Minas Girais S.A. ..519, 599, 590, 786, 793 e 807 
Nº 27, de 1953. Autoriza a ida de parlamentar à 
Conferência Anual da União Interparlamentar ........ 557 e 696 
Nº 29, de 1953. Modifica dispositivo do Regimento 
Interno do Senado Federal ...................................... 779 
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discurso do Sr. Othon Mader ........................... 411 
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incorreções ..................................................... 414 
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incorreções ...................................................... 481 
– do Parecer nº 901, de 1953, da Comissão 
de Redação, por ter saído com incorreções .. 482 
– de trecho de discurso do Sr. Mozart Lago, 
pronunciado na sessão de 14 de setembro de 
1953, por ter saído com incorreções ............... 520 
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– de discurso do Sr. Mozart Lago, 
pronunciado na sessão de 14 de setembro de 
1953, por ter saído com incorreções ............... 580 
– de discurso do Sr. Apolônio Sales, 
pronunciado na sessão de 9 de setembro de 
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– de discurso do Sr. Dario Cardoso, 
pronunciado na sessão de 15 de setembro de 
1953, por ter saído com incorreções ............... 519 
– de trecho de discurso do Sr. Gomes de 
Oliveira, pronunciado na sessão de 21 de 
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incorreções ...................................................... 681 
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1953, por ter saído com incorreções ............... 681 
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– de trecho de discurso do Sr. Onofre Gomes, 
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407 ................................................................... 423, 433, 781 e 809 
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discursos ......................................................... 422 e 817 
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Sem número, de 1953. Do Senador Mozart 
Lago, solicitando diversas informações à 
Prefeitura do Distrito Federal a respeito de 
desapropriações levadas a efeito quando da 
abertura da Avenida Rio Branco ..................... 472 e 473 
Sem número, de 1953. Do Sen. Alberto 
Pasqualini, solicitando diversas informações ao 
Ministro da Fazenda a respeito da cobrança, sem 
multa, das dividas fiscais em atraio 594, ................. 595, 596, 697 e 598 
Nº 32, de 1953. Do Sen. Mozart Lago, 
solicitando várias informações ao Ministro da 
Agricultura sôbre a Divisão de Caça e Pesca 
e Serviço de Economia Rural ............................. 507 e 508 
Nº 79, de 1953. Do Sen. Alencastro 
Guimarães, solicitando informações ao 
Ministro da Viação sôbre a Central do Brasil .. 523 
Nº 191, de 1953. Do Sen. Mozart Lago, solicitando 
que o Senado se manifeste sôbre a iniciativa da 
escritora Lúcia Benedetti e dos artistas do Teatro 
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gratuitos dedicados às crianças cariocas ................ 430 e 518 
Nº 201, de 1953. Do Sen. Alencastro 
Guimarães, solicitando ao Ministro da 
Fazenda informações sôbre o montante de 
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Nº 235, de 1953. Do Sen. Alfredo Neves, 
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do Trabalho sôbre o pessoal do IAPC .............. 417 
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Guimarães, solicitando diversas informações 
ao Ministro da Fazenda .................................. 571 
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Nº 265, de 1953. Do Sen. Mozart Lago, 
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Nº 287, de 1953. Do Sen. Ruy Carneiro e outros, 
requerendo sejam permitidas a gravação e 
irradiação do discurso do Ministro Oswaldo Aranha . 357 
Nº 288, de 1953. Do Sen. Costa Pereira, 
solicitando inversão da Ordem do Dia ............ 408 
Nº 289, de 1953. Do Sen. Plínio Pompeu, 
requerendo a volta do Projeto de Lei da 
Câmara nº 291, de 1951, às Comissões de 
Constituição e Justiça e de Finanças ............. 408 
Nº 290, de 1953. Do Sr. Dario Cardoso, 
requerendo a volta do Projeto de Lei da 
Câmara nº 29, de 1953, à Comissão de 
Constituição e Justiça ..................................... 408 
Nº 291, de 1953. Do Sen. Mozart Lago, 
requerendo a volta do Projeto de Lei da 
Câmara nº 65, de 1953, às Comissões de 
Constituição e Justiça e de Finanças ............. 408 
Nº 292, de 1953. Do Sen. João Villasbôas, 
solicitando adiamento, por 8 dias, da 
discussão e votação do Projeto de Lei da 
Câmara nº 202, de 1953 ................................. 409 
Nº 293, de 1953. Do Sen. Ezechias da Rocha, 
requerendo inversão da Ordem do Dia ........... 422 
Nº 295, de 1953. Do Sen. Ferreira de Sousa, 
requerendo licença ao Senado para 
participar, como Delegado, da 8ª Assembléia 
Geral das Nações Unidas, em Nova York ....... 450 e 506 
Nº 296, de 1953. Do Sen. Bernardes Filho, 
requerendo transcrição nos Anais do Senado do 
discurso do Sr. Milton Campos, pronunciado por 
ocasião da «Festa do Homem Livre» ...................... 453 
Nº 297, de 1953. Do Sen. Ezechlas da Rocha, 
requerendo inversão da Ordem do Dia ........... 453 
Nº 298, de 1953. Do Sen. Joaquim Pires, 
requerendo a volta, à Comissão de 
Constituição e Justiça, do Projeto de Lei da 
Câmara nº 301, de 1952 ................................. 454 
Nº 299, de 1953. Do Sen. João Villasbôas, 
requerendo adiamento da discussão do 
Projeto de Lei da Câmara nº 139, de 1953 ..... 454 
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Nº 301, de 1953. Do Sen. Levindo Coelho, 
solicitando seja remetido à Comissão de Serviço 
Público Civil o Projeto de Resolução nº 10 de 1953  455 
Nº 302, de 1953. Do Sen. Ruy Carneiro, solicitando 
a criação de uma comissão especial mixta para 
estudar o problema de assistência aos 
trabalhadores nordestinos ........................................ 456 
Nº 303, de 1953. Do Sen. João Villasbôas, 
requerendo a devolução, ao Governador do Estado 
de Mato Grosso, dos autos de medição e marcação 
das terras denominadas «Patagonia» ..................... 461 
Nº 304, de 1953. Do Sen. Ezechias da Rocha, 
requerendo a inversão da Ordem do Dia ................. 463 
Nº 305, de 1953. Do Sen. Ezechias da Rocha e 
outros, requerendo inserção na Ata de voto de 
pezar pelo falecimento do Dr. Orlando Valeriano de 
Araújo ...................................................................... 474 
Nº 306, de 1953. Do Sen. Alencastro Guimarães e 
outros, requerendo urgência para o Projeto de Lei 
do Senado nº 12, de 1953 ....................................... 477 e 488 
Nº 308, de 1953. Do Sen. Álvaro Adolpho e outros, 
solicitando a realização de uma Sessão Especial 
por ocasião do Dia 18 de Setembro de 1953 (7º 
aniversário da Constituição ...................................... 495 
Nº 309, de 1953. Do Sen. Álvaro Adolpho e outros, 
requerendo a indicação de uma Comissão de 7 
(sete) Senadores para representar o Senado na 
Sessão Especial na Câmara por ocasião do Dia 18 
de Setembro ............................................................. 495 
Nº 310, de 1953. Do Sen. Áttilio Vivacqua e outros, 
requerendo urgência para o Projeto de Lei da 
Câmara nº 193, de 1953 .......................................... 495 
Nº 311, de 1953. Do Sen. Áttillo Vivacqua e outro, 
requerendo urgência para o Projeto de Lei da 
Câmara nº 208, de 1953 (Comemoração do 1º 
Centenário do Nascimento de José do Patricínio) .. 495 
Nº 312, de 1953. Do Sen. Alfredo Neves, 
requerendo inversão da Ordem do Dia .................... 497 
Nº 313, de 1953. Do Sen. Áloysio de Carvalho, 
requerendo audiência da Comissão de Constituição 
e Justiça para o Projeto de Lei da Câmara Nº 122, 
de 1953 .................................................................... 498 
Nº 314, de 1953. Do Sen. Alencastro Guimarães, 
requerendo diversas informações ao Presidente da 
COFAP ..................................................................... 514 
Nº 315, de 1953. Do Sen. Alencastro Guimarães, 
solicitando diversas informações ao Sr. Ministro da 
Fazenda, a respeito da COFAP e das COAPS ........ 514 
Nº 316, de 1953. Do Sen. Alencastro Guimarães, 
solicitando, ainda, diversas informações 
suplementares ao Ministro da Fazenda, sôbre 
importações efetuadas pela COFAP ....................... 514 
Nº 317, de 1953. Do Sen. Mello Vianna, 
requerendo dispensa de interstício para o Projeto 
de Resolução nº 26, de 1953, afim de que sejam 
incluídos na Ordem do Dia da Sessão seguinte ...... 515 
Nº 318, de 1953. Do Sen. Alfredo Neves, 
requerendo inversão da Ordem do Dia ................... 517 
Nº 319, de 1953. Do Sen. Joaquim Pires, 
requerendo dispensa de interstício para o Projeto 
de Lei da Câmara nº 55, de 1953, afim de ser 
incluído na Ordem do Dia da Sessão seguinte ........ 537 
Nº 320, de 1953. Do Sen. Álvaro Adolpho, 
requerendo a indicação de uma Comissão de três 
Senadores para visitar os Srs. Júlio Leite e Arêa 
Leão, que se acham enfermos ................................. 537 
Nº 321, de 1953. Do Sen. Álvaro Adolpho e outros, 
requerendo seja indicada uma Comissão de sete 
Senadores, para representar o Senado no 
desembarque do Presidente Anastácio Somoza, da 
Nicaragua, e, ainda, seja realizada uma Sessão 
Especial no dia 25 de Setembro, afim de recebê-lo  537 

 

Nº 322, de 1953. Do Sen. João Villasbôas, solicitando ao 
Ministro do Trabalho diversas informações sôbre a 
COFAP, como sejam as tarifas de bondes e telefones 
nesta Capital e os preços de gasolina e sal ........................ 537 
Nº 323, de 1953. Do Sen. Mozart Lago, requerendo 
a retirada da emenda de sua autoria ao Projeto de 
Lei da Câmara nº 208, de 1953 ................................ 539 
Nº 324, de 1953. Do Sen. Mozart Lago, solicitando 
diversas informações, por intermédio do Ministro do 
Trabalho, a respeito das atividades do IAPETEC .... 612 
Nº 325, de 1953. Do Sen. Othon Mäder, 
requerendo interstício para o Projeto de Lei da 
Câmara nº 135, de 1953, afim de que seja incluído 
na Ordem do Dia da sessão seguinte ...................... 612 
Nº 326, de 1953. Do Srn. Ismar de Góes, 
requerendo a volta, à Comissão Diretora, do 
Projeto de Resolução nº 10, de 1952, para apreciar 
as emendas oferecidas na Comissão de Finanças .. 615 
Nº 327, de 1953. Do Sen. João Villasbôas, 
requerendo seja ouvida a Comissão de 
Constituição e Justiça sôbre as subemendas 
oferecidas ao Projeto de Resolução nº 10, de 1952  615 
Nº 328, de 1953. Do Sen. Joaquim Pires, requerendo 
adiamento da 1º discussão do Projeto de Lei do Senado 
nº 34, de 1950, para a sessão de 24-9-1953 ..................... 615 
Nº 329, de 1953. Do Sen. Othon Mäder, requerendo 
adiamento da discussão do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 37, de 1953, para a sessão de 9-10-1953 616 
Nº 330, de 1953. Do Sen. Domingos Velasco, 
requerendo a inclusão na Ordem do Dia do Projeto 
de Lei da Câmara nº 232, de 1952 .......................... 635 
Nº 331, de 1953. Do Sen. Sylvio Curvo, solicitando 
licença até 30-12-1953 ............................................. 638 
Nº 332, de 1953. Do Sen. Álvaro Adolpho e outros, 
requerendo que o Senado se faça representar na 42ª 
Conferência da União Interparlamentar, a se realizar 
em Washington a 9 a 14 de outubro de 1953 ................ 653, 657 e 678 
Nº 333, de 1953. Do Sen. Waldemar Pedrosa, 
requerendo dispensa de interstício para o Projeto de Lei 
da Câmara nº 90, de 1953, afim de que possa figurar na 
Ordem do Dia da sessão do dia seguinte .......................... 652 e 653 
Nº 334, de 1953. Do Sen. Álvaro Adolpho, 
requerendo dispensa de interstício para o Projeto 
de Lei da Câmara nº 146, de 1953, para que possa 
figurar na Ordem do Dia da sessão do dia seguinte  669 
Nº 335, de 1953. Do Sen. Onofre Gomes, 
requerendo dispensa de interstício para o Projeto 
de Lei da Câmara nº 60, de 1953, para que figure 
na Ordem do Dia da sessão Seguinte ..................... 669 
Nº 336, de 1953. Do Sen. Onofre Gomes e outros, 
requerendo a transcrição, na Ata dos trabalhos do 
Senado, de um voto de congratulações com o povo 
do Município de Crato pelo 1º Centenário de sua 
elevação a categoria de cidade ................................ 669 
Nº 337, de 1953. Do Sen. Álvaro Adolpho e outros, 
requerendo urgência para a votação do Projeto de 
Lei da Câmara nº 231, de 1953 ............................... 669 
Nº 338, de 1953. Do Sen. Áloysio de Carvalho e 
outros, requerendo urgência para a votação do 
Projeto de Lei da Câmara nº 168, de 1953 .............. 670 
Nº 339, de 1953. Do Sen. Joaquim Pires, requerendo 
audiência da Comissão de Constituição e Justiça sôbre o 
Projeto de Lei da Câmara nº 332, de 1952 ........................ 670 
Nº 340, de 1953. Do Sen. Alencastro Guimarães, 
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ao Projeto de Lei da Câmara nº 321, de 1953 ......... 678 
Nº 341, de 1953. Do Sen. Mozart Lago, requerendo 
a retirada da emenda, de sua autoria, ao Projeto de 
Lei da Câmara nº 231, de 1953 ............................... 678 
Nº 342, de 1953. Do Sen. Mozart Lago e outros, 
requerendo a inclusão, em Ordem do Dia, do 
Projeto de Lei da Câmara nº 359, de 1952 ..............  
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Nº 343, de 1953. Do Sen. 
Mozart Lago e outros 
requerendo inserção, na Ata, 
de um voto de pezar pelo 
falecimento do Dr. Augusto 
Viana do Castelo .................. 773 
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Projeto de Lei da Câmara nº 
223, de 1950 ........................ 779 
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Nº 347, de 1953. Do Sen. 
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Nº 348, de 1953. Do Sen. 
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Ministro do Trabalho ............. 804 
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Francisco Gallotti, 
requerendo a audiência da 
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